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PREDMLUVA 

 

Zdĺhavá je cesta predpisov, krátka a istá cesta príkladov. Mocnejšie a s väčším úspechom než všetky predpisy a pravidlá 

životné poučuje nás pohľad na živé vzory Svätých. 

Sv. František Salezský napomína nás preto: «Čítaj usilovne deje a životy oslávených, ony sú zrkadlo a obraz života 

kresťanského.» Sv. Terezia, v útlej mladosti s bratom svojím životy Svätých čítavajúc, o dojme, akým tieto na jej nevinné 

srdce účinkovaly, nasledovne hovorí: «Patrím-li na muky, ktoré mnohí z nich z lásky k Bohu trpeli, to sa mi zdá, že títo 

omnoho ľahšej než ja došli šťastia, Spasiteľa večne požívať, prečo hneď zmocnila sa ma pevná túžba, žiť a umrieť ako oni.» 

Sv. Ignác z Lojoly, čítajúc životy Svätých, vyriekol: «Mužovia títo mali takú prirodzenosť ako ja; prečo by som teda ja to 

nemohol, čo oni mohli?» To bol počiatok jeho sv. života. 

Avšak veď máme dokonalý príklad v živote Spasiteľa, načo nám životy Svätých? 

Však, život Spasiteľa, Ježiša Krista, je najkrásnejší a najdokonalejší príklad všetkých cností; práve ale ako tento vznešený 

príklad vo všetkých okolnostiach nášho života nasledovať máme, to nám ukazujú vzory Svätých, prečo aj sv. Pavel ku 

Korintským píše: «Buďte nasledovníkmi mojimi, ako ja som nasledovník Krista.» Život Svätých nie je nič iného, ako život, 

účinkovanie Ježiša Krista, v najrozličnejšom postavení a pomeroch pozemského života, podľa rozličnosti ľudí, v rozličných 

obrazoch a predstaveniach vyvinutý; život Svätých nie je nič iného, ako výklad a preklad života Ježiša Krista vo všetky reči 

a nárečia národov, aby mu všetci rozumeť mohli. «Nie každému je dané vedieť tajnosti kráľovstva nebeského,» poznať úplne 

život Pána, poňať hlbokosť a vysokosť jeho učenia; v obrazoch však a skutočnom predstavení je ono jasné každému. Príklad 

Spasiteľa je však najväčší, všetko v sebe objímajúci, pretože on všetkým stal sa všetko! Sú však okolnosti a cesty v našom 

živote, po ktorých ho hľadať nesmieme, na ktorých nájsť ho nemôžeme; v stave zdedilej slabosti ducha a prevrátenosti vôle, 

v horúcich zápasoch so žiadosťou tela, v šerých tmách pochybnosti, na krivých cestách bludu, v temných hlbinách pokuty za 

hriech, na drsnatých cestách pokánia, tam Jeho, božského a svätého, shliadnuť nemôžeme. Vo všetkých týchto a podobných 

pádoch, ktoré deň čo deň celým našim životom tiahnu, predstavujú sa nám Svätí — akožto sluhovia a poslovia jeho, — aby 

nás priviedli na pravú cestu, potešili a povzbudili. 

V jak bohatej rozmanitosti vidia ich oči naše! Tu vidíme ľudí zo všetkých časov, národov, stavov, vekov a pokolení, zo 

všetkých kruhov, vrstiev a stupňov života: cisárov a kráľov, pápežov a biskupov, nadaných učiteľov a prostých mníchov, 

vysokopostavených mužov a jednoduchých roľníkov, zmužilých vojínov a tiché mníšky, mužov a ženy, starcov a deti. Tu 

ich vidíme . vo všemožných stavoch a položeniach, vo všetkých podobách a obratoch, aké v živote ľudskom možné sú: 

vidíme ich odiatych purpurom a ozdobených korunou, obtočených úctou a vznešených hodnosťami, vidíme ich žiť v 

bohatstvách a hojnosti statkov pozemských — a zas v chudobe a biede znášať všetky neresti, telo svoje zakrývať rúchom 

biednym, slzami polievať vezdejší chlieb svoj; tu ich vidíme skveť sa bleskom oslavy a zas bez významnosti v tichosti kráčať 

cestami života svojho; tu ich vidíme v čulom obchode s ľuďmi a zas odlúčených od sveta v úplnej samote žiť jedine Bohu; 

tu ich vidíme v pokoji usilovne plniť povinnosti povolania svojho — a zas v zápasoch, v búrkach prenasledovania zmužile v 

ústrety ísť smrti. V povýšení a v ponížení, v hojnosti a biede, v hodnostiach a potupení, v pokoji a búrkach; po všetkých 

rovných a strmých, príjemných a drsnatých cestách a chodníkoch života vidíme Svätých, vidíme ich na nich trvať a chodiť, 

vystupovať a klesať, slabnúť a zotavovať sa, upádať a dvíhať sa, konečne s milosťou božskou k vykázanému cieľu spasenia 

dochádzať. 

Stvoriteľ je len jeden, stvorenia však sú rozmanité, rozličnej ústrojnosti a podoby, všetky krásné v ich spôsobe, rozličné ale 

podľa cieľa, sústavy, smyslov a vonkajších objavov; posvätiteľ Duch svätý je tiež len jeden, ale rozmanité sú jeho dary a 

milosti, ktoré predovšetkým na Svätých a Vyvolených Božích rozlične sa javia, už osviecujúc, už očisťujúc a zdokonalujúc. 

Po tisícich tŕnistých a drsnatých cestách došli Svätí k jednému mestu Pána, k tomu istému cieľu spasenia. Jedni rozlúčili sa 

so svetom, opustili všetko a utekali v samotu hôr a divých púšti; druhí ostali vo svete, žili a účinkovali medzi ľuďmi. Jedni 

milovali utiahlosť v svoju vnútornosť, tichý život rozjímania v izbietke kláštora; druhí hľadali spoločnosť, žili život 

všestranne činný. Jedni podrobili sa dobrovoľne poslušnosti, druhí podržali svoju slobodu, podľa svojho zdania činili všetko, 

čo držali za dobré a pravé. Jedni sa držali slova Pánovho, ktoré chudobných duchom za blahoslavených vyhlasuje, celý 

majetok svoj rozdali núdznym, obrátili na kostoly a nemocnice; druhí ho podržali a šafárili s ním dobrovoľne. Jedni držali 

panenstvo za najväčší poklad, donášaly mu všetko za obeť; druhí vstupovali do stavu manželského, požívali radosti domáce. 

Jedni strvávali v čas prenasledovania na vykázanom si mieste, šli smrti v ústrety zmužile, nebáli sa tých, čo zavraždia telo, 

dušu však zničiť nemôžu; druhí utekali pred mečom tyranov, spomínajúc si na slová Spasiteľa: «Prenasledujú-li vás v jednom 

meste, utekajte do druhého.» Jedni vyhýbali hodnosťam a vyznačeniu z poníženosti; druhí svolili z poslušnosti k svojemu 

povýšeniu. Jedni viedli život prísny a plný sebazaprenia, postili sa ostro, chodili bosí a s holou hlavou, spávali na holej zemi; 

druhí v odeve, v pokrme, nápojoch a v bydle držali sa obyčají zeme a stavu, ktorému prislúchali. Jedni sa báli smrti, so 

strachom mysleli vždy na slová: «Odídite odo mňa;» druhí ničoho nepriali si túžebnejšie, než zomrieť a s Kristom byť, v 

dôvere na božské zmilovanie slyšali neustále povolanie lásky: «Pristúpte ku mne požehnaní do kráľovstva, ktoré prichystané 

vám je od počiatku.» Čo tu ešte povedať viacej? Táto rozmanitosť v životoch Svätých len k pomoci je našej slabosti, keď 

nám ukazuje rozličné cesty, ktoré vedú k nebesám. Nie všetci môžu všetko; pri našich krehkostiach nemôžeme jednako 

vykonávať všetky cnosti, nemôžeme zarovnak všetci tými istými cestami k dokonalosti sa dostať. 
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Máme preto snáď úzkostné sa tázať a skúmať, čo je lepšieho, Bohu milšieho: či zriecť sa celkom sveta, alebo statky pozemské 

skromne požívať, či ponoriť sa v sväté rozjímanie a modlitbu, alebo telesné a duchovné skutky milosrdenstva usilovne 

vykonávať, či mrtviť telo a smysly alebo v radostnej povďačnosti požívať dary Pána? Všetko je dobré, čo sa stalo s dobrým 

úmyslom a z čistej lásky k Bohu; každá cnosť je sväzok, ktorý nás viaže k Bohu, rebrík, ktorý nás vede k nebesám. Kam ťa 

božská milosť volá a ruka Pána kam ti ukazuje, ta iď; ktorú cestu označuje ti tvoj stav, tvoje povolanie, tvoja náklonnosť, tou 

stúpaj pevne a pokojne, nehľaď vľavo ani vpravo, nestaraj sa o nič, čo krom tejto leží. Si-li slobodný, neodvislý, sám na seba 

odkázaný, jestli žiadna povinnosť lásky a spravedlnosti k blížnému ťa neviaže, to môžeš sa ich zriecť, utiahnuť sa v samotu 

a v neskalenom pokoji účinkovať na svojom spasení; jestli však činnosť života tvojho ťa púta, a svedomie tvoje ti káže, že 

tvojim potrebný a osožný si, to ostaň vo svete, vykonávaj služby a práce svoje každodenné, srdco však svoje nevkládaj do 

nich, žij vo svete, ale nie za svet. Jestli myseľ svoju skloniť a zlomiť, vôle svojej sa vzdať a obetovať ju môžeš, iď a podrob 

sa prísnej poslušnosti duchovného predstaveného ; jestli ti však takéto sebazaprenie ťažko padne, to ostaň neodvislý, len na 

to pozoruj, aby skutky tvoje srovnávaly sa s vôľou Božou. Si-li citom o ničomnosti pozemských statkov preniklý, to konaj d 

ľa rady Pána: iď, rozdaj, čo máš, chudobným, a nasleduj ho; jestli ale poznáš, že aj pozemské statky sú dar, ktorý pochádza 

od Pána, podrž a požívaj ich s povďačnosťou a obracaj ich k dobrému tvojho blížného, ich pánom môžeš byť, nie ale ich 

otrokom. Jestli láska k Bohu celkom naplní tvoje srdce, a očistí ho z každej špiny telesných žiadostí, takže podľa tela a podľa 

duše úplné panenstvo zachovávať môžeš, to si prešťastlivý, bo ono najčistejšia zo všetkých cností; jestli však srdce tvoje ako 

jasná vatra horí žiadosťami, to vstúp radšej do stavu manželského, avšak «len v Pánu, bo stav manželský veľká sviatosť je 

pred Cirkvou a Kristom.» Jestli máš dosť sily zriecť sa všetkých pohodlností života, uspokojiť sa so skromnou chovou, 

tvrdým lôžkom, drsným rúchom a biednym bydlom, to sa mŕtvi; čo z lásky k Bohu trpíš a znášaš, bohato ti bude odplatené; 

jestli však takúto prísnosť bez škody na tele zniesť nemôžeš, to dávaj telu svojmu, čo mu patrí, avšak tak, aby zlým žiadosťam 

neslúžilo za skrýšu. 

Kráľovstvo nebeské rovná sa kupcovi, ktorý hľadá spravodlivé perly, a najdúc ich, kúpi ich za každú cenu. Kupec tento si 

ty, perly sú Svätí. Hľadaj medzi nimi, vyvoľ si z ich radov takého, ktorý v podobných okolnostiach, v podobnom stave žil 

ako ty, ktorý najviacej hovorí ti do duše, najviacej ťa potešuje a posilňuje; tohoto si vyvoľ za vzor a obraz života svojho, za 

priateľa a vodcu po svojich cestách, nasleduj jeho život a buď mu podobný. Túto perlu si kúp, čo by akokoľvek veľká, čistá 

a drahá bola, nech je len pravá, bo nám vskutku nezáleží na tom, ako prídeme do neba, lež aby sme ta prišli — už či na 

ohnivom voze Eliáša, či vzletom vznešeného ducha, alebo len tak ako chudobný Lazar v Evanjeliu. 

Tieto perly, trebárs len v slabých ťahoch, predstavené sú v prítomnom diele. Boh daj, aby ono slúžilo k napraveniu hriešnych, 

obráteniu poblúdilých, k utvrdeniu spravodlivých, k posilneniu sužovaných, k potešeniu zarmútených, k večnému spaseniu 

všetkých čitateľov. 

 

MESIAC JANUÁR. 

1. JANUÁRA. 

Sv. Fulgent, biskup Ruspenský, učiteľ cirkevný. 

Sv. Fulgent narodil sa r. 468 po Kr. v Tellepte, meste Afrikánskom. Jeho predkovia, Karthaginskí občania, ako v Karthagine 

tak v Bizáciume vládli veľkým majetkom, lež jeho starý otec Gordian, Karthaginský radný, pod Genzerikom do vyhnanstva 

poslaný, svoj Karthaginský majetok kacirským vandalom (Arianom) postúpiť bol prinútený. Potomci Gordianovi obdržali 

potom rodinný Bizáciumský majetok naspäť, kde jeden z nich menom Klaudius, horlivý katolík, splodil so svojou pobožného 

života manželkou Márianou Fulgenta. Klaudiusovi však nebolo dopriate tešiť sa dlho v synovi svojom, bo sotva že chlapec 

uzrel svetlo sveta, už ho otec odumrel. Po smrti otca vdova Máriana, súc osoba pobožná, vychovávala dieťa svoje najprv 

sama, potom ale odovzdala ho výtečným učiteľom. Fulgent bol ako chlapec usilovný a na slovo poslušný, vždy na radosť 

svojej matke. Kde mohol, pomáhal okolo domu. Ako prospieval v múdrosti tak aj v pobožnosti a cnosti; v očiach jeho javila 

sa zreteľne nevinnosť srdca, a preto bol v milosti u Boha a u všetkých ľudí, čo ho poznali. Pretože všade o ňom len dobré 

vyprávali, a všade ho chválili: aký je rozumný a svedomitý, dostal sa za vrchného výberčího do Bizáciumu. Sotva ale tento 

úrad nastúpil, už sa mu svet znechutil. Po ničom inom netúžil, ako zriecť sa sveta a venovať sa zcela Bohu. 

On sa veľmi rád zaoberal čítaním pobožných kníh. I čítajúc raz jednu knihu, prišiel na reč sv. Augustína o márnosti sveta a 

o krátkosti života. Keď túto reč prečítal, tak bol dojatý jej obsahom, že si hneď pred seba vzal, úrad svoj zložiť a ísť za 

mnícha. Odobral sa preto k biskupovi Faustovi, ktorý v Bizazene kláštor založil, a prosil ho, aby ho vzal do počtu svojich 

reholníkov. Biskup mu však zprvu prosbu odoprel, dajúc mu jednoducho na vedomie, žeby on tak ostrého života, aký jeho 

mnísi viesť musia, nezniesol; Fulgent mu však na to odpovedal: «Ten, ktorý mi dal vôľu, abych mu slúžil, dá mi zaiste aj 

dostatočnej sily, abych krehkosť svoju premôcť vstave byť mohol.» Biskupovi sa táto odpoveď tak zaľúbila, že mladíka do 

kláštora prijal. Keď sa však o tom dozvedela matka, tu hneď s veľkým plačom pribehla k biskupovi a prosila ho, horké slzy 

vylievajúc, aby jej syna navrátil. Slzy matkine dotkly sa srdca mladíka, tak že váhal za okamžik; ale tu mu prišly na um slová 
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Pána: «Kto miluje otca a matku viacej než mňa, nie je mňa hoden,» a ostal pri svojom predsavzatí; statky svoje daroval 

mladšiemu bratovi, a skúšku čo nováčik (novicius) v kláštore výborne prestál. 

Keď Ariani poznove začali prenasledovať katolíkov, s druhými veriacimi musel aj Faustus pred nimi utekať; Fulgent ale 

našiel útočište v blízkom kláštore, ktorý stál pod správou nábožného opáta Felixa. Felix sa potešil príchodu Fulgentovmu, bo 

už od dávna slyšal o jeho príkladnej svätosti, a chcel mu hneď správu kláštora odstúpiť. Fulgentius nechcel na to privoliť a 

len na opätovné namluvanie Felixa privolil, aby riadenie rehole na šesť rokov medzi sebou rozdelili. Podľa toho sa potom 

Fulgent staral o potreby duchovné a Felix o telesné bratov rehoľných. Netrvalo to však dlho, čo spolu v pokoji žili, bo 

plieniaci Numídi napadli ich kláštor a Fulgent a Felix utiekli dovnútra Afriky, do mesta, ktoré sa nazývalo Sikka Veneria. 

Lež ani tu nemali pokoja; bo sotva že sa tu usadili, dozvedel sa o tom jeden kňaz arianský, ktorý týchto dvoch obhajcov 

božstva Kristovho lapiť a palicami ukrutne ubiť dal. Nad touto ukrutnosťou sa aj sami Ariani pohoršili a udali neľudského 

kňaza svojmu biskupovi, ktorý ho prísne potrestať prisľúbil, jestli toho Fulgent žiadať bude. Keď sa však Fulgenta pýtali, čo 

chce, aby sa s kňazom tým stalo, on odpovedal: «Kresťanovi je zapovedané pomstiť sa, ja ale nechcem sa pozbaviť ani ovocia 

trpezlivosti ani tej česti, že za Krista trpieť hodným som sa stal.» Fulgent potom, z čiastky aby sa nepriateľom vyhol, lež ešte 

viacej, aby v dokonalosti pokročil, vybral sa k pustovníkom Egyptským. K tomuto cieľu vstúpil na loď a dostal sa do Sicílie; 

tu stavil sa u nábožného biskupa Eulalia a zdelil mu svoj úmysel. Keď ale nábožný biskup počul, čo Fulgentius urobiť chce, 

odhováral ho, upozorniac ho na to, že väčšia časť mníchov Egyptských odtrhla sa od obcovania s Rímom a odpadla do bludu. 

Fulgentovi bola jednota cirkevná a čistota viery nad všetky poklady svetské; preto sa nemálo poľakal nad slovami nábožného 

biskupa a ostal na čas v Sicílii. Žil on tu z darov biskupa, ktoré, hoc aj malé boli, predsa ešte aj z tých udeľoval chudobným, 

tak že aj sám biskup príklad si bral z jeho lásky. V Sicílii žijúc zahorel túžbou Rím, a predovšetkým hroby sv. apoštolov 

Petra a Pavla videí Vybral sa teda ta, a ako do mesta vstúpil, držal práve Theodorik, kráľ italský, slávny svoj úvod. Videl 

kráľa, ako na verejnom námestí sedel na krásne ozdobenom tróne, obstúpený naskvelejším komonstvom. Pri tomto 

vznešenom pohľade zvolal Svätý náš: «Ach, keď je už zemský Rím tak krásny, jak krásny musí byť teprv Jeruzalem nebeský! 

Jestli v tomto dočasnom živote Boh milovníkov márnosti takou skvelosťou ozdobuje; akú česť, akú slávu, akú blaženosť 

pripravil teprv v nebesách svätým svojim!» 

Po krátkom čase Fulgent navrátil sa zpiatky do Afriky, kde ho s najväčšou slávnosťou prijali, a založil kláštor v meste 

Bizazene; keď ho však rehoľníci za opáta zvoliť chceli, utiahol sa potajme do malej samoty na brehu morskom. Tuto trval za 

čas v práci a modlitbe, kým na rozkaz biskupa Fausta nemusel sa do kláštora svojho navrátiť a správu jeho prevziať, na čo 

za kňaza vysvätený bol. Pretože tenkrát pre prenasledovanie arianské mnoho biskupských stolíc v Afrike bolo uprázdnených, 

veriaci ľud doliehal na to, aby miesta tieto obsadené boli, a medzi inými chceli aj Fulgenta vyvoliť za biskupa. Fulgent ale 

aby tomu vyhol, ukryl sa, a až vtedy sa ukázal, keď sa domnieval, že už naň zabudli. Sotva sa však ľudu ukázal, hneď za 

biskupa do mesta Ruspy vyvolený a vysvätený bol. Aj ako biskup viedol život veľmi prísny, mäsa nikdy nejedol a na tvrdej 

zemi spával. S touto telesnou prísnosťou spájal všetky cnosti biskupa a kresťana. I ako biskup túžil po samote, a chcel preto 

vedľa chrámu biskupského vystaviť kláštor; úmysel svoj ale previesť nemohol, pretože kráľ vandalský Thrasimund (496—

523) kresťanov poznove ukrutne prenasledovať začal a medzi iným katolíckych biskupov vysviacať zakázal. Keď sa však 

navzdor tomu počet biskupov neumenšoval, 120 biskupov poslal do vyhnanstva na ostrov Sardinin. Medzi týmito bol aj 

Svätý náš, ktorý stal sa utešiteľom súdruhov utrpenia svojho a lásku ich zcela si získal. V tejto dobe spísal niekoľko listov, 

ktorými tešil súdruhov a opustené ovečky svoje. 

Dozvediac sa Thrasimund, kráľ arianský, že je Fulgent najučenejší obhajca viery katolíckej, dal ho k sebe priviesť do mesta 

Karthaga. Tu mu predostreli spis s námietkami, aké činili Ariani proti katolíckej pravde, s povolením, aby v krátkosti a 

zreteľne odpovedal na ne. Sv. Fulgent to učinil a pravdu katolícku jasne a učene obhájil. Na toto obhájenie pravdy počal sa 

zmáhať počet katolíkov, prečo Ariani obžalovali Svätého u kráľa, ktorý ho opäť do vyhnanstva poslal na ostrov Sicíliu. O tri 

roky umrel Thrasimund, po ňom nasledoval jeho syn Hilderik, ktorý Cirkev žiadúcim pokojom obdaril a aj Fulgenta späť do 

vlasti povolal. Návrat Fulgenta do mesta Karthaga podobal sa pravému prôvodu víťazoslavnému. Rovnako prijali ho aj 

veriaci jeho v Ruspe. I začal poznove zastávať horlivo svoj úrad biskupský, najzaťatejších hriešnikov získal a poblúdilých 

na pravú cestu priviedol. Avšak sväté horlenie ztrávilo telesné sily svätého pastiera. Cítil, že sa blíži koniec života jeho; preto 

chcejúc sa pripraviť, ako náleží k smrti, utiahol sa na ostrov nablízku ležiaci. Avšak náreky opusteného stáda povolaly ho 

zpiatky do Ruspy. V čas poslednej jeho nemoci, ktorá trvala za 60 dní, ustavične opakoval tie krásne slová: «Pane, popraj mi 

teraz trpezlivosti a potom zmilovania!» Umierajúc, dal k sebe zavolať všetkých kňazov a mníchov, a keď okolo neho všetci 

nahlas plakaly, odpytoval ich, až by komu bol ublížil, a napomínajúc ich usnul sladko v Pánu r. 593 v 65. roku veku svojho 

a pre svätosť života, ač to ešte vtedy nebolo v obyčaji, v sídelnom chráme pochovaný bol. Jeho pozostatky odpočívajú teraz 

v meste Bourges (Burž) vo Francúzsku. 

Poučenie. 

Z výš opísaného života vidíme, že sv. Fulgent zvláštne obľúbenie mal v samote. On chcel podľa slov sv. Pavla pochovaný 

byť s Kristom. Kedykoľvek to teda urobiť mohol, utiahol sa do samotnosti, aby tam zcela neznámy jedine Spasiteľovi žiť a 

dušu svoju zachrániť mohol. Avšak zkadiaľ-že pochodila táto túžba po samote? Snáď veru chcel vyhýbať práci alebo krížu? 

Veď celý jeho život dokazuje, že bol vždy verný, neunavený pracovník vo vinici Pána, vytrvalý bojovník Ježiša Krista. 

Príčina, pre ktorú sv. Fulgent tak rád mal skrytosť, bola tá, že poznával márnosť sveta a za pravou poníženosťou túžil. On 

vedel, že práve to, čo svet obyčajne za niečo velikého pokladá, v očiach Božích nič nie je; on dobre vedel, že ľudská chvála 

a obľúbenosť je márna a klamná, lichá a netrvá dlho. Preto vyhýbal svetu a hľadal samotu, aby zachoval dušu svoju. — Preto, 

čitateľu drahý, nedrž sa sveta. Svet, totiž ľudia, ktorí len pre tento svet a jeho radosti žijú, nikdy úprimne s tebou nesmýšľajú, 

dnes ti všetko sľubujú, zajtra ťa neznajú a keď si zomrel, na veky ťa zabudnú. Čo však nad toto je horšie, je to, že ťa svet od 

Boha odtrhne, do hriechu zapletie, o poklad srdca, o vnútorný pokoj a večné spasenie ťa privedie. Preto vyhýbaj svetu! 
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Zamiluj si aj ty utiahnutosť a samotu, chráň sa častého obcovania s ľuďmi, bo jedine v samote a v utiahnutosti nájdeš pokoj 

a s ním Spasiteľa Ježiša Krista. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si skrze svätého Apoštola svojho rozkázal nám povedať: «Nemilujte svet, ani čo vo svete je,» popraj mi tej 

milosti, abych srdce svoje od sveta vždy viacej a viacej odťahoval a k Tebe obracal, ktorý si najvyššie a jediné dobro, ktorý 

si najvyššej lásky najhodnejší a služobníkov svojich večnou blaženosťou v nebesách odplácaš. Amen. 

 

2. JANUÁRA. 

Sv. Makárius z Alexandrie, pustovník. 

Tento Svätý menuje sa z Alexandrie, lebo sa v tomto meste narodil. Rodičia jeho boli síce veľmi chudobní, lež bohabojní 

ľudia, ktorí syna svojho od mladosti pridržiavali ku práci. V 30. roku veku svojho utiahol sa do malej púšte Egyptskej, ktorá 

sa menuje Thebais, kde mnoho nábožných pustovníkov žilo. Tu pod vedením sv. Antónia, jehož miláčkom sa stal, najväčšie 

pokroky činil vo všetkých cnosťách. Takmer 28 rokov viedol tu život nad mieru prísny, keď si umienil do dolného Egypta 

sa odobrať a tam v tak rečenej púšti celovej ešte prísnejší život viesť. Púšť táto menovala sa tak od mnohých celí alebo 

domkov, v ktorých pustovníci v najväčšej odlúčenosti žili. Len v sobotu a v nedeľu vídavali sa pri službách Božích a pri sv. 

prijímaní. Neprišiel-li kto k službám Božím, tu sa hádalo, že je nemocný a hneď sa všetci k nemu ponáhľali, aby ho opatrili 

a potešili. Modlitba a práce ručné boli ich výlučným zamestnaním. Plietli zväčša koše, ktoré predávali a utŕženými peniazmi 

podporovali chudobných. Mŕtvili sa prísne, jedli iba zeleniny a pili len vodu. Najprísnejší však mŕtvil sa Makárius. Celý jeho 

život bol nepretržený pôst a ustavičné bdenie. Pretože sa mu zdalo, že je od pravej dokonalosti ešte ďaleko a slyšiac o 

výtečnosti kláštora Tabenny, pobral sa ta, za remeselníka preoblečený, aby pod vedením opáta Pachomia vedomosti spasenia 

tým lepšie sa podučil. I prijatý bol čo neznámy a prevýšil prísnym životom, zvlášte pôstom a usilovnosťou v ručných prácach, 

všetkých, tak že sv. Pachomius, keď ho pozdejšie z vnuknutia Božieho poznal, ďakoval mu, že dal tak dobrý príklad jeho 

bratom, a odňal im tú mienku, ako by sa im v prísnosti života nikto nemohol vyrovnať, alebo ich prevýšiť. 

Z tadiaľto šiel Svätý náš medzi vrchy, Nitria zvané, aby sa ešte viacej pred svetom ukryl. Pretože ale patriarcha Alexandrinský 

o pobožnosti a cnostlivosti jeho tie najzávažnejšie dôkazy mal, povolal sluhu Božieho k sebe, a aby s väčším prospechom 

vyučovať mohol, vysvätil ho za kňaza. Jak ušľachtilé ovocie vydávalo vyučovanie jeho, o tom svedčí nasledujúci príklad. 

Niekto poslal sv. Makárovi krásny veľký strapec hrozien darom. Makár chcel týmto strapcom jednému nemocnému bratovi 

radosť urobiť a poslal ho tomuto. Tento však, nedotknúc sa ho, poslal ho susedovi a ten zas ďalej a tak posielali strapec ten 

od jedného k druhému, až sa napokon neokúsený dostal do rúk Makária, ktorého táto bratská láska a zdržanlivosť až k slzám 

pohla, tak že položil strapec na oltár a riekol: «Bratská láska a zaprenie seba samého je tá najkrajšia obeta, ktorú Pánu 

obetovať môžeme.» 

Takto prospieval Svätý náš v dokonalosti, nie síce bez zápasov a bojov; pretože ako zlato ohňom, tak človek pokušeniami 

očistený byť musí. No on zvíťazil vo všetkých skúškach, odovzdávajúc sa ticho do vôle Božej. Takto zvíťazil nad diablom, 

ktorý naň dorážal, aby samotu opustil, a išiel do Ríma a posluhoval tam nemocným, bo nahliadol, že je to smečka samoľúbosti 

a pýchy. Takto zvíťazil nad žiadosťami tela, i nad zasmušilosťou a tesknosťou, odovzdávajúc sa vždy do vôle Božej. Avšak 

ešte i s inými nepriateľmi musel bojovať. 

Učenie arianské pôvod svoj vzalo a najtuhšie korene pustilo v Egypte, lež aj nezlomných a vytrvalých odporcov našlo v 

pustovníkoch a mníchoch tu sídliacich. Títo mužovia bez všetkej vedeckej vysokej vzdelanosti nepretriasali a nevykladali 

podľa svojho zdania slovo Písma svätého, oni sa výlučne držali svedectva svojich sv. otcov a vodičov, ktorí svätosť svoju 

dokázali skutkami. Viera v Krista, večného Syna Boha živého, bola im skvejúcim diamantom v korune viery; za túto 

odhodlaní boli všetko trpeť a obetovať. Cisár Valens († 378) a arianský biskup Lucius z Alexandrie prenasledovali okolo 

roku 376 ukrutne katolíkov po celom Egypte; mečom a ohňom vnikli i do tichých celí a kláštorov na púšti. Makárius však 

snažil sa pri každej príležitosti bludiacich Arianov poučovať a k pravej viere o božstve Ježiša Krista zpiatky priviesť. Jeho 

neobyčajná svätosť dodávala slovám neobyčajného dôrazu, tak že sa mnohí vrátili do lona Cirkvi katolíckej. Ostatní však 

tým ešte viac rozhorčení súc, obžalovali ho u cisára, ktorý Makária i s dvoma súdruhami lapiť a v nočnú chvíľu odviesť dal 

na ostrov medzi močidlami ležiaci. Na tomto ostrove bývali samí divosi. Avšak nepriatelia týmto mimovoľne prispeli k 

rozšíreniu katolíckej viery. Makárius stal sa pravým apoštolom tohoto ostrova; jeho skutky a svätosť jeho života pôsobila tak 

zázračne na srdcia divochov, že prijali vieru katolícku. Nad čím zdesili sa Ariani a pretože slyšali, ako ho aj medzi nimi 

mnohí pravým apoštolom Pána menujú, vypovedali ho z tohoto ostrova a poslali ho zpiatky do jeho samoty na púšť, kde aj 

po bohatej siatbe pre kráľovstvo nebeské svätý život svoj dokonal v 99. roku veku svojho, roku 397. 

Poučenie. 

Sv. Makárius opustil svet i so všetkými márnosťami jeho. Prečo to? Aby slúžil Bohu a tak večného spasenia došiel. Bohu 

slúžiť a spaseným byť, je cieľ každého človeka. Život vo svete je vždy spojený s mnohým nebezpečím pre dušu, preto musí 
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človek mnohokrát vyhýbať sa hluku sveta a hľadať samotu. Samota však sama v sebe nepodáva človeku dostatočnej 

bezpečnosti. Sv. Makárius vyhýbal sa svetu, hľadal a miloval samotu, predsa však nebol docela bezpečný. Rozličné pokušenia 

dorážaly na neho a musel zápasiť s nimi neustále, aby im nepodľahol. Aj my kamkoľvek sa pohneme, všade nosíme nepriateľa 

so sebou, zlú vôľu totiž, náruživosti, samolásku. Predsa však mnohí nechcú tomu veriť, žeby nás takto diabol pokúšal. Veď 

človek by sa musel diviť, keby tomu nebolo tak. Telo naše žije vo svete viditeľnom, sily viditeľné vonkajšie často nebezpečne 

účinkujú naň: tak napr. kto nenahliadne, že človeku škodiť môže zima, horko, skazené povetrie, blesk, a nesčíselné iné 

prípadnosti? Duch náš je niečo neviditeľného, nie je ale len sám niečo neviditeľného, ako naše telo nie je len samo niečo 

viditeľného; krom nášho ducha sú aj iní duchovia dobrí aj zlí. A títo zlí duchovia hľadia tak duši našej škodiť, ako v prírode 

mnohé veci nášmu telu škodia. Preto pravdu povedal Job: «Život človeka na zemi je ustavičný boj.» A len takýmto 

ustavičným bojom proti sebe, neustálym mrtvením a modlitbou dosiahol sv. Makárius víťazstva. Tak bojuj aj ty, kresťane 

drahý! Od teba síce nikto nežiada, aby si opustil svet a ukryl si sa dakde v samote, ako to urobil sv. Makárius, ale zápasiť so 

svetom, Bohu slúžiť a spaseným byť môže každý v stave svojom. Odplata, ktorú ti za toto prisľúbil Boh, je veliká. Lež keby 

ti aj ničoho nebol prisľúbil, predsa hodno, abys mu zapierajúc seba samého slúžil, pretože, ako hovorí sv. Hieronym: 

«najväčšia česť je Bohu slúžiť!» 

Modlitba. 

Božský Vykupiteľu, Ježišu Kriste, ktorý si povedal: víťaziacemu dám korunu, pomôž mi, abych neustále proti sebe, proti 

svetu a diablu bojoval a tak víťaznej koruny dosiahol. Amen. 

 

3. JANUÁRA. 

Sv. Genovefa, panna. 

Medzi Svätými, ktorými Francúzsko vyniká, prvá je sv. Genovefa, patrónka mesta Paríža, Paríž je jedno z najväčších miest 

na svete. Tam stojí krásny, starý kostol sv. Genovefy. Predovšetkým ale musím podotknúť, že to nie je tá Genovefa, o ktorej 

kramári po jarmokoch a trhoch všelijaké kroniky predávajú a o ktorej sa hovorí, ako ju manžel jej, gróf Siegfrid, preto že po 

dlhej neplodnosti porodila, vyhnal a sluhom rozkázal, aby ju utopili a jazyk jej vyrezali; ako ju títo na žive nechali, do hôr 

pustili; ako si ona tam jaskyňu našla a ako tu k nej laň chodila a mliekom svojím kŕmila matku a dieťa. 

Sv. Genovefa, panna, narodila sa okolo roku 421 v dedine Nanterre, asi dve hodiny od Paríža. Jej nábožní rodičia Severus a 

Gerontia boli jednoduchí, lež nábožní roľníci a vychovávali dieťa svoje v bázni Božej. Roku 429, teda keď bolo Genovefe 

osem rokov, prišiel do Nanterru sv. Germanus z Auxerre (Oxer), a musel tam aj so súdruhom svojím prenocovať. Keď sa o 

tom dozvedel ľud, sbehnul sa okolo domu, kde bývali biskupi; každý ich chcel vidieť a prosiť ich o požehnanie. 

Tu utkvelo oko sv. biskupa medzi množstvom na osemročnom dievčati, krásy a vnady plnom, z jehož obličaja odlesk duše, 

lásky a nevinnosti plnej, žiaril. Bola to Genovefa. On sa pýtal na jej rodičov, zavolal ich k sebe a y duchu prorockom takto 

prehovoril k ním: «Blahoslavení ste, že také dieťa máte, vychovávajte ho bedlivo pre Boha, lebo je ono jemu venované; Pán 

ju vyvolil k svätosti a k posväteniu pre mnohých, ona je zorou raňajšou, ktorá mnohým bude slnkom životonosným.» Na to 

ju na druhý deň k sebe povolal, vzal ju so sebou do kostola, vložil jej ruky na hlavu a pýtal sa jej, či sľúbi Bohu, že vždy 

ostane pannou? A keď to prisľúbila, dal jej na pamiatku medený obrázok Ukrižovaného; zavesil jej ho okolo krku a 

napomenul ju, aby ho vždy na krku nosila a z lásky k Ukrižovanému zriekla sa všetkých šperkov zo zlata, striebra a 

drahokamov. Genovefa sa už od tohoto času držala za nevestu Pána a zdvojnásobnila horlivosť v modlitbe a pobožnosťách; 

všetky myšlienky a city svoje obracala len na veci sväté a strážila srdce svoje, aby nič hriešneho a nečistého nevkĺzlo sa doň. 

Pozdejšie, zaiste v 15. roku veku svojho, prijala závoj z rúk biskupa parížskeho a složila slávnostne sľub večného panenstva. 

Po smrti rodičov svojich odsťahovala sa do Paríža ku svojej krstnej matke, kde hrozné skúšky čakaly na ňu. Najprv dostala 

lámku, v ktorej mnohokrát pre veľké bolesti cez dlhý čas ležala ako bez seba. Navzdor tomu viedla veľmi prísny život. 

Obyčajne len dva razy do týždňa jedla a to iba chlieb a k tomu pila vodu. Zo soboty na nedeľu bola každú noc hore. Od sv. 

Troch Kráľov až do Zeleného štvrtku neopustila svoju izbičku, lež utiahnutá obcovala s Bohom. Ona bola cnosť vtelená. 

Avšak skrytý život spôsobil jej mnoho závistníkov u milovníkov sveta; títo ju podozrievali a rozkričali o nej, že sa pretvaruje, 

že ľudí klame a že je čarodejnicou. Na čo ju ľud vskutku počal zľahčovať, ba tak ďaleko to už prišlo, že jej o život išli. No 

Genovefu tešilo najviac to, že Boh vtedy miluje človeka, keď ho karhá a horkosť kalicha svojho okúsiť mu dáva. V tento čas 

prišiel sv. Germanus, biskup, do Paríža a pýtal sa na Genovefu; jak veľmi sa však zadivil, keď o nej to najhoršie počul. On 

ale neveril márnym rečiam nepriateľov, lež na dôkaz, jak vysoko si ju váži, poslal jej posväteného chleba; tu umĺkli pomluvači 

a ľud ju poznove obdaril svojou náklonnosťou. Genovefa mala zas pokoj, avšak nie na dlho. Roku 451 kráľ Hunov, Attila, 

ktorý sa nazýval «bičom Božím», vrazil do Francúzska. Prestrašení mešťania, zúfajúc, chceli utiecť z mesta, aby si aspoň 

život oratovať mohli. Genovefa však radila im, aby to nerobili, lež aby obrátili sa k Bohu, že on mesto zaiste od všetkej zkázy 

zachráni. Ženské sa daly upokojiť a spojily sa s ňou k všeobecnej modlitbe, ale chlapi nie. Títo povstali proti nej, menovali 

ju falošnou prorokyňou, ktorá ich len preto utišuje, aby ich istejšie obetovala krvolačným barbarom; rozhorčení radili sa o 

tom, ako a kedy jej život vziať majú. I tu opäť sv. Germanus, biskup, búrku utíšil. Už na smrteľnej posteli odovzdal svojmu 

arcijáhnovi rozličné dary a naložil mu, aby ich, keď zomrie, Genovefe doručil. Arcijáhen prišiel s týmito darmi do Paríža, 
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práve keď mysle proti Genovefe najviacej zbúrené boli, zaujal sa vrele za sv. pannu, ukázal dary verejne ľudu a utíšil zbúrenie 

myslí. Napokon keď prišiel Attila a mesta sa nedotkol, ako to Genovefa predpovedala, ľud jej poznovu vzdával najväčšiu 

lásku a úctu, akožto opravdivej služobnici Božej. Kdekoľvek išlo o vykonávanie skutkov milosrdenstva, uľavovanie trápenia 

ubiedených, Genovefa bola vždy naporúdzi. Tak keď jednúc Frankovia obľahli Paríž, zúril tam veľký hlad, obyvatelia padali 

po uliciach ako muchy, Genovefa prosila Boha o pomoc, ba idúc sama po brehu rieky Seiny od mesta k mestu, od dediny do 

dediny, ukrutnú biedu prednášala tak živými slovami, že ju každý, kto ju slyšal, bohato obdaroval a ona sedem plných lodí 

potravín dopravila do mesta, následkom čoho hlad prestal. Pre tieto a podobné cnosti vysoko vážil si ju ľud, ctili ju dobrí a  

šľachetní široko-ďaleko. 

Ešte aj sám pohanský kráľ Childerik na jej prímluvu mnohé skutky lásky preukazoval. Kedykoľvek totižto niekoho na 

popravište viedli, Genovefa orodovala zaň a kráľ na jej prímluvu daroval život odsúdenému. Nie menej ctil ju syn jeho 

Chlodvig, ktorý na jej prosbu väzňov na slobodu prepúšťal. Biskupi a kňazi, mnísi a pustovníci posielali jej dary, odporúčali 

sa do jej modlitieb. Veľký svätý, Šimon stĺpostojca, poslal jej kroz gallických kupcov sväté pozdravenie; mestá a dediny, 

koľkoráz blížila sa k ním, šly jej úctivo v ústrety. A ona aj použila vážnosti, v akej stála, aby s celou silou účinkovala proti 

skazonosným mravom, proti nespravodlivosti a utlačovaniu chudobných ; a prosby jej boli aj zriedka márne, rady a 

napomínania zriedka daromné, bo slová jej, ako strely ohnivé, vrážaly sa do každého srdca. 

Konečne mala verná služobnica Božia obdržať odmenu svojich cností. Roku 512, 3. januára usnula v Pánu v 89. roku veku 

svojho, bohatá na zásluhy. Hneď po jej smrti vystavili nad jej hrobom drevenú kaplnku, pozdejšie pozostatky jej preniesli do 

nového kostola sv. apoštolov Petra a Pavla, ktorý kráľ Ludvik na jej žiadosť a podľa jej návrhu v Paríži vystaviť dal. Chrám 

tento v deviatom století zrúcali Normani, pozostatky však Svätej, v truhle zlatom a drahokamy bohato ozdobenej skryté, 

ostaly neporušené; roku 1793 včas veľkej revolúcie francúzskej bezbožní buriči pobrali drahé veci, čo zdobily jej hrob, 

pozostatky sväté ale spálili verejne na popravišti. Kostol patrónky Paríža, premenený v chrám «všetkých bohov» podľa 

obyčaje pohanskej, za cisárstva Napoleona druhého zasvätený bol k službám pravého Boha. 

Poučenie. 

Nenazdávaj sa, ct. čitateľu, že od teba žiadam, aby si tak pobožné a sväté žil, ako sv. Genovefa. No žiadam od teba niečo 

iného a o mnoho ľahšieho. Temer na každom mieste, v každej obci nachodí. 

Roku 63. prišiel sv. Pavel apoštol na svojej ceste na Východ, po dvojročnom sa niekoľko osôb, ktorým dostalo sa daru a 

povolania, takmer výlučne cvičiť sa v skutkoch pobožnosti. Osoby tieto ostávajú obyčajne slobodné, rady chodia do kostola, 

rady sa modlievajú, postia, chatrne sa nosia, dávajú potajomne almužnu, obsluhujú nemocných, atď. Toto ale keď vidia ľudia 

svetským duchom nabraní, nadávajú tým dobrým dušiam do pokrytcov, pobožnosťkárov, lenochov atď. No však, ct. čiíateľu! 

ty si sa zaiste presvedčil, že je to pravda, čo sv. Pavel spomína, keď hovorí: «že je pobožnosť ku všetkým veciam užitočná. 

Sv. Genovefa svojou pobožnosťou, modlitbou, svojimi spásonosnými radami zaiste viacej osožila svetu, než keby sa bola 

vydala, a ako dobrá gazdiná bola šila, prala, varila a celý život svoj a všetky sily svoje vynaložila iba na veci časné a márne. 

Nechcem ja ubližovať matkám a gazdinám, ony sú všetkej úcty hodné, sú-li poriadne a jestli sa Boha nespúšťajú; ja si ale pri 

tom tak myslím: keď v nejakej záhrade väčšia časť zeme vysadí sa kapustou, zelenými vedami, a rozličnými stromy, kto 

bude proti tomu a ako rozumný človek nebude chcieť dopustiť, aby tam aj ruža alebo ľalia stála? Ač aj takéto kvety v kuchyni 

nepotrebujeme, predsa radi k ním privoniavame, radi sa na ne dívame, bo ony práve tak oslavujú Boha, ako ovocný strom, 

zemiak alebo druhá bylina. — A práve tak je to aj s rozličnými stavmi v živote; keď jedni od roka do roka pracovať musia 

na poli, v remesle, alebo v kuchyni, prečo by opäť druhí všetky svoje sily, celý svoj život nemohli obetovať Bohu? Preto 

nesmieme takýchto ľudí za ničornných lenochov vyhlasovať a držať, ktorí vraj svetu nič neosožia. Tomu nie je tak. V 

mnohom kvietku krom toho, že je na oko krásny, väzí aj liečivá sila, ktorá chorým ľudom k zdraviu dopomáha; podobne 

nábožné osoby mnohým ľudom tiež všelijakým spôsobom pomohli, ako sme o tom o sv. Genovefe čítali. Preto sa nehorši 

nad pobožnými osobami, neotieraj a nebrús o ne vtipný jazyk svoj, lež pomysli si, že Boh pomáha na ich prímluvu iným 

menej pobožným. Veď i sám Spasiteľ riekol, že Mária, ktorá len slová jeho bedlive počúvala, lepšiu čiastku si vyvolila než 

Marta, čo sa potila v kuchyni. Cti preto, čo i sám Pán Boh ctí, a keď aj pohanský kráľ vážil si sv. Genovefu: všetkým právom 

žiadať sa môže od kresťana, aby sa pobožným osobám neposmieval a ich nezľahčoval. 

Modlitba. 

O Bože, ktorý si sv. Genovefa tak veľkou láskou k modlitbe a tak dokonalou oddanosťou do vôle Tvojej obdaril: dajže aj 

nám na jej prímluvu dar pobožnosti a tak svätej oddanosti, aby sme pobožnosť, pri druhých vysoko si vážiac, sami ju konali 

a takto Tebe sa zaľúbili. Amen. 
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4. JANUÁRA. 

Sv. Títus, biskup. 

Medzi tisícami pohanov, ktorých sv. Pavel, apoštol národov, kázaním o Kristu ukrižovanom na pravú vieru obrátil, nachodí 

sa aj Títus. Podľa svedectva sv. Jána Zlatoustého a iných narodil sa v Korinte z rodičov pohanských. Od svojej mladosti 

viedol život cnostný, utiahly a panenský; usilovnosťou svojou vzdelal sa aj v umeniach a rečiach. Keď sv. Pavel poprvé do 

Korintu prišiel a tam kázal, slovo jeho vniklo aj do srdca Títovho; on uveril a dal sa vo viere kresťanskej dokonale vyučiť. 

Sv. Pavel tešil sa nad jeho mravmi a schopnosťami a pokrstil ho. Títus však s týmto nebol spokojný, lež javil hneď veľkú 

horlivosť nie len v učení sa, lež aj vo vyučovaní druhých. Jak veľké pokroky musel robiť Títus v spasení a vykonávaní 

bohumilých cností hneď po svojom obrátení sa na kresťanstvo, to odtiaľ vysvitá, že sv. Pavel uzavrel s ním zväzok najužšieho 

priateľstva, vzal ho so sebou na cestu, v listoch svojich menuje ho bratom a spolupracovníkom svojím a bol mu vrelou láskou 

oddaný. 

V Antiochii vznikla medzi tými, čo z pohanov a Židov stali sa kresťanmi, okolo roku 50. veľká roztržka. Niektorí totiž z 

bývalých Židov horlili za udržanie židovských obradov pri krste a hovorili: «Jestli sa nedáte obrezať podľa zákona 

Mojžišovho, nemôžte spasení byť.» Týmto, pravda, obrady židovské stavali nad krst a vystavili mladú Cirkev veľkému 

nebezpečiu, že sa na dve stránky roztrhne. Aby teda bol sporu koniec, obec Antiochenská poslala na čele vyslanstva sv. Pavla 

a Barnabáša do Jeruzalema; na tejto ceste sprevádzal apoštola aj Títus. V Jeruzaleme však tí, čo zo židovstva pokrstení boli, 

naliehali na to, aby bol Títus obrezaný. Avšak ako Pavel tak aj Títus tomu odporovali; následkom čoho na sneme cirkevnom, 

ktorý za tou príčinou apoštolovia a najstarší celej Cirkvi držali, vyslovené a stanovené bolo: «že Boh spomedzi Židov a 

pohanov vyvoliť si chce ľud k velebeniu mena svojho, že teda medzi týmito všetek rozdiel prestal a že otroctvo zákona 

povznieslo sa k duchu kresťanskej slobody.» 

Roku 56. poslal sv. apoštol Pavol, ktorý sa za čas v Efesu zdržoval, milého učedelníka svojho do Korintu, mesta gréckeho, 

kde už veľká obec kresťanská kvitla, aby tam medzi veriacimi pohoršenia a roztržky vyrovnal. V meste tomto totiž mnohí z 

pohanov pokrstení viedli život slobodný, odvolávajúc sa pri tom na apoštola Pavla, druhí zas zo Židov úzkostlivé opovrhovali 

všetkým, čo sa rovnalo pohanským obyčajom, odvolávajúc sa na sv. Petra. Títo sa nazývali Petríni, tamtí Pavlíni, kým tretí 

pridŕžali sa Alexandrijského učiteľa Apolla. Keď Títus s listom do Korintu prišiel, prijatý bol so všetkých strán s najväčšou 

úctivosťou; a pretože naplnený bol najvrelejšou láskou a slobodu evanjelickú tak bol zamiloval, že ani to od veriacich prijať 

nechcel, čo sa k životu jeho zdalo byť potrebným, vľúdnym svojím chovaním sa v krátkom čase tak ďaleko to doviedol, že 

všetko pohoršenie odstránené a vinici opäť na cestu pravdy privedení boli. Skončiac sv. dielo zmierenia vrátil, sa zpät k sv. 

Pavlovi, aby mu správu podal o svojom blahonosnom účinkovaní v Korinte. Po neakom čase však znovu navštívil toto mesto, 

aby tam z naloženia sv. Pavla almužnu pre chudobných v Jeruzaleme a Judei zbieral... žalári v Ríme, na ostrov Krétu, a kázal 

tu sv. Evanjelium. Títus ho tiež sem nasledoval. Pretože ale sv. Pavla povolanie a starosť o mnohé cirkvi, ktoré založil, do 

iných zemí volaly, nechal na Kréte učeníka svojho, aby on dielo započaté dokonal, sv. Evanjelium ďalej kázal, z obce do 

obce putoval, nové cirkvi zakladal a na čelo ich hodných biskupov a pastierov ustanovoval. Roku na to 66. písal sv. Pavel 

Títovi týmto cieľom list, v ktorom mu k vedeniu biskupského dozorstva zvláštneho poučenia udelil a jeho vo všetkých 

cirkvách po celom ostrove za svojho námestníka ustanovil; spolu mu ale naložil, aby sa k nemu do Nikopolu vrátil. A takého 

učiteľa hodný učeník s vrelou láskou plnil ťažké povinnosti úradu svojho, nie ale bez ťažkosti: pretože Krétčania už vtedy 

známi boli po svete ako lúpežníci, bitkári, lhári, ako ľudia falošní, výstupní a leniví; Títus teda mal ťažkú prácu, kým tento 

zkazený ľud viere kresťanskej získal a v nej upevnil. Horiac túžbou, ohlasovaním sv. Evanjelia všetky národy bez rozdielu 

na cestu pravdy doviesť, šiel medzi Slovanov do Dalmacie, položil aj tu základ nového života, otvoril veriacim celú láskavosť 

apoštolského srdca svojho, prečo Slovania Dalmacie ctia ho ako svojho apoštola a otca pravej viery svojej. 

38 rokov plnil sv. muž tento úrad svoj biskupský s najväčšou horlivosťou. Sv. Ján Zlatoustý svedčí o ňom, že v panenskej 

čistote až do smrti zotrvával a k tejto anjelskej cnosti aj svojich poslucháčov pri každej príležitosti napomínal. Preto akoby 

za odmenu, keď v 94. roku veku svojho ducha svojho Otcovi nebeskému navrátil, okolo mŕtvoly stojaci videli tvár jeho 

skvelými papršleky ožiarenú. 

Poučenie. 

Sv. Títus žil neustále v panenskej čistote a usiloval sa aj druhých pred nečistotou vystríhať. Záleží-li aj tebe, ct. čitateľu, 

niečo na tvojom spasení, miluj stavu svojmu zodpovednú čistotu a vystríhaj sa i toho najmenšieho, čo by sa jej protiviť 

mohlo: pretože Boh nič natoľko nenenávidí, ani človekovi nič na toľko neškodí, nežli prehrešenie sa proti čistote. Kto sa raz 

nečistote odovzdá, ťažko vráti sa pravým pokánim na cestu spasenia, iba keby Boh vykonal na ňom zázrak svojej milosti. I 

či smieš očakávať, že Boh aj na tebe vykoná takýto zázrak, ktorý nielen že sa nevystríhaš, lež proti božskému milosrdenstvu 

opovážlivé hrešíš? Sv. Títus použil jazyka svojho k vyučovaniu, rozširovaniu viery; ale nikdy k hrešeniu, zlorečeniu, ku 

kliatbe, k nečistým rečiam a piesňam, tým menej k zapieraniu Boha. K čomu si ty doposiaľ jazyk svoj potreboval? O jak 

zriedka snáď k velebeniu Boha, k osohu blížného. Oproti, jak často k urážaniu Boha a ku škode blížného; pomysli len na 

svoje lhanie, zlorečenie, pomluvanie, osočovanie a iné hriechy jazyka, či si neobrazil nimi Boha? Spomni si na svoje reči a 

piesne, o iných hriechoch ani nehovoriac, či si sa nimi nenahrešil dosť proti Bohu, neškodil na duši blížnému? Beda tebe, 

keby si teraz pred Bohom predstaviť sa a čo i len z týchto hriechov počet vydať musel, ako že by to vyzeralo s tebou? Preto 

zavčasu daj na seba pozor a predovšetkým na svoj jazyk. Pretože ale človek sám bez milosti božskej nič nemôže, pros Boha 

o túto milosť a spoluúčinkuj s ňou. 
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Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Títa apoštolskými cnosťami, predovšetkým panenskou čistotou ozdobil: pre zásluhy a na prímluvu jeho 

popraj nám, aby sme tu v tomto údolí trápenia spravodlivé, pobožné a čisté žijúc do vlasti našej nebeskej dostať sa mohli. 

Amen. 

 

5. JANUÁRA. 

Sv. Simeon Stylíta. 

(Stĺpostojca.) 

 

Simeon Stylíta je ten najpodivnejší zjav, aký kedy oduševnenosť za vieru utvoriť mohla. Jednoduchý a prostý muž, ktorý 

spomedzi ľudí do horskej samoty utiekol, stal sa nesmrteľným v dejepise Cirkvi katolíckej; chudobný pustovník stal sa v 

krátkom čase známym pred všetkými národmi východu a západu; ďalekí Indiáni, zasmušilí Aetiopci, obyvatelia šumiacich 

hôr severu a úrodných nív juhu, spomínali meno jeho s bázňou a s podivením. Človek obmedzeného ducha, nad najnižší obor 

každodenného života pozdvihnúť sa nespôsobný, všetko vo svete podľa svojej ničomnosti merajúci, všetko premáhajúcu silu 

vôle ľudskej neznajúci, ten skutky Simeonove držať bude za nemožné a nepodvratnú skutočnosť dejepisu vloží do dŕžavy 

nábožných povestí. Svetár, činnosť muža len po zháňaní sa za zemskými statkami ceniaci, Simeonov život pomenuje 

podivným zaháľaním, ba ľutuje ho snáď, že toľko sily, toľko sebazaprenia obetoval tak ničomnému podujatiu. 

Slobodomyseľník ale, jehož srdca zázračný zvuk nebies nikdy sa nedotkol, ktorý povzbudzujúci vánok božského ducha nikdy 

nepocítil, Simeonovo počínanie pováži sa streštenosť a bláznovstvo, stĺp jeho označí za najvyšší stupeň fanatismu. A predsa 

žiaden Svätý nespôsobil toľkého obdivu medzi veriacimi národy, ako sv. Simeon, tak že sa na ňom vyplnilo slovo písma: 

«Podivný je Boh vo Svätých svojich!» 

Sv. Simeon narodil sa okolo roku 388 na malom hrade Sisan, na hranici Cilicie. Jeho otec bol pastierom, a on tiež prvé roky 

svojej mladosti prežil pri stáde. Na pustých a rozsiahlych pasienkoch vznikol v jeho srdci bolestný cit prázdnosti a ničomnosti, 

z čoho vyvinula sa vrúcna túžba po veľkom, čo aj dosiaľ neurčitom cieli života jeho. Tu jedného dňa ráno, keď čerstvý sneh 

bol práve celé okolie do bieleho rúcha obliekol, šiel so svojimi rodičmi do kostola blízkej osady ku službám Božím a slyšal 

Evanjelium o osmorých blahoslavenstvách. Slová: «blahoslavení sú, ktorí plačú a kvília», tak dojaly srdce jeho, že sa hneď 

istého, pri ňom stojaceho starca opýtal: čo má človek robiť, chce-li tohoto blahoslavenstva účastným byť? Pokým mu starec 

slová tieto vykladal, zmocnila sa ho náramná túžba, opustiť zcela svet, ukryť sa dakde v samote, aby tam hriechy svoje 

oplakať a snadnejšie k spaseniu dostať sa mohol. 

Ač si ešte žiadnych hriechov povedomý nebol, predsa, nasledujúc vnútorné vnuknutie, šiel na púšť a ztrávil tam sedem celých 

dní bez všetkého pokrmu, modliac sa a oplakávajúc hriechy svoje. Potom sa vybral do blízkeho kláštora, kde, keď ho prijali, 

učil sa žalmy, obsluhoval bratov ako chlapec, a sotva že mu bolo 14 rokov, už prevyšoval všetkých prísnym životom. Pretože 

sa mu ale táto rehoľa nezdala byť dosť prísnou a ostrou, vstúpil do prísnejšieho kláštora, kde pod vedením opáta Heliodora 

bojoval proti telu svojmu, aby ho podriadil duchu. V tomto kláštore žil Simeon za desať rokov; cvičil sa neustále v 

sebazaprení a zápasení s telom a krvou, učil sa trpezlivosti v trápeniach dobrovoľne si uložených, cítil radosť v bolesťách 

vlastnoručne si zapríčinených. Opát ale toho kláštora obával sa, že by sa ostatní mnísi nad neslýchanou prísnosťou Simeona 

pohoršiť mohli, a preto hľadel ho k tomu priviesť, aby upustil od ukrutnej horlivosti; pretože Simeon na to nič nedal, opát 

prepustil ho z kláštora. Simeon sa potom na čas ukryl v jednej studni, kde vo dne, v noci žalmy na hlas prespevoval. Opát 

onedlho však obanoval, že viac z obozretnosti než z lásky prísneho tohoto rehoľníka z rehole odstránil a preto ho dal po 

všetkých stranách hľadať a prijal ho znovu do kláštora. Simeon zotrvával na to tri roky v kláštore; pretože mu však kláštorský 

život, kde každodenne raz k obedu chleba a zelenín dostával, pribujným byť sa pozdával, odobral sa do blízkych hôr, a 

ubytoval sa tu v malom zrúcanom domku. Tu si umienil, že cez celý pôst jedla ani sa nedotkne a tak Spasiteľa svojho, Ježiša 

Krista, nasledovať bude. Jeho spovedník Bassus mu tam síce nechal 10 chlebov a konvicu vody; keď ho však po Veľkej noci 

navštívil, videl, že sa ničoho nedotknul, jeho ale našiel ako bez seba ležať na zemi. Keď mu ústa vodou ovlažil, prišiel k sebe, 

načo mu potom velebnú Sviatosť oltárnu podal. 

Po troch alebo štyroch rokoch opustil toto bydlo, šiel na samý vrchol hory a vystavil si tam z kamenia chyžu — ale bez 

strechy, tak aby bol aj dažďu aj slnku vystavený; nedôverujúc však sám sebe, a obávajúc sa, žeby toto nové bydlo opäť 

opustiť mohol, dal sa dlhou reťazou ku skale prikovať, aby tak v pravom zmysle slova k tomuto opustenému miestu pripútaný 

bol. Tu však navštívil ho raz biskup Antiochenský, a vidiac ho, povedal mu, že sa cnosť s nútením niako nesrovnáva a že 

Bohu len slobodne a dobrovoľne vykonané skutky sú milé; načo Simeon reťaz so seba sňal.  

Avšak tento život hrozného sebazaprenia, táto neslýchaná horlivosť jedným vzletom zaniesly meno a obraz Simeonov do 

palácov boháčov a do chatrč chudobných nielen v celej dŕžave rímskej, lež aj medzi národmi nomadskými, ktoré stáleho 

bydla nemajú. Z najďalších krajov sveta hrnuly sa davy ľudu k opustenej chyži pustovníkovej, posilniť sa jeho príkladom, 

slyšať z úst jeho potešenie a poučenie, obsiahnuť na jeho prímluvu vyslyšanie v núdzi a útrapách, pohľadom na neho 

nadobudnúť sily v nesnádzach a nerestiach života. Jemu písali rímskí cisári, kniežatá a biskupi prosili ho o radu; každé oko 
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pátralo za jeho pohľadom, každé ucho obracalo sa k jeho ústam, každá ruka hľadela dotknúť sa okraja jeho rúcha, každé 

koleno zohýbalo sa, aby účastné bolo jeho požehnania. 

Napokon aby sa vždy vzrastajúcemu návalu ľudu obránil, prišiel na nápad posiaľ neslýchaný, nad ktorým ustrnul v nábožnom 

podivení tehdajší svet, — terajší snáď bude sa smiať. Roku 423 dal si vystaviť stĺp 6 lakťov vysoký, na vrchu 4 stopy široký 

a zábradlím opatrený, na ktorom všelikému počasiu vystavený býval. Neskôr si dal 12, potom 22, 36 a napokon 40 lakťový 

stĺp vystaviť, na ktorom stojac, alebo kľačiac, Boha chváliac a zvelebujúc vo dne, v noci, každému počasiu vystavený 

zotrvával vyše 40 rokov. On spával veľmi málo, aj to len kľačiac; v noci pred veľkými sviatkami stál obyčajne od západu až 

do východu slnka s rozpiatyma ramenami; rúcho jeho bolo z drsnej kože, hlavu mal pokrytú čiapkou. Bol on postavy vysokej, 

muž dokonale vyvinutý, priateľských ťahov, s dlhou až po pás siahajúcou bradou. Dvakrát denne hovoril k zástupom; silný 

hlas jeho ozýval sa ďaleko povetrím do širokého sveta, a každý, kto ho slyšal, zachvel sa v srdci a ľutoval hriechy svoje. 

Avšak podivný, posiaľ neznámy život Svätého neušiel tiež ľudskému pokáraniu; nadovšetko pustovníci Egyptskí hovorili o 

ňom, že je pyšný podivín, ktorý len preto tak mimoriadny život vedie, aby od ľudí obdivovaný bol. Slyšiac o tom biskupi a 

opáti, začali skúšať jeho pokoru a poslušnosť. I poslali k nemu niekoľko pustovníkov s rozkazom, aby ihneď zišiel dolu zo 

stĺpa a s nimi poriadny život viedol. Sotva že tento rozkaz uslyšal, hneď bol hotový, zostúpiť so stĺpa. Skrze toto jeho pokora 

a poslušnosť bola potvrdená a jemu dovolené bolo i ďalej na stĺpe zotrvávať. Pokora ho povýšila, pokora ho udržala na výške, 

kým neprišiel anjel Pána, aby ho ešte viacej povýšil. Roku 460, počiatkom januára, videli ctihodného starca mlčiaceho kľačať 

cez dva dni; nebolo to nič neobyčajného; ale keď sa ani na tretí deň, v nedeľu, nehýbal, Antonius, jeden z jeho učeníkov, išiel 

k nemu, aby ho zobudil, nemohol však zobudiť spiaceho, pretože spal spánok spravodlivých. Usnul teda v Pánu r. 460. v 69. 

roku veku svojho. Traja biskupi spustili mŕtvolu zosnulého zo stĺpa na oltár, ktorý pod ním stál, nesčíselné množstvo ľudu 

zbehlo sa z ďaleka široká a sprevádzali mŕtvolu do mesta Antiochie, kde ju patriarcha mesta v sprievode 6 biskupov v 

hlavnom chráme pochoval. 

Poučenie. 

Čo o sv. Simeonovi čítame, zdá sa byť na prvý pohľad pravde nepodobné, avšak tisíce očitých svedkov, králi a kniežatá 

videli ho. K čomu ale takéto podivínstvo? Boh to nežiada a k tomu je to aj proti zdravému rozumu. Očití svedkovia, 

spisovatelia, ktorí s týmto Svätým v jednom čase žili, hovoria, že oni život sv. Simeona k našemu zahanbeniu opísali. Však, 

k našemu zahanbeniu. Kráľovstvo nebeské násilie trpí, a len kto si násilie činí, dosiahne ho; nuž a my, aké násilie si činíme, 

aké obety prinášame my? Či nás príklad sv. Simeona len zahanbovať má, či nás nemá povzbudzovať k nasledovaniu? I však! 

Vystavme si preto aj my stĺp k nebesám, stí p vždy vyšší a vyšší, vystavme ho na viere akožto základe, obviňme ho kvietím 

a ovocím lásky, a napokon zavŕšme ho vencom nádeje! 

Modlitba. 

Ó božský Spasiteľu, Ježišu Kriste, ktorý si sv. Simeonovi tak veľkú horlivosť v kajúcnosti poprial, popraj i mne milostivé, 

aby som, nakoľko to môj stav dovoľuje, kríž v duchu kajúcnosti za Tebou niesol a tak večnej slávy hodným sa stal. Amen. 

 

6. JANUÁRA. 

Svätí Traja Králi. 

Sviatok svätých Troch Kráľov menuje sa i Zjavenie Pána, preto že Pán Boh zjavil im a v nich i jednorodeného Syna Svojho 

skrze hviezdu. 

Národ židovský bol už v tých dňoch, keď Kristus Pán sa narodil, upadnutý, ako aj teraz, prestal byť národom vyvoleným; 

nemôže sa preto hovoriť, že Pán Ježiš zjavil sa len ich otcom, že len im zvestoval svoj zákon a spasenie. 

V tých dňoch, keď sa Kristus Pán narodil, úcta pravého Boha temer celkom vyhynula a národy klaňali sa modlám. Pri tom 

všetkom udržala sa aj medzi pohanmi povesť, že v istom čase zjaví sa na zemi veľký osloboditeľ, ktorý na svete všetko 

obnoví a oblaží. Očakávanie toto udržalo sa z prisľúbenia, ktoré Boh prvým rodičom v raji učinil. Zvláštne vo východnej 

Arábii prechovávala sa táto nádej ako drahý poklad; viacej než ostatní, tešili sa jej traja mužovia, ktorí pre ich hvezdárske 

umenie nazývali sa mudrci a pre ich dôstojnosť kráľovia; tešili sa viacej než iní, pretože viacej než iní nahliadali, jak veľmi 

potrebný je svetu vykupiteľ. 

Mužovia títo v tichých nociach, keď hriešny život na zemi v spánok sa ponoril, často zpytovali oblohu nebeskú. Tu jednej 

noci ožiarilo sa pred nimi nebe a oni spatrili neobyčajnú hviezdu; stála ona na oblohe, všetky ostatné hviezdy zacloňujúc a 

nadprirodzeným svetlom oblohu ožiarujúc. Iskra túžby a čakania rozplápolala sa v srdci mudrcov v plameň, a sväté tušenie 

povedalo im, že je to hviezda Messiáša, ktorý narodiť sa má. Ihneď sedlali ťavy svoje a chystali dary, aby za behom podivnej 

hviezdy hľadali Zasľúbeného Božieho a vzdali mu príslušnú úctu. Nevšímali si oni veľkej ďalekosti, nie nerestí a nebezpečia 

cesty, nebáli sa búrok na púšti, nie jedovatých hadov, levov, tigrov, ktorí po koristi dychtiac, obchádzali leženie ich; lež 



 

24 

kráčajúc ustavične za svitom hviezdy, ocitli sa konečne v Jeruzaleme, hlavnom meste krajiny židovskej. Tam domnievali sa, 

že najdú Nádej všetkých vekov, Očakávanie všetkých národov a preto zastaviac beh tiav svojich, pýtali sa: «Kde je ten, ktorý 

sa narodil, kráľ židovský? lebo videli sme hviezdu jeho na Východe a prišli sme klaňať sa jemu.» Ako blesk hromový uderila 

táto otázka do množstva ľudu, povesť táto rozšírila sa chytro ako vietor po uliciach mesta, kňazi utekali poľakaní z chrámu; 

Herodes kráľ ustrnul strachom a celý Jeruzalem s ním; lež ani on, ani jeho rada nemohli dozvedieť sa nič určitejšieho, než že 

podľa proroctva Micheáša narodiť sa má v meste Betleheme. Tedy Herodes tajne povolal k sebe mudrcov; a títo prišli a 

povedali mu všetko: Videli sme na Východe hviezdu jeho a prišli sme klaňať sa jemu. Lícomerný Herodes potlačil v sebe 

svoje bezbožné myšlienky, lichotiac mudrcom prepustil ich a hovoril k ním: «Iďte, vyzvedajte sa pilne na to Dieťa, a keď ho 

naleznete, zvestujte mi, abych i ja príduc poklonil sa jemu.» 

Či snáď na toto viera ich počala klesať a ochabovať? Či sa snáď rozmrzeli nad cestou tak ďalekou a sklamaní v očakávaní 

svojom, prestali dôverovať v zasľúbení Božom? Nie! Viera ich bola pevná ako skala a jaknáhle vyšli z mesta, hviezda, ktorú 

boli videli od Východu slnca, predchádzala ich, a oni s radosťou ubierali sa za ňou. Konečne prišli k mestu judskému, 

Betlehem Efrata zvanému. Pred mestom týmto na lúkách stála maštaľ, do ktorej pastieri za dňov dáždivých a studených stáda 

svoje ukrývali. A nad týmto opovrženým miestom, nad týmto obecným chlievom zastavila sa hviezda, dotknúc sa žiarnym 

ohonom strechy, akoby riekla: Tu je Ten, ktorého hľadáte! Čože! toto miesto malo byť túžebným cieľom tak ďalekej cesty? 

Mali snáď v maštali medzi nerozumnými tvorami arabskí kráľovia hľadať Vykupiteľa sveta? To sa zaiste protivilo ich 

rozumu. Oni však nedali sa týmto do zmätku priviesť, ale zostúpiac z tiav svojich, s úctou vošli do maštale. A čo našli? Našli 

Dieťatko tak milé, aké nemôže byť žiadne dieťa ľudské; našli Máriu najčistejšiu, s perlou lásky na čele, s korunou nevinnosti 

na hlave, ako s blaženým vytržením hľadí na Dieťa svoje; našli Jozefa, muža vážneho a vľúdneho, ako zamyslený, plný 

podivenia rozjímajúc po boku stojí; i padnúc pred Pacholiatkom klaňali sa mu, a otvoriac poklady svoje, obetovali mu zlato, 

kadidlo a myrhu, vylievali slzy radosti, s úctou mu nohy a ruky ľúbali a Boha velebili. Druhého dňa, od Pána napomenutí 

súc vo snách, aby sa nenavrátili k Herodesovi, inou cestou vrátili sa do krajiny svojej, nesúc v srdciach svojich hviezdu čulej 

viery, a rozprávali v krajine svojej všetko, čo zkúsili a videli zázračného, o Dieťati a o matke. 

Traja Králi viac než tridsať rokov, sdeľuje stará povesť, žili život pobožný a svätý v kruhu svojich, schádzali sa často, tešili 

sa peknou rozpomienkou, a mysleli všeliako, čo asi z Dieťaťa toho stať sa mohlo. Tu im raz prostý cudzinec skutočnú a vernú 

zvesť podal o betlehemskom Pacholiatku: ako zrástlo v múdrosti a milosti pred Bohom a ľudmi; ako Ježiš chodil a učil; ako 

plný lásky a vľúdnosti všade tešil a pomáhal, zázraky a znamenia konal, kráľovstvo cnosti a pravdy založil, ako trpel a umrel, 

tretieho dňa z mŕtvych vstal, vstúpil na nebesia, a ako znovu príde s mocou a slávou súdiť živých a mŕtvych v posledný deň 

súdny. Toto zvestoval im Tomáš apoštol, očitý svedok, ktorý vlastnou rukou dotknul sa rán svojho Majstra. A srdcia 

staručkých mužov žasly dojatím a túžbou; a apoštol pokrstil ich v mene Ježiša, na čo pocítili v duši zázračnú blaženosť. Len 

kratučký čas žili oni ešte na tejto zemi a presťahovali sa do blaženosti, ktorá z hviezdy nad krížom vyviera. 

Jejich sv. ostatky prenesené boli najprv do Carihradu a odtiaľ v XII. st. skrze Friderika I. do Kolína na Rýne, kde sa podnes 

v nábožnej úcte chovajú. 

Poučenie. 

Rozpomeň sa, kresťane! zdáliž bys aj ty niekde svojho Boha a Pána vyhľadať mohol, zdáliž On nie je prítomný niekde v 

Betleheme, t. j. v dome Pána, a tebe príležitosť dáva, Jemu sa klaňať? — Hľa, to môžeš učiniť pri každej omši svätej, kde 

Ježiš Kristus na oltári prítomný je, ako isté je slovo jeho, ktoré riekol pri ustanovení večere svojej: «Toto je telo moje.» A 

keď pri svätom pozdvihovaní kľakneš a kňaz ukazuje sv. hostiu, to máš pred sebou, čo sv. mudrci videli, keď im Panna Mária 

ukazovala Dieťa. Pováž, čo podnikli sv. mudrcovia, ako pohania, aby malému Ježiškovi klaňať sa mohli; teda nie, aby od 

Neho niečo dostali, lež aby Jemu priniesli úctu a dary. Pováž, čo si podnikol ty! Mnohý nejde do kostola, alebo na omšu 

svätú, preto že je zima, alebo že prší, že nemá času pre pilné práce; mnohý ta nechce ísť v robotný deň, aby to ľudom nápadné 

nebolo; — mnohí ta zas idú trebárs každý deň, nie ale, aby sa Pánu Ježišu klaňali, lež aby od Neho niečo prosili. I prosiť je 

dovolené; bolo by to ale predsa veľmi pekné, keby sme kedy-tedy len preto šli do kostola, aby sme sa Pánu Ježišu klaňali, 

bár by sme aj pri tom nejakú škodu utrpeť, alebo nejakej ujme vystavení byť museli. 

Musíme tiež aj my otvoriť poklady svoje a obetovať Pánu Ježišovi dary tak milé, ako zlato, kadidlo a myrha. Čo takého na 

príklad? Sľúbiť mu, že budeš častejšie do kostola chodiť, sv. sviatosti prijímať, že nebudeš navštevovať rozpustilé zábavy a 

besedy, že budeš prívetivý k rodičom a predstaveným, že nebudeš utŕhať na cti blížnému svojemu. 

Na deň sv. Troch Kráľov nikto by nemal zapomenúť obetovať niečo malému Ježiškovi, pretože to k pravému zasväteniu dňa 

tohoto patrí. A nevieš-li, čo bys' obetovať mal, daj almužnu chudobnému, a jestli sa ti poďakovať chce, povedz mu, aby sa 

poďakoval Ježiškovi, ktorý sa stal bratom chudobných. 

Modlitba. 

Ó Pane a Otče nebeský! ktorý si mi pri krste svätom skrze Ducha sv. vlial nebeský dar viery a prijal ma za dieťa svoje, popraj 

mi milosti, aby som podľa svetla tejto viery vždy obcoval a svetla večného dojsť mohol. Amen. 
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7. JANUÁRA. 

Sv. Lucian, mučeník. 

V Ázii na brehoch rieky Oronty, v plodnej doline, stojí chatrná osada Antakia, plná starobylých rozvalín, ale oku a srdcu 

kresťanského pútnika veľmi milá. Rozpadlé miesto toto je starodávna Antiochia, sídelné miesto týrskych kráľov a neskôr 

námestníkov rimanských, krom Ríma a Alexandrie najslávnejšie vtedy mesto na celom svete. Sv. apoštol i a Peter a Pavel 

mnoho ľudí obrátili v Antiochii na vieru kresťanskú; ona je kolískou mena kresťanského; tu sa veriaci najprv nazývali 

kristiani, kresťania. Na biskupskej stolici v Antiochii prvý sedel sám hlava apoštolov, sv. Peter, prečo biskupstvo toto vo 

veľkej vážnosti stálo u celej cirkvi kresťanskej; odtiaľ pošli početní kňazi, biskupi, patriarchovia a mučeníci, všetko mužovia 

učení a svätí, medzi ktorými nie posledné miesto zaujíma sv. Lucian, mučeník. 

Sv. Lucian narodil sa v meste Samosate, v Sírii, z kresťanských a bohabojných rodičov. Už v dvanástom roku veku svojho 

stal sa sirotou bez otca a matky. Rozdeliv celý svoj majetok medzi chudobných, odišiel do mesta Edessy, aby tam u slavného 

učiteľa Makária, pomocou vtedajších vied, filosofie a rečníctva, pripravil sa k náležitému spytovaniu sv. písma a k vedeniu 

nábožného a svätého života kresťanského. Aby si potrebného vyživenia zaopatril, prepisoval sv. knihy pre zámožných 

veriacich. Takto žil o samote výlučne Bohu medzi svojimi knihami; písal nielen rukou, ale i pobožnou mysľou, spytujúcim 

duchom, a nadobudnul si veľkej učenosti. 

Z Edessy odišiel do Antiochie. Prísny kresťanský život sv. Luciana obrátil na seba pozornosť tamojšieho biskupa; ten vysvätil 

ho za kňaza. Lucian sotva stal sa kňazom, hneď s najväčšou horlivosťou začal kázať slovo Božie. Biskup antiochenský 

skúsiac i veľkú učenosť Lucianovu, naložil mu, aby písma sväté opravil. Do písem totiž starého i nového Zákona vklzly sa, 

buď nepozornosťou odpisovateľov, buď zlomyseľnosťou kacírov, početné chyby na úkor čistej viery a nezkalenej cnosti. 

Lucian prevzal obrovské dielo toto, porovnal písma sv. s najstaršími a najlepšími rukopismi, a vydal opravenú osnovu písma 

svätého, ktorú všetky východné cirkvi jednohlasne prijaly. Z Antiochie prišlo Lucianovo sv. písmo aj do Carihradu, zkadiaľ 

preložené do staroslovančiny prešlo až na naše kraje slovenské. 

Roku 303 zdržoval sa Lucian v meste Nikomédii, keď cisár Dioklecian, rozpálený hnevom proti kresťanom, vydal ukrutný 

prvý rozkaz k prenasledovaniu ich. S mnohými inými vrhli aj Luciana do väzenia. Medzitým sv. Lucian vyslobodený bol zo 

žalára a odišiel do Antiochie. 

Konečne však prišla hodina, v ktorej mala byť vyplnená jeho vrelá túžba: vyliať krv svoju za Krista. Koncom roku 311, keď 

cisár Maximian na krátky čas zastavené prenasledovanie kresťanov obnovil, bol sv. Lucian, na udanie jedného kacírského 

kňaza, po druhýkrát lapený a do mesta Nikomedie, kde na ten čas cisár sa zdržoval, odvedený. Na ceste do Nikomedie prišiel 

Lucian do jednej osady, kde len nedávno 40 kresťanských vojakov od strachu pred hroznými mukami pravú vieru svoju bolo 

zaprelo. Lucian týchto odpadlíkov tak dojímavo napomínal, že odpadnutie od viery oľutovali, Krista opäť vyznali a život 

svoj smrťou mučeníckou dokonali. V Nikomedii sv. Lucian ešte viac pohanov získal kresťanstvu a mučeníctvu. I rozniesla 

sa povesť, že na koho Lucian pohliadne, každý zrieka sa pohanstva. Z tej príčiny sudca netrúfal si pozrieť mu do očí a 

rozprával sa s ním spoza opony, ktorá v súdnici medzi ním a Lucianom prevesená bola. Pri prvom výsluchu oddal Lucian 

sudcovi spis na obranu kresťanov; na otázky: kto je a odkiaľ by bol, z akých rodičov pochádza, aké remeslo prevádza, čím 

sa živí? odpovedal pokaždé slovami: «Ja som kresťan.» Tyran mu hrozil pecou horúcou, do nejžto má hodený byť; hrobom, 

do ktorého má byť zahrabaný za živa; kolom, nožami obsadeným, na ktorom rozsekaný má byť na kusy: avšak Svätý stál 

zmužile a ku všetkému tomuto sa usmieval. Touto stálosťou zahanbený ukrutník dal Svätého roztiahnuť na škripci a telo jeho 

obsypať ranami, a keď i v tomto stave vo svojej viere stály zotrvával, vzali a položili ho na ostré črepy, na ktorých cez štrnásť 

dní nepohnute ležal. Tu mu nedali žiadneho pokrmu; len niekedy ponúkali mu najchutnejšie pripravené jedlá z mäsa, modlám 

obetovaného. Ale sv. vyznavač premohol v sebe mocný pud prirodzenosti mocnejšou ešte láskou k Spasiteľovi. Milosťou 

Božou posilnený volil radšej umrieť, nežli niečo z nečistých obetí okúsiť. 

Pätnásteho dňa poslal tyran jedného zo sluhov svojich do žalára, dozvedieť sa, či Lucian ešte žije? Tomu Svätý riekol: «Iď; 

povedz pánu svojmu: Ja som kresťan!» 

Zázračná vytrvalosť Svätého ešte viac rozpálila hnev nepriateľov. Konečne dňa 7. januára 312 ukrutník dal sv. Luciana sťať 

a mŕtve telo jeho hodiť do mora. Po niekoľkých dňoch voda vyniesla sv. telo na breh neďaleko mesta Drepane v Bithynii, 

kde ho tamejší kresťania pochovali. 

Vyobrazuje sa, ako leží na črepoch, kalich mu stojí na prsiach, preto že telo jeho bolo oltárom, na ktoromžto sám konal obetu 

nekrvavú. Stalo sa to takto. Večer pred smrťou, v deň Zjavenia Pána, prišli mnohí učeníci a ctitelia k nemu a žiadali si 

naposledy z jeho ruky prijať sviatosť oltárnu; ale svätý kňaz bol na rukách i nohách spútaný a ku stĺpu prikovaný; v žalári 

nebolo stola ani stoličky a stráž predo dvermi hrozila prekaziť každý cirkevný obrad. Sv. Lucian riekol: «Za stôl, na ktorom 

by sme sv. obeť konali, poslúži vám moje telo. Vy, bratia moji, predstavujete chrám Boží.» I položili zhromaždení chlieb a 

víno na prsia zmučeného sv. Luciana, ktorý sv. obeť požehnal a slová sviatostné nad ňou vyriekol. Potom všetci prítomní 

jeden za druhým prijímali z pŕs sv. mučeníka najsvätejšie telo Pána. 

Poučenie. 
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Sv. Ján Zlatoustý hovorí v jednej chváloreči na sv. Luciana takto: Kto slová: «Ja som kresťan!» s pozornosťou rozvažuje, 

nalezne v nich najväčšiu múdrosť. Bo kto hovorí: «Ja som kresťan!» ten oznámil svoju vlasť, svoj pôvod, svoj stav a všetko. 

Akým to spôsobom? To ti, čitateľu drahý, hneď vyložím. Kresťan nemá žiadneho stáleho miesta na tejto zemi, jeho vlasť a 

mesto rodné je nebeský Jeruzalem. Kresťan nepriznáva sa k žiadnemu zamestnaniu pozemskému, jeho život a stav náleží 

obcovaniu nadzemskému: «lebo obcovanie naše» — píše apoštol (Filip. 3.) — «je v nebesiach.» Kresťan má za príbuzných 

a susedov všetkých Svätých, lebo «my všetci sme spoluobčania Svätých a obyvatelia Boží» — ako tenže apoštol (Efes. 2.) 

píše. Takto učil sv. mučeník spôsobom najvhodnejším, kto a odkiaľ by bol, z akých rodičov pochodí, aký život vedie, a týmto 

slovom uzavrel beh života svojho a odišiel ku Kristu, Jemuž zverený poklad viery neporušený navrátil, zanechajúc stúpencom 

svojim spásonosné napomenutie, aby o spasenie svoje starali sa s horlivosťou a ničoho tak sa nebáli, ako hrešiť a zapierať 

Krista. 

Modlitba. 

Pane a Bože všemohúci! ktorý si svätého mučeníka svojho Luciana pravým poznaním dôstojnosti kresťana naplniť ráčil, daj 

milostivé i mne poznať, jak vznešenej dôstojnosti stal som sa účastným pri krste svätom, skrze Syna Tvojho, Pána mojho 

Ježiša. Amen. 

 

8. JANUÁRA. 

Sv. Severin, apoštol Rakúšanov. 

Po smrti krvelačného kráľa hunského Attily, r. 452, vrazily do rimanských zemí na Dunaji divé hordy Alemanov, Rúgiov, 

Herulov, lúpežiac všetko, páliac a kynožiac; dlhé potoky krve na zemi, vysoké stĺpy dymu a celé pásma žiare plamennej na 

oblohe značily ich cestu. Tu znenadála okolo r. 455 zjavil sa v Asture (Stockerau alebo podľa iných: Klosterneuburg) muž, 

o ktorom nikto nevedel, kto je alebo odkiaľ pochodí, ktoréhožto ctihodná postava, prívetivá tvár a sväté obcovanie hlbokou 

úctivosťou k nemu naplňovaly každého človeka, tak že všeobecne ctený bol ako «poslaný od Boha.» Tento muž bol sv. 

Severin. Z jeho vysokej učenosti dalo sa uzavierať, že vyšiel zo slavných toho času škôl rimanského Východu, mluva však 

jeho prezradzovala, že pochodí z krajov južných. Aký div, že ako Riman obrátil sa Severin najprv k svojim rodákom. Na 

pravom brehu Dunaja bývalo vtedy ešte mnoho rodín rimanských, viere katolíckej oddaných; Rimani tu ešte mali viacej 

posádok v opevnených mestách, aké boli Solnohrad (Juvavia), Pasov (Batavia), Viedeň (Fabiana). Katolíckych kresťanov v 

týchto mestách ťažko prenasledovali pohania a Ariani, ktorí sa po týchto krajoch vždycky túlali. Tu ako anjel strážca ocítnul 

sa medzi kresťanmi sv. Severin, zkriesil braterského ducha starých obcí kresťanských, vysokou múdrosťou svojou porovnal 

a usporiadal ich náboženské a občianske pomery a záležitosti, a na všetky strany rozširoval pokoj a požehnanie. Začiatok 

blahodarného účinkovania svojho urobil v osade Astura rečenej. Však nielen odtiaľ, so všetkých strán pospiechal k nemu 

ľud, a on usporadoval ich duševné záležitosti, učil, napomínal a tešil ich. Kde nebolo chleba a pokrmu, tam prenikavým 

slovom svojím obmäkčil srdcia ľudí bohatých, tak že otvorili stodoly svoje chudobným. 

Tak sa raz stalo, že obyvatelia terajšieho mesta Viedne (Fabiana) navštívení boli velikým hladom. Dozvediac sa o divotvornej 

moci Svätého, poslali k nemu a prosili ho, aby im v tejto veľkej núdzi pomohol. Keď Svätý prišiel do mesta, bolo mu 

povedané, že istá bohatá vdova, menom Prokula, veľké zásoby zbožia má skryté, vzal ju preto verejne a ostro na slovo: «Ty 

si zo šľachtickej krve a uponižuješ sa za otrokyňu lakomstva; — zatvor len srdce svoje, veď ti to nič nebude osožiť; Boh 

postará sa láskavé o svojich služobníkov, ale ty svoje skazené obilie do Dunaja vysypeš, službu preukážeš rybám, ktorú si 

odoprela svojim blížnym; preto iď a pomôž chudobným, kým je ešte čas.» Slová tieto tak sa dotkly zatvrdlého srdca vdovy, 

že išla a rozdala chudobným všetko, čo mala. O nedlho žatým pustil sa na Dunaji a na Enži ľad, následkom čoho viacej obilím 

naplnených lodí do Viedne prišlo a tak mesto toto prímluvou a obozretnosťou Svätého od hladu oslobodené bolo. 

Svätý náš prebýval najradšej vo svojej chatrnej celie (v stánku, v komôrke) neďaleko Viedne (Fabiana). Tu sa on cvičil v 

najprísnejšom mrtvení, tu sa neustále modlil za blaho a spasenie národov. Lôžkom jeho bola tvrdá zem, na ktorej rozprestrel 

rúcho svoje; málo jedol, i to len raz cez deň, na večer. Cez celú zimu chodil bosý. Najväčší jeho miláčkovia boli chudobní; 

týmto hľadel pomôcť, kde a ako mohol. Predovšetkým miloval pokoru. Márnosť a pýchu najviac nenávidel. Aby sa marným 

byť nezdal, neprijal biskupskú dôstojnosť, ktorú mu viackrát ponúkali. Jeho svätý život mnoho kajúcich mužov k sebe 

prilákal, pre ktorých vystavil kláštor, ktorý sa teraz volá Heiligenstadt, v ňomžto ich viedol k dokonalosti. Vplyvne účinkoval 

aj na rozličné kniežatá pohanské: často chodil k nim, orodujúc za utlačených a hnev ich utišujúc. Neraz stalo sa, že na jeho 

prosbu uväznení na slobodu prepustení, alebo vinní levnejšie potrestaní boli. Ale aj kniežatá navštevovali jeho, prosiac ho o 

radu a požehnanie. Tak prišiel k nemu jednúc vysoký a mladý muž; Severin ho vľúdne prijal a predpovedal mu v prorockom 

duchu: «Iď do Itálie; teraz si ešte chudobný a v kožu odený, stane sa však z teba mocný panovník.» Bol to Odoaker, ktorý v 

krátkom čase vyšvihnul sa za kráľa Itálie. To keď sa stalo, písal Odoaker úctivý list Svätému, v ktorom mu sľuboval, že mu 

učiní všetko, za čokoľvek ho bude prosiť. Severin pre seba ničoho nežiadal, ale prosil kráľa, aby niekoľko zajatých prepustil 

a niekoľko vypovedaných do vlasti pripustil, čo sa aj hneď stalo. O vyslobodenie zajatých sa sv. Severin vôbec veľmi staral, 

tak že na jeho prímluvu mnoho zajatých na slobodu prepustené bolo. 
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Takto účinkoval sv. Severin vždy pre česť a slávu Božiu, za duchovné a telesné blaho svojich blížnych, ďaleko-široko svietil 

bleskom svojich cností a rozširoval požehnanie Božie všade, kade len noha jeho kráčala. Takto pracoval vo vinici Pána bez 

vysokej cirkevnej dôstojnosti, rovný prorokom starého Zákona, iba svojím mravným vplyvom a svojou osobnosťou. V 

posledných rokoch mnoho hovorieval o svojom blízkom skonaní a predpovedal svojim, že v krátkom čase rimanskí 

obyvatelia týchto krajov do Talianska šťastlivé sa navrátia, pri ktorej príležitosti aby aj jeho pozostatky so sebou vzali. V 

prvých dňoch r. 482 napadlo ho veľké pichanie v boku; zhromaždil kolo seba svojich učeníkov, odobral sa od nich, pobozkal 

ich a napokon prijmúc s najväčšou pobožnosťou sviatosť oltárnu, dokonal beh života svojho v noci so 7. na 8. januára.  

Šesť rokov po smrti Severina rimanskí obyvatelia navrátili sa do Itálie pod ochranou kráľa Odoakera, a vzali so sebou i 

neporušené mŕtve telo sv. Severina a pochovali ho v osade Monte Feltre; zkadiaľ konečne v deviatom století dostalo sa do 

Neapolu k stálemu odpočinku. 

Poučenie. 

Pokora, tichosť a láskavosť sú oné cnosti, ktorými skvel sa sv. Severin, nimižto vynikal za príkladom nášho Spasiteľa. Či aj 

ty, drahý čitateľu, v tomto ohľade nasleduješ príklad Spasiteľa a sv. Severina? Ty sa snáď vynášaš nad druhých a žiadaš, aby 

ťa každý chválil a vyvyšoval. Či taká má byť tvoja pokora? Naproti blížnym svojim máš len pyšné a surová slová. Či to má 

byť tvoja tichosť a láskavosť? Odpovedaj sám na tieto otázky a vezmi si pevne pred seba, že napozatým nebudeš pyšne 

vyvyšovať sa nad iných, že nikoho nebudeš obrážať surovými a pyšnými slovami a v svojich núdzach a trápeniach že nebudeš 

reptať proti Pánu Bohu. 

Sv. Severin horel aj láskou k chudobným a nešťastlivým, on plakal s plačúcimi a kde len mohol, hľadel ubiedeným k pomoci 

prispeť. Táto jeho útrpnosť s núdzou pochádzala nielen z jeho mäkkého, cituplného srdca, lež aj z lásky k Bohu. Láska k 

Bohu to bola, ktorá ho nútila, aby sa za blížnych svojich obetoval. Sv. Severin videl Spasiteľa svojho, ako, pniac na dreve 

kríža, obetoval sa za všetkých ľudí, áno aj za nepriateľov; a tento pohľad dodával mu zmužilosti, aby aj on cvičil sa v 

najväčších obetách lásky. Preto zapomenul sám na seba, nežil sebe, ale druhým, neznal oddychu a stánia, neštítil sa nehôd a 

obťažností, ale keď slyšal o pomoc volať, hneď každému k pomoci prispel. Aj ty, drahý čitateľu, čiň za príkladom sv. 

Severina; očisť srdce svoje od všetkej samolásky a od všetkého sebectva. «Čo si sám praješ, čiň aj blížnému; čoho si sám 

nepraješ, nečiň ani jemu.» 

Modlitba. 

Milosrdný Bože, ktorý si z lásky k nám hriešnikom Syna svojho jednorodeného na kríži za nás obetoval, popraj nám milosti, 

aby sme všetko sebectvo zo srdca vypudili a z lásky k Tebe chudobným a núdznym vždy podľa možnosti k pomoci 

prispievali. Amen. 

 

9. JANUÁRA. 

Sv. Julian a sv. Basilissa. 

Za starých časov, v prvých stoletiach kresťanstva, nebolo žiadnych verejných ústavov, žiadnych hospôd alebo hostincov pre 

cestovateľov a chudobných. Bola to trpká vec, zvlášte pre kresťanov; strach pred zradou a ich čistá viera vytváraly ich z 

príbytkov pohanských, ozdobených falošnými bohami; i museli sa túlať po cudzích miestach samotní a opustení, bez pomoci 

a rady. Jak veľkú radosť pocítiť musel každý, ktorého brat v Kristu s kresťanskou pohostinnosťou do domu svojho prijal, 

zvlášť za časov prenasledovania! A kresťanskému pohostinstvu, tejto v spisoch apoštolských tak veľmi odporúčanej cnosti, 

obetovali Julian a Basilissa statky svoje, pohodlie života, pokoj domu svojho, konečne i bezpečnosť vlastného života. 

Sv. Julian narodil sa v Antiochii z nábožných a bohatých rodičov. Ako schopný chlapček vychovaný bol výborne. Ako mladík 

mnoho obchodil so znamenitými mužmi, ktorí s telom i s dušou zastávali pravdu Evanjelia, jehož živototvornú moc pocítili 

na sebe samých. Keď mu bolo 18 rokov, rodičia jeho, aby pokolenie ich nevyhynulo, zasnúbili ho s istou pannou zo 

šľachtického rodu, ktorá sa menovala Basilissa. Avšak on skoro ju priviedol k tomu, aby jeho len ako brata milovala a ako 

on panenstvo svoje Pánu zachovala. Zanedlho zomreli im rodičia, zanechajúc im veľké bohatstvá, ktoré však oni rozdali 

hneď chudobným; z domu ale svojho učinili hostinec, v ktorom prijímali a opatrovali kresťanov: Julian mužských, Basilissa 

ženské, prečo ho známi nazývali radhosťom alebo hostimilom. 

V tej dobe vypuklo nové prenasledovanie kresťanov; Julian a Basilissa prosili Boha, aby im udelil vytrvalosti až do konca. 

Avšak účinkovanie Basilissy netrvalo dlho; v mladistvom veku povolal ju Pán do kráľovstva, v ňomž láska, od všetkých 

sväzkov slobodná, hojnými prúdami sa rozlieva. Prozreteľnosti božskej sa ľúbilo, zachovať len Juliana, aby pred mocnosťami 

sveta svedectvo vydal o Kristu. Marcian, ukrutný miestodržiteľ rimanský v Antiochii, počul, ako sa Julian o kresťanov 

zaujíma; i poslal sluhu svojho k nemu, naložiac mu, aby on a všetci podriadení jeho pohanským bohom sa klaňali. Julian 

však, majúc u seba zbor kňazov, osvedčil sa pred týmito nasledovne: «Ja chcem cisárovi dať, čo je cisárovo, v tom však, čo 

mi tu rozkazuje, nesmiem ho poslúchať, pretože mi to zakazuje pravý Boh.» Marcian dal na to dom jeho podpáliť, takže 
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všetci, čo v ňom boli, zaživa zhoreli, vyjmúc Juliana. Tohoto dal ukrutník k sebe priviesť, aby ho po dobrotky od Krista 

odvrátil. Čo keď sa mu nepošťastilo, pokúsil sa o to ukrutnými hrozbami, napokon ale dal ho mučiť. Pero nie je v stave opísať 

muky, čo Julian trpel. Pri jeho mučení stala sa nasledujúca udalosť. Svätého nášho bičovali a trýznili verejne na ulici, práve 

keď išly deti domov zo školy. Medzi deťmi bol i jediný synáčik miestodržiteľov, menom Celsus; chlapček tento, keď 

mučeníka uzrel, tak bol dojatý, že knižky a šaty odhodiac, k Svätému bežal, jeho nohy objímal a prosil ho, aby mu dovolil, s 

ním trpieť a umrie! Vojaci chceli násilím odtrhnúť chlapčeka od Juliana, avšak nadarmo; on pevne držal sa Svätého. Čo keď 

sa dozvedel miestodržiteľ, prišiel sám k svojmu synkovi, láskal, prosil ho, lež všetko darmo; Celsus verejne vyznal Krista 

akožto Boha pravého. Nad čím rozpálený miestodržiteľ rozkázal chlapca i s Julianom do väzenia hodiť. Do žalára prišiel 

nočnou hodinou kňaz Antonius, ktorý pokrstil Celsusa a s ním dvadsať vojakov. Sotva sa o tom miestodržiteľ dozvedel, hneď 

to cisárovi oznámil, ktorý rozkázal, aby ich všetkých najprv mučili a potom usmrtili. 

K tomu cieľu dal Marcian postaviť na verejnom mieste stolicu súdnu, dal priviesť pred seba vyznavačov a oznámil im rozkaz 

cisárov. Kati už chystali sa vyplniť rozkaz cisárov na vyznavačoch Pána, keď priam tým miestom, kde sa hrozné mučenie 

diať malo, tiahol sprievod pohrebný, mŕtveho do hrobu vyprevádzajúci. I rozkázal miestodržiteľ nosičom, aby postáli a 

obrátiac sa k Julianovi, riekol k nemu: «Vy kresťania tvrdíte, že váš Majster mŕtvych kriesil. Nuž skús (oprobuj) to na tomto.» 

Svätý na to, plný nádeje v Boha pravého, modlil sa a obrátiac sa k mŕtvemu, oslovil ho týmito slovy: «V mene Pána nášho 

Ježiša Krista vstaň!» A hľa, v tom okamžení pozdvihol sa mŕtvy a zvolal pevným hlasom: «Boh kresťanov je jedine pravý 

Boh, a všetci, čo neveria v Neho, zatratení budú na veky.» Kto by tu ešte pochyboval, že na zázrak tento otvorily sa konečne 

oči miestodržiteľovi? Neverte. On zaslepený zlým duchom privlastňoval zázrak čarám a rozkázal vzkrieseného odviesť do 

väzenia, Juliana ale, Celsa a ostatných spáliť vo vriacej smole. Dvaadvadsať kotlov so smolou a sirkou stálo pohotové, pre 

každého jeden. Vyznavači vstúpili bez strachu do nich, chválospevy spievajúc. Kati zapálili podložené drevo, plameň šľahal 

do výšky, sirka a smola topila sa, prašťala a vrela; Marcian, nemohúc na muky syna svojho hľadeť, odišiel domov, vyznavači 

však, necítiac žiadnej bolesti, chválili a zvelebovali Boha pevným hlasom, ako niekedy traja mládenci v ohnivej peci. 

Všetci prítomní ustrnuli nad tak neslýchaným divom, Marcian sám sa zdesil, a že sa bál všeobecnej zbury, dal kresťanských 

hrdinov odviesť do žalára. Teraz Marcionelle, manželke Marcianovej, pukalo srdce nad dieťaťom svojim Celsusom; šla do 

väzenia, aby ho k odpadnutiu nahovorila. — Tri dni k nemu hovorila, — avšak miesto toho, žeby bola syna svojho naklonila 

k odpadnutiu, sama stala sa kresťankou. Kňaz Antonius ju pokrstil. Miestodržiteľ, keď sa dozvedel o tom, takmer o rozum 

prišiel. Aby však nebolo povedané o ňom, že kresťania predsa zvíťazili nad ním, rozkázal sťať Juliana, manželku svoju, 

jediného syna svojho, i dvadsať vojakov. Toto stalo sa roku Pána 311. 

Ukrutný miestodržiteľ upadol hneď na to do strašnej nemoci a zomrel ako Herodes, červami za živa zožraný. 

Poučenie. 

Život spravodlivých je v ruke Božej a nedotkne sa ich muka smrti. Oni umierajú podľa tela a nie zriedka podľahne ich slabé 

telo, ako sv. Basilissy, pod ťarchou povinností, ktoré na seba vzali; ale v hodinu smrti posilňuje ich nádej v nesmrteľnosť. 

Mnoho starostí a trápenia vzal na seba sv. Julian, keď prenasledovaným bratom svojim v Kristu vo dne, v noci ochotné služby 

preukazoval, ich v dome svojom uchyľoval, chránil a opatroval. Ale cnosť jeho utvrdila sa mnohými dobrými skutkami, 

ktoré vykonával. Dobrovoľne sľúbil Bohu panenstvo a pretože v krotení a úzdení žiadostí telesných velikej, áno podivnej 

dokonalosti dosiahol, preto skúšaný bol ako zlato v peci a obeta jeho bola príjemná Bohu ako obeta zápalná. Preto aj skvejú 

sa sv. Julian a sv. Basilissa, ktorýchžto pamiatku dnes slávime, medzi spravodlivými a berú účasť v sláve Otca vo večnosti. 

Drahý čitateľu, aké sú tie skutky, ktoré ty opusteným, prenasledovaným, nešťastím a zlosťou stíhaným blížnym svojim a 

domácim viery svojej konáš? Aké sú tvoje skutky, taký bude život tvoj po smrti! A žiadosti svoje akože premáhaš? 

Kráľovstvo nebeské násilie trpí, to jest, že sebe, žiadosťam svojim musíš činiť násilie, celou silou vôle pevnej musíš ich 

krotiť, úzdiť a mŕtviť, jestli chceš dosiahnuť kráľovstva nebeského. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si dal mučeníkom svojim dostatočnej sily, všetky muky pre vieru tvoju trpezlivo znášať: popraj aj mne sily 

milosti, abych svoje zlé žiadosti krotil, a trápenie, ktoré za hriechy svoje znášať musím, zmužile vytrpeť mohol. Amen. 
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10. JANUÁRA. 

Sv. Pavel, pustovník. 

Že človek aj na divokej púšti môže žiť, ako v raji, šťastný, svätý a spravodlivý, to dokázal pred pätnásť stoletiami jeden 

egyptský mladík, ktorému bolo meno Pavel. 

Pavel narodil sa z rodičov bohatých, ktorí v dolnom Thebansku (v Egypte) svoje statky mali a nadaného syna svojho podľa 

vtedajších obyčajov vznešených rimanských a gréckych rodín čo najpečlivejšie vychovávali. Pri znamenitom vedeckom 

vzdelaní svojom preukazoval Pavel už od útlej mladosti svojej velikú náklonnosť k náboženským cvičeniam. Sotva mu bolo 

15 rokov, keď rodičov svojich stratil, ktorí zanechali mu veľký majetok; tento však neposkytoval Pavlovi žiadneho potešenia; 

túžby a žiadosti jeho obrátené boli k nebesiam. Ukrutné prenasledovanie, ktoré cisár Decius r. 250 proti kresťanom pozdvihol, 

nútilo ho opustiť domovinu, a utiekať sa k svojej vydatej sestre na vonkove. Ale keď k svojmu najväčšiemu žiaľu zbadal, že 

vlastný švagor, vedený lakomstvom, aby totiž statky jeho zhabať mohol, zamýšľal ho zradiť, utiekol na púšť medzi vrchmi 

thebanskými ležiacu. Po dlhom sem tam chodení, prišiel k skalnatému vrchu, kde vo veľkej skale spozoroval zatvorenú 

jaskyňu. I otvoril ju, aby vedel, ako to v nej vyzerá, a k svojmu najväčšiemu prekvapeniu našiel tu priestrannú komoru, ktorá 

bola s vrchu otvorená, a stínnym haluzím a listím veľkej palmy preklenutá; pramienok čistej čerstvej vody rinul sa klokotom 

z nej, a neďaleko ako potôčik do zeme sa spúšťal. 

Tu v tejto priestrannej jaskyni vyvolil si sv. Pavel príbytok svoj. Tu strávil úplných 97 rokov vzdialený a zabudnutý od ľudí, 

ale v úzkom spojení s Bohom a s prírodou. Pokrm svoj bral z počiatku z ovocia palmového, nápoj mu poskytoval blízky 

prameň a z lístia palmového zhotovil si odev svoj. 

Tridsať zím uplynulo; prišlo nové jaro — lež palma viac nehnala nového lístia — odumrela; a na vyschlý jej peň opretý, 

pohrúžil sa pobožný pustovník v hlboké rozjímanie o pominuteľnosti všetkého na svete. Tu Všemohúci postaral sa o sluhu 

svojho iným, zázračným spôsobom. Ten, čo «vtáctvo v povetrí živí a pokrm dáva havranom na púšti,» skrz havrana posielal 

každý večer pol pecňa chleba Svätému a takto ho živil, ako pred časmi proroka Eliáša. Takto trávil sv. Pavel vek svoj 

modlitbou a chválou Božou, rozjímaním nebeských vecí a plnením vôle Božej. 

V roku 113. veku jeho navštívil ho sv. Antonií, ktorý na inej strane púšti žil.  

Tomuto prezreteľnosťou božskou bolo naložené, zobrať sa a hľadať ešte staršieho pustovníka, než je on sám. Po dvoch dňoch 

a nociach prišiel k jaskyni, v ktorej zbadal svetlo. Toto bolo bydlo sv. Pavla. Tento keď pred svojím bydlom zazrel človeka, 

naľakal sa a zatvoril dvere jaskyne. Anton však plačúc prosil o pripustenie, praviac: «Ja som síce nie hodný, uzrieť obličaj 

tak veľkého muža, je tomu však už druhý deň, čo po púšti chodím za tebou, a teraz, keď som ťa našiel, zatváraš dvere predo 

mnou, ktoré zverom púšti otvorené nechávaš. Lež musíš vedieť, že sa ja z tohoto miesta nepohnem, kým ťa neuvidím, a čo 

by mi prišlo na prahu bydla tvojho dokonať dni života môjho.» 

Sv. Pavel na to otvoril jaskyňu svoju, pozdravil sv. Antonína menom jeho, objal ho a sadnúc si k nemu, pravil: «Drahý bratre, 

vidíš pred sebou človeka, za ktorým si ty tak veľmi túžil, ktorého si hľadal s toľkými neresťami; hľa, postava moja je zhrbená, 

vek vysoký vložil na mňa rameno svoje, ťarcha rokov sklonila hlavu moju, vlasy moje zvädly, brada moja zošedivela, telo 

moje dozrelo ku žatve; však ale rozprávaj mi, ako to tam teraz v tom svete ide, či sú tu ešte ľudia vždy jednako zlí? a hriech 

ešte vždy tropí jednak mnoho nerestí? Prestalo už modlárstvo? Panuje ešte vždy nádhera a rozpustilosť?» Takto zhovárali sa 

dvaja sv. pustovníci o jednom-druhom. Medzitým, čo besedovali, priletel havran, ktorý položil Svätému k nohám celý peceň 

chleba a zase odletel. 

Usmievajúc sa, riekol Svätý zadivenému priateľovi: «Hľa, jak dobrotivý je Boh náš! 60 rokov tomu, čo mi každodenne pol 

pecňa chleba posiela týmto spôsobom; dnes, pretože si ty ku mne prišiel, posiela mi celý!» Na to hneď vďaky vzdávajúc 

Bohu za dar, ktorý im poslať ráčil, sadli si k prameňu, jedli z chleba a pili z vody, a tak občerstviac sa, vrátili sa do jaskyne, 

kde takmer cez celú noc chválili Boha spevom a modlitbou. 

Na druhý deň ráno povedal Pavel svojmu hosťovi: «Drahý bratre, veľmi by ma tešilo, kebych ďalej s tebou zotrvávať mohol, 

avšak hodina moja sa blíži. Pán mi prisľúbil, že prv než umriem, uvidím teba. Pán poslal ťa ku mne, abys pochoval telo moje 

do zemi, z ktorej je vzaté. Iď teda jestli chceš, dones mi plášť, ktorý ti dal biskup Athanás, abys ním zakryl mŕtve telo moje.» 

S ťažkým srdcom rozlúčil sa sv. Antonín s Pavlom a vydal sa na cestu k svojmu kláštoru. Keď však na tretí deň opäť do 

jaskyne sv. Pavla vkročil, našiel ho ztrnulého, kľačiaceho s pozdvihnutou hlavou a s rozpiatyma k nebesiam rukama. Ticho 

a plný úctivosti priblížil sa k nemu v domnení, že sa modlí. Ale keď videl, že vskutku je mŕtvy, zvolal: «Ó zbožná duša, ktorá 

i v smrti neustáva činiť, čo činila za živa!» 

Antonín teda zavinul mŕtve telo sv. Pavla do plášťa, a modliac sa a žalmy spievajúc vyniesol ho z jaskyne. Bez všetkého 

nástroja ako však vykopať hrob. V takýchto rozpakoch uzrel pustovník dvoch levov, ktorí ako zložil mŕtvolu, hneď si k nej 

ľahli a revali zármutkom, potom však, odskočiac, driapami do piesku vyhrabali hrob a zmizli v púšti. Do tohoto hrobu položil 

Antonín telo sv. Pavla s modlitbou a slzami, rúcho však, ktoré si bol zosnulý z lístia palmového zhotovil, vzal so sebou, a 

ako vzácny poklad nosil ho v čas slávny veľkonočný. Učeníkom svojim ale rozprával všetko, čo sa bolo prihodilo. 
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Sv. Pavel zomrel na konci roku Pána 340, v 113. roku veku svojho. 

Sv. telo jeho dal okolo roku 1169 Manuel Comnenus, cisár carihradský, neporušené preniesť do Carihradu (Konstantinopolu) 

a v chráme Rodičky Božej zložiť, skadiaľ roku 1240 istý Jakub Lantzlo, mešťan benátsky, preniesol sv. pozostatky do 

Benátok a uložil ich v chráme sv. Juliana. Konečne keď úcta k sv. Pavlovi medzi kresťanmi vždy viac sa šírila a nesčíselní 

pustovníci, po jeho mene Pavlíni nazvaní, vzývali Pána už i v lesoch Uhorska, Ludvik, kráľ uhorský, ktorý sa bol zaviazal, 

že jestli skrze zásluhy a na prímluvu sv. Pavla, prvého pustovníka, podarí sa mu pokoriť pyšných Benátčanov, pozostatky 

jeho s veľkým plesom preniesť dá do Uhorska, dal sv. telo 4. októbra r. 1381 z chrámu sv. Juliana v Benátkach preniesť do 

Budína, kde ľudom a kňazstvom s radosťou uvítané, s najväčšou pobožnosťou zložené bolo v kapli kráľovskej. Odtiaľ ešte 

tohože roku v mesiaci decembri kardinál Demetrius, arcibiskup ostrihomský, v sprievode hodnostárov cirkevných i 

svetských, v prítomnosti zemianstva i ľudu preniesol pozostatky sv. Pavla do kostola sv. Vavrinca, mučeníka, v budinských 

vrchoch neďaleko Budína ležiaceho, kde veľká spoločnosť mníchov sv. Pavla (Paulíni) v ustavičnej službe Božej žila, a kde 

premnohí veriaci na prímluvu sv. Pavla nesčíselné dary prijímali od Pána nášho Ježiša Krista. 

Poučenie. 

Na sv. Pavlovi sa ukázalo, že Boh neopúšťa sluhov svojich, ktorí verne plnia vôľu jeho a že i o ich časné potreby stará sa 

otcovsky. Pavel stať sa mal vodcom onoho veľkého počtu svätých kajúcnikov, ktorí na púšti, od sveta vzdialení, za spasenie 

ľudí sa modlia, samých seba prácou a modlitbou posväcujú, a svetu, do nerestí a neprávostí ponorenému, za skvelé obrazy 

nasledovania Krista na ceste krížovej slúžiť majú. Toto bola vôľa Božia a sv. Pavel ju vyplnil. 

Preto aj Boh postaral sa spôsobom najláskavejším o neho, a každodenne dal mu donášať chlieb skrze havrana. Preto zmuž 

sa, duša kresťanská, a vlož všetku starosť svoju na Pána. My síce nesmieme, ba nemáme zázraky od Boha očakávať, to však 

smieme a máme očakávať od neho, že nám pomôže, jestli sa ho spúšťať nebudeme. Boh totiž môže vždy pomôcť aj bez 

patrných zázrakov, lebo skrz iných ľudí, alebo príhodným vedením zákonov prírody, ktoré len to konajú, čo on chce; keď 

však obyčajný poriadok prírody nepostačuje, ani vtedy nie sú zviazané ruky Všemohúceho, ktorý môže, keď chce, činiť i 

zázraky. Dobrý kresťan nebude teda trápiť sa starosťami o budúcnosť, ako sa mu povedie ďalej, ako zaopatrí svoje deti, čo 

bude z neho, keď nastane vojna, neúroda atď.; a ešte menej bude zo samej úzkosti, aby snáď neumrel hladom, luhať, šudiť, 

klamať, krasť, druhých prenasledovať, rúhať sa, atď. Ináč by odstrkoval od seba láskavú pravicu Pána. Ľudia v úzkostlivých 

starostiach o veci časné nielen na duši hynú, lež často zle sa im vodí aj na svete, aby poznali, že Boh je Pán, človek ale len 

sluha, ktorý z milosti Jeho žije. Kto však dôveruje v Boha, ten si nerobí zbytočných starostí, ani si ich robiť nepotrebuje. Boh 

sám vezme na seba záležitosti jeho a pomôže mu v čas príhodný a pravý. «Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a spravodlivosť 

jeho a ostatné bude vám pridané.» (Mat. 6, 33.) Ešte nikto hladom neumrel, kto Bohu verne slúžil a dôveroval v Neho. 

Modlitba. 

Ó Bože a Otče nebeský, ktorý si sv. sluhovi svojmu Pavlovi tak veľkú dôveru v dobrotu Tvoju a takú stálu horlivosť v plnení 

vôle Tvojej dať ráčil, popraj aj nám milosti, aby sme vždy len Tvoju sv. vôľu na zreteli mali a potom sa zcela Tvojej 

prozreteľnosti odovzdali. Amen. 

 

11. JANUÁRA. 

Sv. Theodosius, vyznavač. 

Po všetky časy nachodili sa ľudia, ktorých svet s jeho nepokojným a ničomným zháňaním sa za márnymi rozkošmi 

neuspokojoval; ľudia, ktorí zbudovať chceli si svet lepší, čistejší. Takýto bol sv. Theodosius. 

Sv. Theodosius narodil sa v Magariassu, malej dedine v Kappadocii (v Malej Ázii), z rodičov pobožných. V bázni Božej 

vychovaný súc, už od mladosti s úľubou učil sa písma sväté. V tých časoch a na tom mieste, kde sv. Theodosius prebýval, 

čítavalo sa ľudu pri službách Božích dačo z písma svätého. Theodosius už ako mladík bol tak zbehlý, že ľudu v chráme 

predčítaval. Slovo Božie však, ktoré ľudu čítaval, jeho samého prenikalo, tak že si prial jedine Spasiteľa nasledovať. Aby to 

tým snadnejšie učiniť mohol, opustil otca, opustil matku, opustil svoju domovinu a putoval do Jeruzalema a na miesta, ktoré 

Spasiteľ prítomnosťou svojou posvätil. U hrobu Vykupiteľa odumrel svetu a povstal k životu novému, dokonalému. Ocítnuv 

sa u pustovníka Longina, ktorý na zrúcaninách starého mesta prebýval vo veži Dávidovej, učil sa u neho samote. Na prosbu 

však istej panej prijal duchovnú správu u kostola, ktorý táto na ceste do Betlehema vystavať dala. Celé zástupy ľudu 

prichádzali k Svätému, aby z úst jeho počúvali učenie Kristovo a z príkladu jeho učili sa životu zbožnému. Theodosius, 

obávajúc sa, žeby tento úrad na prekážku byť mohol jeho nábožnostným cvičeniam, utiahol sa na pustý vrch blízko 

Betlehema. 

V jaskyni na vrchu prebýval tridsať rokov, nemohúc sa dosť nasýtiť modlitbou a rozjímaním, tak že niekedy cez celé noci 

ani oka nezažmúril. 
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Keď niekde v horách vysokých kvitne medonosný kriak, hoc aj ďaleko od včelína, ten hneď najdú včeličky; Pán Boh ich 

sám k nemu privedie: a tak našli aj nábožní ľudia Theodosia a nasledovali ho, ako včely kráľovnú svoju. Sv. Theodosius túžil 

slúžiť Bohu o samote, ale myslel si tiež, že človek nie je na svete len sám pre seba, ale i pre blaho blížnych svojich. Odovzdal 

teda celú tú záležitosť Bohu, prosiac Ho v modlitbách, aby mu ukázal, čo má činiť? Na pokynutie Božie zostúpil sv. 

Theodosius s učeníkmi svojimi z pustého vrchu a na rovine betlehemskej vystavil kláštor. Na čelo pravidiel života, ktoré sv. 

Theodosius učeníkom svojim predpísal, položil ustavičné myslenie na smrť. K tomu cieľu dal vykopať spoločný hrob, ktorý 

každý deň vzbudzovať mal v nich myšlienku, že umrieť musia. Ako tak jedného dňa všetci u toho hrobu stoja, zbožne 

rozjímajúc o význame jeho, preriekne sv. Theodosius: «Kto asi bude z nás prvý v tom hrobe ležať?» Tu vystúpi jeden kňaz, 

menom Basilius, kľakne pred sv. Theodosiom a praví: «Požehnaj mi, ja budem ten prvý.» A v skutku po 40 dňoch, bez 

všetkej nemoci, sladko usnul v Pánu v blahý život večný. 

Veľký kláštor o krátky čas nestačil prijať všetkých tých ľudí, ktorí u sv. Theodosia pokoj života alebo útechu a úľavu v 

rozličných nesnádzach hľadali. Sv. opát musel stavať nové bývanie. Okolo starého kláštora povstalo časom celé mestečko. 

V troch chrámoch vo dne, v noci v rozličných rečiach zaznievaly chválospevy Všemohúcemu; ku každému kostolu náležal 

jeden dom pre nemocných a chudobných, blbcov, mrzákov a rozličných nešťastníkov, zvlášť ale pre príchodzích, ktorí tam 

zo všetkých národov putovávali. Všetci našli tam pohostinné prístrešie a kresťanskú opateru. Sv. Theodosovi prišlo často 

starať sa o sto i viac stolov a postelí, predsa však nikdy nedopustil, žeby hostia jeho čo len na jednom jedle újmu trpeli. Takto 

ustavične dobročiniac, biedu umenšujúc, bolesti utišujúc, slzy zotierajúc, zármutok v radosť premeňujúc, mnohokrát sa pýtal 

seba samého: či by snáď nemohol ešte viac dobre činiť? S touto láskavou činnosťou spájal tichosť a pokornosť, ako by bol v 

najväčšej samote; učeníkov svojich viedol múdre a láskavo ako dobrý otec, ktorému aj pokarhané dieťa ruku bozkáva. Týmito 

vznešenými, z najsvätejšej lásky plynúcimi cnosťami získal si snáď viacej než zázrakmi, ktoré Boh na prosbu jeho činil, 

široko-ďaleko najväčšej úcty, tak že ho patriarcha jeruzalemský učinil predstaveným všetkých mníchov vo Sv. zemi. 

Grécky cisár Anastasius, ako mnohí z jeho predchodcov a nápadníkov, viacej sa staral o otázky náboženské, i podporoval 

blud eutichianský, že totiž v osobe Ježiša Krista prirodzenosť božská i ľudská zmiešané sú, tak že v Kristu Ježišu bola by 

podľa Eutichiánov len jedna a to síce božská prirodzenosť; kdežto Cirkev katolícka učí, že v Kristu Ježišovi dve prirodzenosti, 

božská i ľudská, v jednej osobe nerozlučne zjednotené sú bez toho, žeby sa v jednej prirodzenosti zjednotily; — lebo v Kristu 

Ježišovi sú dve prirodzenosti, totižto božská, pretože je Boh, a ľudská, pretože je človek. Cisárovi mnoho záležalo na tom, 

aby aj Theodosia na svoju stranu dostal. I poslal mu mnoho peňazí — na oko, aby ich rozdal chudobným, vskutku však, aby 

si ho naklonil. Theodosius prijal peniaze, rozdal ich medzi chudobných, cisárovi ale odpísal, že volí radšej umrieť, než vieru 

svoju zaprieť; za svoju vlasť že je hotový kedykoľvek život svoj položiť, nie to za svoju svätú vieru; nech preto cisár radšej 

popáli chrámy, než by sa malo zvestovať v nich učenie bludné. 

Potom 94-ročný starec išiel do Jeruzalema, vystúpil na kazateľňu a volal mocným hlasom: «Kto starú vieru štyroch 

všeobecných snemov cirkevných nectí priam tak ako štyri Evanjelia, buď vyobcovaný z Cirkvi!» Na to chodil po celej krajine, 

aby aj na iných miestach vystríhal ľud pred bludom vo viere. Cisár, rozvzteklený zlosťou proti takému chovaniu sa sv. 

Theodosia, poslal pobožného starca do vyhnanstva. Po smrti cisárovej navrátil sa Theodosius do svojho kláštora, kde ešte 

jedenásť rokov žil v starej prísnosti proti sebe a v starej láske k blížnym. Roku 529 v 105. roku veku svojho odobral sa do 

pravej vlasti, po ktorej v živote svojom ustavične túžil. 

Poučenie. 

Povážiac život sv. Theodosia, dve veci spatrujeme v ňom: najprv jeho lásku ku samote a potom z tejto lásky vyvierajúci 

krásny život. Keď žitné zrnko počína v zemi pučiť, klíčky svoje nevyháňa najprv do výšky, aby rástly v steblo, ale ich púšťa 

v koreň dolu do tichej pôdy. A len keď sa tam upevnilo, potom až vyháňa klíčky z pôdy von na svetlo a vymetá lístky, 

utvoruje steblo a klas a prináša nám chlieb náš vezdejší. 

Tak je to aj so životom duševným. Keď človek v samote trvá, vtedy duša jeho púšťa korene, aby pevne a silne stála, jej pôda 

však nie je táto zem, lež Boh sám. Mojžiš bol najprv 40 rokov pastierom na púšti a potom až vyvolil ho Boh za slávneho 

vodcu ľudu židovského. Sv. Ján Krstiteľ zdržoval sa na púšti v najhlbšej samote, potom teprv vyšiel a nastúpil úrad svoj 

akožto predchodca Pána. I sám Spasiteľ žil najprv v tichosti 30 rokov v meste Nazarete, potom na 40 dní odišiel na púšť; a 

aj počas svojho verejného učenia, často opustiac učeníkov svojich, vstupoval na horu, aby tam sám obcoval s Bohom. Tak aj 

sv. Theodosius a s ním každý pravý kresťan odjakživa miloval samotu, preto že sa v nej obzvláštne dobre s Bohom obcuje a 

duša zo samoty ako z kúpeľa očistená a zotavená do sveta vychádza. 

Milý kresťane! Viem ja dobre, že tebe nemožno opustiť dom tvoj, aby si sa na celé dni v samotu utiahol: sú však predsa 

hodiny, v ktorých ti bude ľahko odtiahnuť sa od domácich svojich, aby si sám a len sám s Bohom obcovať mohol. Tak môžeš, 

keď už všetci z kostola von vyšli, sám tam ešte na chvíľku ostať, môžeš sa utiahnuť do svojej komôrky, alebo v nedeľu, vo 

sviatok, v príhodnom počasí môžeš bez súdruhov a spoločnosti vyjsť von na pole alebo do lesa. Tu ti napadne nejedna pekná 

myšlienka, duša sa ti obmäkčí a zatúži po nebeskej vlasti. To ti je o mnoho osožnejšie, než marné reči, ktorými jazyk tvoj 

toľko hreší, než svetské myšlienky, ktorými duša tvoja znečistená býva, než potupné, utrhačné slová, ktorými sa o všetky 

milosti privádzaš, ktorých si pri omši svätej a kázni účastným sa stal. 

Človek bez toho viacej musí v hluku tohoto sveta zotrvávať, než mu je milo. Kto však nerád sa uťahuje z neho v samotu, ten 

neudrží sa v cnosti, lebo odkiaľ že nadobudne sily, aby vždy po kresťansky myslieť, mluviť a činiť mohol? 

Modlitba. 
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Ó Bože! ktorý si sv. Theodosiovi tak veľkú lásku k samote do srdca vštiepil a v nej ho neobyčajnou svätosťou vyznačil: 

popraj aj mne tej milosti, aby som sa rád s Tebou v samote zaoberal a v Tebe najväčšie obľúbenie nachádzal. Skrze Ježiša 

Krista, Pána nášho. Amen. 

 

12. JANUÁRA. 

Sv. Arkadius, mučeník. 

V posledných rokoch tretieho stoletia nastalo v jednej časti dŕžavy rímskej hrozné prenasledovanie kresťanov, ktorých čím 

diaľ viacej pribývalo. Od kňazov pohanských navedení Rimania v Mauretanii, v terajšom Algiri, odbavovali skvelé slávnosti 

k úcte národných bohov s premnohými a slávnostnými obetami, ktorých musel účasť brať každý občan. Koho nebolo pri 

slávnosti, na toho povedali, že je nepriateľ bohov, a hneď bol násilne privedený, aby obetoval modlám. Kto zdráhal sa 

obetovať, stal sa obetou streštenosti modlárskych kňazov a vzteklej ukrutnosti zaslepeného ľudu. Mnohí kresťania prišli 

týmto spôsobom o život. 

Arkadius, šľachtic a horlivý kresťan z Cesaree, o ktoréhožto živote ideme rozprávať, nechcel brať účasť na slávnostiach 

pohanských, a aby sa vyhnul zúrivosti modloslužobníkov, utiahol sa z mesta na vonok, kde modlitbou, pôstom a bdením 

pripravoval sa k smrti mučeníckej. Keď sa miestodržiteľ cisársky dozvedel, že Arkadia pri obetách nieto, poslal k nemu 

vojakov, aby ho násilne priviedli k obetám. Ale títo keď nenašli Arkadia, popadli jedného z jeho príbuzných, ktorý tam 

náhodou bol prišiel, a dovliekli ho pred súdnu stolicu miestodržiteľa. Miestodržiteľ bol človek veľmi ukrutný, ten dal 

príbuzného Arkadiovho vhodiť do väzenia, pokiaľ by nezradil, kde sa zdržuje Arkadius. Sotva sa o tom Arkadius dozvedel, 

už vedel, čo musí urobiť; veď nevinného nechať trpieť miesto seba, bol by veľký hriech. Neváhal dostaviť sa pred sudcu 

pohanského a rieknuť: «Jestli-že môjho príbuzného miesto mňa držíš v okovách, prosím ťa, prepusť ho na slobodu; on je 

nevinný. — Sám prišiel som, abych ti zrovna a bez obalu povedal, čo ti tento udať nemohoI.» 

Miestodržiteľ sľuboval, že mu ešte aj teraz všetko odpustí, jestliže bude obetovať modlám. Arkadius mu ale odpovedal: «U 

teba je moc, odsúdiť ma na muky i na smrť. Ale život môj je Kristus, a umrieť je môj zisk, rob so mnou, čo sa ti ľúbi; ja 

vyzývam ťa do boja proti mne!» 

Na tieto slová zmužilého vyznavača ukrutný pohan rozpálil sa zlosťou diabolskou a preto vymyslel pre Arkadia muky zcela 

nové a neslýchané. «Vezmite bezbožníka tohoto», — riekol ku katom — «nech pocíti trápenia až do nasýtenia, poodrezujte 

z tela jeho úd za údom; najprv mu odrežte prsty, potom ruky, potom odlúčte lakte od ramien, potom mu odrežte prsty na 

nohách, a nohy samé; ponáhľať sa nemusíte pri tejto práci, aby poznal biedu svoju, a aby videl, čo to je, obetám národných 

bohov vyhýbať sa a cudziemu bohu sa klaňať.» 

Kati vzali sv. vyznavača a odviedli ho na popravište. Svätý sa nazdával, že mu hlavu zotnú a preto si kľakol a modlil sa. 

Katovia však mu rozkázali, aby im podal ruky. Svätý im podal ruky a keď mu kati počali prsty odrezúvať, zvolal: «Ruky 

Tvoje, Pane! učinily a stvorily mňa, daj mi vytrvania.» Na to pokračovali kati v diele započatom, zdľhavo a pomaly, ako im 

bolo naložené, odrezujúc úd za údom z tela Svätého. I sami pohania nemohli sa zdržať plaču pri pohľade na toľké muky; on 

ale zotrval plný trpezlivosti a oddanosti; ba hrdinská myseľ jeho tak vedela sa zachovať, že s veselou tvárou díval sa na to, 

ako ho kati mäsiarili a oslovil poodhadzované údy svoje nasledovne: «Ó vy blahoslavené údy, ktoré hodnými učinené ste 

slúžiť Bohu svojmu! Nikdy som vás tak nemiloval, keď ste boli ešte na mojom tele, ako plesám radosťou nad vami teraz, 

keď vidím vás odlúčené od neho. Teraz ste sa stály údami Krista, a ja cítim, že prislúcham Kristu.» Na to sa obrátil k 

zhromaždenému ľudu a hovoril: «Ó mužovia, ktorí pri tomto neobyčajnom divadle stojíte! málo je toho, čo ja trpím. Kto 

myslí na nesmrteľnosť svoju tomu je to snadno trpieť. Opustite marné modly, ktoré vám v ničom pomôcť nemôžu. Uznajte 

Boha môjho, Boha pravého, ktorý ma posilňuje, pre ktorého umrieť je žiť, za ktoréhožto trpieť je radovať sa, jehož lásky 

nikdy neubýva, jehož úcty vždy pribýva, k nemuž teraz odchádzam, abych za tak malé muky večne žil a od Neho nikdy viac 

sa neodlúčil.» 

Týmito slovami odovzdal ducha svojho do rúk Ježišových dňa 12. januára. A keď vydal ducha svojho, pobožní kresťania 

pozbierali jeho rozsekané údy a pochovali ich, chváliac Pána nášho Ježiša Krista, ktorý služobníkom svojim toľkej zmužilosti 

poskytuje, Jemuž buď česť a chvála teraz i vždycky, až na veky vekov. Amen. 

Poučenie. 

Boh žiada dnes a po všetky časy od každého človeka, aby ako Arkadius obetoval mu údy tela svojho. A chvála buď Bohu, 

sú a budú vždy takí kresťania, ktorí to činia a činiť neprestanú. Aby si, drahý čitateľu, slovám mojim snadnejšie porozumel, 

pripomínam ti slová Spasiteľa nášho, ktoré po celom svete a po všetky časy platiť budú, lebo vieš, že slová Božie nepominú. 

Podľa sv. Matúša (18, 8. 9.) riekol Pán Ježiš učeníkom svojim: «Pohoršuje-li ťa ruka tvoja alebo noha tvoja, utni ju a odvrhni 

od seba; lepšie ti je vojsť do života chromému, alebo kulhavému, než dve ruky a dve nohy majúcemu uvrhnutým byť do 

pekelného ohňa. A jestliže ťa pohoršuje oko tvoje, vylúp ho a odvrhni od seba; lepšie ti je jednookému vojsť do života, nežli 

obe oči majúcemu uvrženým byť do pekelného ohňa.» Človek hreší údami svojimi, okom, nohama, rukama atď. Hriech však 
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je nevýslovné zlo a kresťan nech radšej čokoľvek utratí, než by mal Boha obraziť, hriech spáchať, preto musí byť tiež hotový, 

radšej údy svoje stratiť, nežli nimi Boha obraziť. Lež ešte aj ináč môžeš rozumieť tomuto dobrovoľnému utrateniu, 

obetovaniu údov. Tuším že máš niečo tak rád, ako ruky alebo nohy svoje, a bolo by ti tak ťažko od toho sa odlúčiť, ako keby 

ti chceli odrezať nohu alebo ruku: a predsa musíš i to opustiť, nechceš-li zbaviť sa Boha a zriecť sa viery. Napr. mohol bys' 

si obchodom alebo dedičstvom nadobyť veľkého majetku, o ktorom vieš, že je nespravodlivý; mohol by si blížneho o značnú 

sumu peňazí ošudiť bez toho, žeby to kto pred súdom bol v stave dokázať; — to nerob, a jestli si už urobil, vráť majetok 

nespravodlivý aj vtedy, keď by ti bol potrebný, a trebárs by ti to tak ťažko padlo, ako ruku alebo nohu si odrezať. Alebo snáď 

máš známosť s neakou osobou, máte sa radi, pritom ale hrešíte, alebo ste zhrešili proti čistote: odriekni sa osoby tej, bár bys 

si myslel, že bez nej žiť nemôžeš, a trebárs by ti odlúčiť sa od nej bolestnejšie prišlo, než žeravým uhlom pravé oko v hlave 

svojej vypáliť. Alebo tuším rád do krčmy chodíš, v karty hráš, túlaš sa po zábavách a tancoch: upusti od týchto zlých zvykov. 

Beda tvojim nohám a rukám i ostatným údom, ktoré za nástroje obrazenia Božieho užívaš! Radšej obetuj ich Bohu v obeť 

nekrvavú síce, ačkoľvek bolestnú. Pováž, že nemáš medzi iným voliť, než medzi Spasiteľom, večným spasením, a medzi 

hriechom, večnou záhubou. Napokon pováž, že bolesti, ktoré sv. Arkadius pretrpel, premenily sa vo večné radosti, rozkoše 

ale, s ktorými sa rozlúčiť nechceš, pominú a premenia sa vo večné muky! 

Modlitba. 

Ó Bože! ktorý si sluhu svojho sv. Arkadia k podstúpeniu tak hroznej smrti za vieru milosťou Svojou posilňoval, udeľ i mne 

sily dostatočnej, abych príklad jeho nasledoval a všetkého radšej sa odriekol, než Teba hriechom obrazil. Skrze Krista Pána 

nášho. Amen. 

 

13. JANUÁRA. 

Sv. Veronika z Milána, panna. 

Boh nehľadí na osobu, ale prijíma služobníkov svojich zo všetkých stavov, a často vyvoľuje, ako vraví apoštol, slabých, aby 

zahanbil silných, a ako spievala Bohorodička, pyšných zvrhuje s trónov a povyšuje ponížených. Toto nám dokazujú príklady 

Svätých a zvlášte príklad Svätej, ktorejžto pamiatku Cirkev katolícka dnes slávi. 

Neďaleko mesta Milána, tam, kde niekedy slávny biskup, sv. Ambróz žil a účinkoval, leží dedinka Binakso menovaná. Tu 

sa narodila sv. Veronika. Rodičia jej boli chudobní remeselníci, ktorí však skveli sa bohumilými cnosťami. Zvlášte jej otec 

bol nad mieru statočný; klamstvo mu bolo hriechom najvýš nenávideným. Keď niečo predával, vždy kupcovi, — bez toho, 

žeby sa ho bol pýtal, — úprimne vyznal, aké chyby má jeho tovar. Často sa stávalo, že nemali čo jest v celom dome; Veronika 

sa vtedy nikdy neponosovala. Najviac jak povedala: «Dnes nám Pán opäť na celý deň ustanovil prísny pôst.» Samo sebou 

rozumie sa, že tak chudobní rodičia v tom čase dieťa do školy posielať nemohli. I Veronika nemohla sa naučiť ani čítať ani 

písať, ale pri tom vedela ona slúžiť Bohu s celým srdcom svojím. Tomu sa naučila z najkrajšieho príkladu nábožných rodičov 

svojich, tak že modliť sa bolo jej najmilšou zábavou. 

S modlitbou a pobožnosťou spojovala i najväčšou pracovitosť; varovala sa zahálky, poslúchala rodičov a predstavených i vo 

veciach najmenších. So svojimi družkami (kamarátkami) žila vždy svorne; kde len mohla, preukazovala im dobré a seba 

vždy považovala za najmenšiu a najposlednejšiu medzi nimi. Obcovanie jej bolo v nebesiach, myšlienky jej boli stále k Bohu 

obrátené; aj prostred práce a medzi ľuďmi nezapomínala nikdy na Boha. Najmilšie jej bolo, keď sa od rodičov alebo od 

známych utiahnuť mohla; prišla-li ale medzi ľudí, bola vždy veselej mysli a dobrého rozmaru, ač sa mnohokrát stávalo, že 

sa jej oči slzami zalievali; boli to slzy vrúcnej modlitby. Láska k samote bola príčinou, že si Veronika vzala pred seba, vstúpiť 

do kláštora. 

Už v jedenástom roku veku svojho chcela sa s týmto svetom rozlúčiť a stať sa reholníčkou. Nevedela však ani čítať, ani písať 

a preto chvalitebnú vôľu svoju nemohla previesť. Pri tom ale nezúfala. Pevná vôľa, myslela si, všetko zdolá, jestli ju 

podporuje milosť Božia, a odhodlala sa aj bez pomoci učiteľa naučiť sa písať a čítať. Pretože ale vo dne musela pracovať, 

vynaložila časť noci k učeniu sa. Z počiatku jej to išlo veľmi ťažko a len nepatrné pokroky robila, avšak Panna Mária, ktorú 

detinskou láskou vzývala a ctila, tešila ju a dodávala jej vnútorným vnuknutím a napomínaním chuti. Raz zjavila sa jej a 

riekla k nej: «Uspokoj sa a nerob si toľko starosti; dosť, keď sa len tri písmeny naučíš. Prvá písmena je čistota srdca, ktorá v 

tom záleží, aby sme Boha nado všetko a stvorenia len v ňom a pre neho milovali; druhá písmena je trpezlivosť, tak aby sme 

nikdy nereptali a vidiac chyby blížného, osobou jeho preto neopovrhovali, lež s ním útrpnosť mali, krehkosti jeho znášali a 

zaň sa modlili; tretia písmena toľko znamená, aby sme každý deň o umučení Kristovom rozjímali.» 

Konečne po trojročnej príprave sv. Veronika prijatá bola do kláštora Augustiniánok u sv. Marty v Miláne. Tu strávila život 

skrytý a svätý; odomrúc zcela svetu, žila jedine Ježišu Kristu, ktorému sa zcela venovala. Odrieknuc sa vlastnej vôle, poslušná 

ako dobré dieťa, so všetkým spokojná, čo Boh na ňu dopustil, dala sa bez váhania viesť svojimi predstavenými. Za celý svet 

by nebola vzala iného pokrmu, než chleba a iného nápoja, než čistej vody. Najväčšou jej radosťou bolo, slúžiť druhým 

mníškam. 
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Pán však, aby zkúsil služobnicu svoju, dopustil na ňu ťažkú nemoc. Celé tri roky trpela neustále bolesťami, a ačkoľvek ju jej 

družice prosili, aby brala ohľad na porúchané zdravie, predsa na vlas zachovávala pravidlá reholné, riekavajúc: «Musím 

pracovať, pokiaľ mám čas.» Srdce jej bolo stále spojené s Bohom v modlitbe, reči jej vždy pravé a preto povzbudenia plné, 

tak že nimi aj najzaťatejších hriešnikov pohla k pokániu. Konečne dosiahla, po čom ustavične túžila: spojila sa na večnosť 

so Spasiteľom. Svätá jej duša opustila r. 1497, v hodinu od nej predpovedanú, schránku panenskú v 52. roku veku svojho. 

Boh oslávil služobnicu svoju mnohými zázrakmi a pápež Benedikt XVI. dal vpísať jej meno do radu Svätíc Božích. 

Poučenie. 

Sv. Veronika v prácach, namáhaniach a túžbach svojich hľadávala útočište v modlitbe. A však v pobožnej modlitbe väzí sila 

zázračná. Dobre hovorí preto sv. Bonaventura: «Nesmierna je moc modlitby; ona nám zaopatriť môže všetko osožné a 

odstrániť od nás všetko škodné. Lebo chceš-li trpezlive znášať neresti svojho života, odovzdaj sa modlitbe! Chceš-li 

pokušenia a všetko, čo ti v dobrom zavadzia, premôcť, odovzdaj sa modlitbe. Chceš-li prekonať svoje zlé náklonnosti, 

odovzdaj sa modlitbe. Chceš-li úkladom satanáša vyhnúť, odovzdaj sa modlitbe. Chceš-li radostne v službách Božích žiť a 

spokojne cestami cnosti stúpať, oddaj sa modlitbe. Chceš-li zosilneť v duševnom živote a pozbaviť sa žiadostí telesných, 

oddaj sa modlitbe. Chceš-li napokon dušu svoju naplniť dobrými, svätými myšlienkami a túžbami, oddaj sa modlitbe.» 

Podivnú horlivosť v službe Božej prejavovala sv. Veronika počas svojej tri roky trvajúcej nemoce! Keď ju jej družice 

napomínali, aby šetrila svojho zdravia, odpovedala im: «Musím pracovať, dokúď mám čas; dovoľte len, abych čas svoj 

venovala Bohu.» Tak aj ty, drahý čitateľu, použi času, ktorý ti Pán ešte prežiť dopustí, a nedaj mu bez úžitku pre teba uplynúť. 

Dni naše ako strela chytro spiechajú. Počet hodín k žitiu našemu určených nikto nemôže prekročiť a zmrhanú minútu nikto 

nemôže povolať k novému úžitku. Môže-li teda byť pre nás vážnejšej veci, nežli použiť k večnosti okamžiku pominuteľné? 

Všetko, čokoľvek hodiny života — stratené sú na večnosť, stratíme, dá sa vynahradiť, len utratené úprkom plynúce dni života 

sú dni sejby pre večnosť, a čo sejeme v tých dňoch, z toho budeme žať vo večnosti 

Modlitba. 

Pane a Bože môj! popraj mi milosti, abych v stave svojom vždy verne plnil najsvätejšiu vôľu Tvoju, žebych tiež ako verný 

sluha Tvoj prijal od Teba odplatu prisľúbenú skrze Krista Pána nášho. Amen. 

 

14. JANUÁRA. 

Sv. Felix z Noly, kňaz a vyznavač. 

V Nole, v krásnom meste utešenej Kampaňie, asi dve míle od Neapolu, žil na začiatku tretieho stoletia starý, v službách 

vojenských zošedivelý muž, menom Hermias, ktorý napred dlhé roky v Sýrii slúžil a potom, odhodiac krvavý meč, na svojom 

dosť rozsiahlom statku hospodáril. Mal on dvoch synov; jeden z nich, hnaný duchom vojenským, nasledoval orly cisárske, 

druhý, ktorému meno bolo Felix, citom zbožnosti preniknutý, venoval sa práporom Krista, kráľa kráľov. Keď mu smrť odňala 

otca, rozdelil Felix všetky statky medzi chudobných a vstúpil do služby Cirkvi. Už ako mladík zastával službu lektorskú 

(čitateľskú), ku ktorej patrilo: veriacim pri službách Božích sväté písma apoštolov čítať a sväté knihy opatrovať. Staručký 

biskup Maximus vysvätil ho neskôr za kňaza a miloval ho pre jeho nevinnosť a zbožnosť ako syna svojho, áno ustanovil ho 

za nástupcu svojho v úrade biskupskom. 

R. 250, za cisára Decia vypuklo ukrutné prenasledovanie kresťanov. Felix prosil s plačom staručkého biskupa, aby vyhnul 

sa búrke, zachoval svoju, pre celú obec vzácnu hlavu a skryl sa v blízkych horách. Nerád odhodlal sa ctihodný starec, zadosť 

učiniť všestranným prosbám. Felix ale ostal na mieste a prevzal v týchto trapných časoch správu cirkvi nolánskej. Vzteklí 

služobníci bohov falošných dozvediac sa o úseku biskupovom, oddali súdu jeho nástupcu. Rozličnými mukami nútili Felixa 

bohom obetovať a bydlo biskupa Maxima zradiť: než neučinil toho, ale ostal neohrozeným a verným svätej viere svojej 

a biskupovi svojemu.  

Ztrýzneného vhodili do žalára. Spánok, najväčšia blaženosť človeka na zemi, zostúpil na skrvácaného Felixa, rozviazal 

stiahnuté údy jeho, uľavil bolesti jeho a občerstvil ho blaženými sny. Tu v žalári v noci ukázal sa mu anjel a kynul mu, aby 

ho nasledoval. I hneď odpadli putá z rukú a nohú jeho, dvere sa otvorili a sv. Felix vyšiel bez všetkej prekážky von zo žalára 

a prišiel po neznámych cestách práve na to miesto, kde svätý starec Maximus blízko smrti ležal. Felix ho hneď poznal a 

obsypal ho bozkami, avšak uhliadol, že už studený je a bez reči, a i dych jeho bol už krátky. I nemal nič kvapnejšieho na 

práci, nežli chorému niečo na posilnenie podať, ale kde tu vziať trochu vína, alebo aspoň vody? Hľadá, modlí sa — a konečne 

s nevýslovnou bolesťou pozdvihuje oči svoje k nebesiam, spatrí nad hlavou svojou hrozno viseť. Ten hneď utrhol a vpustil 

šťavu do úst umierajúceho starca, ktorý poznenáhle zas k sebe prišiel, tak že ho Felix na svojich pleciach do Noly odniesť a 

istej ctihodnej žene do opatery odovzdať mohol. Onedlho utíšila sa búrka prenasledovania a Felix zhromaždil opäť obec kolo 

seba, vyučoval a prisluhoval prostriedky spasenia. Ticho to bolo však len zdánlivé; len skoro zdvihol sa zas víchor, ktorý 

prúdom svojím všetok život kresťanský v Nole zkynožiť hrozil. Roty pohanské zbehli sa pred bydlom kňaza, vrazili s divým 

jásotom do vnútra: Felixa však tam nebolo; hľadali ho sem tam na všetky strany, čo on na verejnom námestí medzi veriacimi 
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stál. Snáď bol zakalený zrak pohanov, alebo postava jeho tak sa premenila, dosť na tom, nepoznali ho. Ba jeden pohan pýtal 

sa jeho samého, zdáliž nevidel dakde kňaza Felixa? Felix odpovedal: « Videť som ho nevidel» a stratil sa v dave ľudu, 

hľadajúc miesta, kde by sa skryť mohol; už slyšal za sebou krik prenasledovníkov, už cítil, že nie sú ďaleko za ním, tu ukryl 

sa chytro do diery starého múru. «Či som tu v bezpečnosti pred zkúmavým okom protivníkov?» myslel si a dodal: «Nech sa 

stane svätá vôľa Božia!» Tu vyšli zo škáry zosutého kamenia dva veľkí pavúci a v okamžení zaplietli dieru, v nejžto stál 

Felix, od vrchu do spodku hustou pavučinou. Za chvíľu prišli pohanskí stíhači, prehliadli všetky kúty, ale Felixa nenašli. «Za 

touto starou pavučinou» — domnievali sa zaslepenci — «len nebude». 

Viac mesiacov na to zdržoval sa v starej studni bez toho, žeby kto bol vedel, kde sa podel; len jedna stará ženička nosila mu 

každej noci kúsok chleba, nevediac však, že by to bol Felix. Konečne zasvietilo nad nolanskými kresťanmi slnce želaného 

pokoja a v svetle jeho zjavil sa aj Felix k nevysloviteľnej radosti kresťanov. Staručký Maximus bol už zomrel a Felix mal ho 

na biskupskej stolici nasledovať; lež on zdráhal sa stále naplniť jednohlasnú žiadosť veriacich nolanských a obrátil ich 

pozornosť na druhého staršieho kňaza, sám však slúžil ako jednoduchý kňaz verne až do smrti Pánu Bohu svojmu. Za času 

prenasledovania prišli mnohí kresťania o svoj majetok a požadovali ho v čas pokoja právnou cestou naspäť. Nie tak Felix; 

podľa rady Spasiteľa svojho nechcel pravotiť sa o časné statky. Z celého majetku ostal mu len domček s malou zahrádkou, k 

tomuto vzal do prenájmu niekoľko honov zeme a obrábal v pokoji záhradu a pole vlastnýma rukama, z pote tvári svojej jediac 

chlieb vezdajší, kým nezaľúbilo sa Pánu, povolať ho do Svojej záhrady, v ktorejžto kvitne strom života večného a zraje 

ovocie spasenia. Zosnul v Pánu r. 256, zanechajúc po sebe požehnanie široko v okolí nolanskom. Veriaci nolanskí pochovali 

ctihodnú mŕtvolu na širom poli, postavili mu pomník z červeného mramoru a napísali naň: «Tu spočíva muž Boží.» Bodaj 

by tieto slová skveli sa niekedy v pravde aj na našom hrobe! 

Poučenie. 

Sv. Felix vo všetkých nebezpečiach skladal dôveru svoju v Boha a nikdy sa nesklamal. Na jeho tichú modlitbu ukázal mu 

Pán na tŕňovom kriaku hrozen. Lež či možno z tŕnia oberať hrozny? Však; kde je bieda najväčšia, tam je pomoc Božia 

najbližšia. Drahý čitateľu! Pohliadni každý skúmavým okom na svoj život a na prežité časy, či sme často neboli sužovaní tu 

i tam, takto alebo inak, mnohokrát v takej miere, že sa nám každá pomoc zdala byť nemožnou, a predsa nám ju Pán Boh 

poslal v čase zvrchovanom a vhodnom? Slabá pavučina ochránila sv. Felixa pred rukami nepriateľov. Podivné sú však 

prostriedky a cesty, ktorými Pán chráni sluhov svojich pred nebezpečím: koho On ochraňuje, tomu je aj pavučina pevným 

múrom; koho nechráni, tomu aj pevný múr slabou pavočinou. Skladaj preto, drahý kresťane! nádej svoju v Bohu vždy a v 

každej veci, ktorá ťa potká, je-Ii ona dobrá alebo zlá, a abys konal dobré a znášal trpezlive zlé, zvolaj vždy úprimne zo srdca: 

Pane, pospieš mi k pomoci: Lebo požehnaný muž ten, ktorý sa spolieha na Pána a jeho nádejou Pán je! 

Modlitba. 

Popraj, o Pane! aby k lepšiemu životu viedli nás príklady Svätých Tvojich, žeby sme, ktorí pamiatku ich svätíme, tiež skutky 

jejich nasledovali, skrze Pána nášho Ježiša Krista. Amen. 

 

15. JANUÁRA. 

Sv. Maurus, opát. 

V najdivokejších horách talianských žil roku 500 po narodení Pána nábožný muž, aby spasil dušu svoju a i telo budúcemu 

vzkrieseniu od všelikého porušenia zachoval. Život viedol prísny, ustavične trvajúc na modlitbách, pôstoch a rozjímaní o 

nebeských veciach. O nedlho vypátralo ho tu oko pastierov, ktorí s dobytkom svojím tade sa preháňali. Povesť o jeho svätosti 

a láskavosti, akou s nimi obcoval, rozniesla sa široko-ďaleko. 

Prichádzali k nemu ľudia chudobní i bohatí, ktorí útočište u neho hľadali a seba i majetok obetovať chceli Bohu. Iní zas, 

nemohúc rozlúčiť sa so svetom, doviedli k nemu synkov svojich, aby ich vychoval v duchu nábožnom. Muž tento bol svätý 

Benedikt, zakladateľ rádu Benediktínov. Roku 522 doviedol k nemu rímsky šľachtic Eutichius svojho 12 ročného synáčka 

Maura, aby ho vyučil a vychoval. V duchovnom živote zbehlý učiteľ hľadel najsamprv z útleho srdca mladučkého učeníka 

vykoreniť prameň všetkej skazy, sebeckú totiž hlavatosť a nestálosť; čo sa mu natoľko pošťastilo, že medzi všetkými 

chovancami najviac si zamiloval Maura; lebo ten nasledoval príklad majstra svojho vo všetkom: v pôste, v bdení, v znášaní 

obťažností, vo vytrvaní na modlitbách, v mlčaní, tak že ho sv. Benedikt viac od toho zdržovať, než k tomu napomínať musel. 

Týmto spôsobom stal sa po niekoľkých rokoch živým obrazom svojho majstra, ktorý ho už nie viac ako chovanca, ale ako 

mladšieho brata miloval, a kedykoľvek k nováčkom, do kláštora vstupujúcim, reč držal, Maura im vo všetkom za príklad a 

vzor horlivosti predstavoval. 

Raz za pekného letného rána, šiel Placidus, chovanec sv. Benedikta, na nízky breh blízkeho jazera pre vodu; v chlapčenskej 

nerozvažitosti stúpil niekoľko krokov do nespokojnej vody; vlny vzali ho so sebou od brehu. Benedikt videl nebezpečie a 

volal na Maura, aby pribehol chytro na pomoc; Maurus neváhal; nemyslel na to, že nevie plávať, nemeral diaľku od brehu, 

ani hĺbku jazera — on mal len jednu myšlienku: pomôcť mu a zachrániť ho stoj čo stoj. Vrútil sa do prúdu a spiechal vlnami 
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akoby po pevnej zemi, vytiahol ponoreného z vody a vyniesol ho pevným ramenom na breh. Len potom videl, čo urobil; 

studený mráz ho prejal, keď pomyslel na nebezpečie, v ktorom sa nachodil. I padol na kolená a vrúcne ďakoval Pánu, ktorý 

ho zázračným spôsobom zachránil. 

Povesť o veľkej zbožnosti sv. Benedikta a rehoľníkov jeho niesla sa celým kresťanstvom; kňazi, kniežatá a biskupi ponáhľali 

sa rád tento uviesť do svojich krajín a biskupství. Tak aj biskup mesta Mansu vo Francúzsku požiadal Benedikta, aby mu 

niekoľko najschopnejších učeníkov svojich poslal, ktorí by aj Francúzsko učinili účastným veľkého požehnania, aké rád sv. 

Benedikta už vtedy talianskou zemou rozsieval. Benedikt určil k tejto úlohe miláčka svojho Maura, nad ktorým tak zrejme 

zjavila sa milosť božská a ktorý priam preto jedine hodil sa k ťažkému úradu v cudzej krajine, v ktorej mal zakladať štepnice 

kresťanskej viery, semeništia úcty božej a školy činnej lásky k blížnému: stavať kláštory, otvárať priateľské útočistia 

oduševnosti za vieru Ježiša Krista.  

Požehnaním svojho majstra, blahoželaním spolubratov sprevádzaný, Evangelium v ruke a sľub rehoľný v srdci, dal sa Maurus 

so štyrmi bratmi na ďalekú a obťažnú cestu. Keď roku 543 v mesiaci januári do Francúzska prišli, pobožný biskup, ktorý ich 

povolal, nebol už viac medzi živými, a jeho nástupca prijal ich velice chladno, temer odporne. Tu stáli úbohí bratia v cudzej 

krajine celkom opustení. Boh však pomohol im z tejto nesnádze. 

Žil vtedy u dvora kráľovského znamenitý a bohatý pán, menom Florus, ktorého si kráľ Theodobert tak velice zamiloval, že 

mu všetko po vôli učinil. 

Toho získal sv. Maurus svätému dielu svojmu. Florus bol muž velice pobožný, s celou horlivosťou podporoval rehoľníkov a 

daroval im rozsiahle pozemky v biskupstve Angerskom. Tu na brehu rieky Loary vystavil sv. Maurus vehlasný kláštor 

Glanfeuil a otvoril prvú školu rehoľnú. Účinkovanie Benediktínov dosiahlo tu všeobecného uznania, takže i Florus so synom 

svojím Bertulfom vstúpil do ich rádu. Otec i syn v prítomnosti samého kráľa a mnohých veľmožov zeme francúzskej skladali 

sľuby rehoľné do rúk sv. opáta Maura. 

Mocnár daroval kláštoru rozsiahle statky s mnohými poddanými, a mnoho vznešených mužov zrieklo sa márností svetských, 

aby v kláštore s piatimi italskými bratmi venovali sa nábožným skutkom kresťanským. Iní zas privádzali tam dietky svoje, 

aby tu príkladom boli vedené k životu nábožnému. O niekoľko rokov bývalo v kláštore Glanfeuilskom viac než 100 bratov 

a sv. Maurus dal sa zakladať kláštory i na iných miestach biskupstva a celého Francúzska po všetkých provinciách; zďaleka 

pospiechali ľudia do Glanfeuilu, dielom aby osobne preukázali úctu sv. mužovi, ktorý za krátky čas veľké veci k sláve Cirkvi 

a k spaseniu veriacich učinil, dielom aby u neho v útrapách a biedach rozličných radu a pomoc hľadali alebo o divotvornú 

jeho prímluvu u Boha ho prosili. A on nemocných uzdravoval, utrápených potešoval, nevedomých poučoval, zúfajúcich k 

pokoju a hriešnych k spaseniu privádzal. 

Sv. Maurus osematridsať rokov spravoval kláštor, ktorý bol svojou príčinlivosťou založil. Vo veku vysokom odovzdal správu 

jeho učeníkovi svojemu Bertulfovi a zamiloval sebe samotu, zaoberajúc sa len velikým krokom z časnosti do večnosti. Dva 

roky neskôr napadla ho zimnica, a keď tušil blízky koniec svoj, dal sa do kostola zaniesť, aby tu svätými sviatosťami 

zaopatrený bol. Potom sa položil na žínené rúcho kajúce a odovzdal dušu svoju Bohu 15. januára roku 583. 

Poučenie. 

Zo života sv. Maura učíme sa pravde, lež tým odhodlanejšie kráčali po nej, ktorá sa každého človeka týka. Maurus totižto 

stal sa svätým skrze príklad sv. Benedikta. Miláčik kráľa francúzskeho, Florus, stal sa poníženým rehoľníkom skrze príklad 

sv. Maura a zase syn Florov stal sa svätým, že ho zvolil Maurus za svojho nástupcu. A všetci tí ostatní rehoľníci, ktorí do 

tohoto rádu vstúpili, viedli tu život svätý. Skrze čo boli k tomuto pohnutí? Len skrze príklad druhých, ktorí ich predišli. 

Príklady tiahnu; človek mnohokrát krátkym dobrým príkladom viacej dovedie, než dlhou rečou. Príklad totiž je kázeň, ktorú 

aj sluha môže držať pánovi svojmu bez toho, žeby ho obrazil lebo mrzutosťou naplnil; je kázeň, ktorou i prostý, neučený 

kresťan komukoľvek môže do duše hovoriť; je kázeň, ktorou dietky na rodičov, poddaní na svojich predstavených môžu 

pôsobiť. 

Chceš-li vedieť, čo je príklad dobrý? Hľa! keď vedieš dobrý, cnostný život, osožíš nielen sám sebe, ale i všetkým, ktorí s 

tebou žijú. Prečo však osočujú zlí ľudia najradšej toho, kto je v skutku nábožný, prečo ho pomlúvajú, jemu sa posmievajú? 

Práve preto, že svedomie jejich dobrým príkladom znepokojované býva, a žeby príklad ten radi mali z očú. Dobrí však ľudia 

posilnení bývajú dobrým príkladom, by sa nedali zviesť z dobrej cesty, lež tým odhodlanejšie kráčali po nej. 

Zvlášte mnoho záleží na dobrom príklade, máš-li okolo seba deti, alebo mladých ľudí. Pre týchto je dobrý príklad to, čo 

slniečko a tichý dáždik pre kvetúci strom a zelenú jarinu: potichúčky prináša on zdar a požehnanie dušiam mladistvým. Avšak 

daj pozor! bo to nie je dobrý príklad, keď sa dakto stavia, ako by bol pobožným a cnostným; to je pretváranie a pokrytectvo, 

na ktorom niet žiadneho požehnania; dobrý príklad musí byť úprimný. Musíš kresťansky jednať a mluviť, preto že tak 

skutočne myslíš a nie preto, že ten alebo onen na teba pozor dáva. Takéhoto dobrého príkladu, bohužiaľ! málo na svete. 

Mnoho sa mládeži káže slovom, ale málo príkladom. Aj ty sám obcuj len s cnostnými, abys dobrým príkladom ako na úslní 

zotavil a zohrial sa. Často mnohý na duši zdravý príkladom svojím vzkriesil mnohého na duši mŕtveho a nemocnému 

dopomohol k zdraviu! 

Modlitba. 
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Ó Bože! ktorý si nás ľudí v spoločnosť spojil, aby sme jeden druhému dobrým príkladom predchádzali: popraj nám milosti, 

aby sme len s cnostnými obcovali a iným vždy svetlom dobrého príkladu svietili, skrze Pána nášho Ježiša Krista. Amen. 

 

16. JANUÁRA. 

Sv. Honoratus, biskup arelatský. 

Sv. Honoratus pochádzal zo šľachtickej rodiny v terajšom Francúzsku. Jeho otec, pohan bohatý a vážený, dal ho bedlive 

vyučiť, aby niekedy vysoký úrad zastávať mohol. Avšak Boh naložil s ním ináč. Honoratus poznal v obcovaní s nábožnými 

kresťanmi ničomnosť modloslužby a výbornosť učenia Ježišovho, i uzavrel v sebe, že sa službám pravého Boha oddá a i 

brata svojho naklonil k takému úmyslu. Presvedčení súc o pravde slov písma sv.: «Kto miluje svet, v tom nie je lásky k 

Bohu», odhodlali sa oba odobrať sa na osamelý statok na vonkove a tam v ústraní oddať sa modlitbe a rozjímaniu. 

Otec Honoratov, zatvrdilý pohan, protivil sa úmyslu synov svojich a snažil sa poľovkami, hrami a inými zábavami a 

rozkošami donútiť ich k životu svetskému. Bratia však nedali sa od svojho bohabojného života odstrašiť a priviedli to konečne 

svojou pokorou a trpezlivosťou tak ďaleko, že i sami rodičia pohanskí začali si ich vážiť. Povesť ich cností vydobyla im 

všeobecnej chvály; touto chválou oni však pohŕdali a nemohúc jej doma ujsť, umienili si opustiť vlasť svoju i dom otcovský. 

S jedným nábožným pustovníkom, ktorého si zvolili za svojho duchovného vodcu, vstúpili v Marsilii (Marseille) na loď, 

chcejúc sa preplaviť do Grécka, aby tam na nejakej púšti svetu neznámi Bohu žili. 

Na zdĺhavej však ceste onemocnel Venantius, brat Honoratov, a umrel smrťou spravodlivého a aj Honoratus sám nemocou 

zachvátený, prinútený bol vrátiť sa späť do vlasti svojej. Prijdúc domov, šiel k sv. Leontinovi, biskupovi v meste Frejus, a 

radil sa s ním, aký spôsob života by si vyvoliť mal? Od sv. Leontina odobral sa na ostrov Leriu a tam sa usadil. Tento ostrov 

bol doposiaľ zcela opustený; nebolo tam človiečka a ani iného stvorenia krom jedovatých hadov. Avšak Svätý, plný dôvery 

v Boha, dal sa pôdu vzdelávať, čím jedovatí hadi poznenáhla zmyzli a skalnatá a neúrodná pôda vydávala obilie akožto 

zrejmý znak božského požehnania. 

Tu pustilo sa za ním mnoho mužov za spasenie horlivých, ktorí sa zverili jeho vedeniu. S pomocou týchto mužov položil 

Honorat na tomto ostrove základ k onomu kláštoru, ktorý v neskorších dobách svetochýrnej znamenitosti došiel, z nehož 

behom času mnoho učených a svätých biskupov pošlo. Sv. Honorat predchádzal všetkým bratom svojim najkrásnejším 

príkladom, zvlášte hlbokou pokorou a preto len nerád a so zdráhaním dal sa za kňaza vysvätiť, pretože za nehodného držal 

sa tejto hodnosti. Vľúdnosťou a láskavosťou svojou, predovšetkým ale otcovskou pečlivosťou o hmotné potreby bratov získal 

si srdcia všetkých. Čo usilovnosťou svojou vykonať nemohol, toho hľadel dojsť modlitbou vytrvalou. Na jeho vrúcnu 

modlitbu pustil sa jednúc pramienok sladkej vody zo skaly; a keď raz pre množstvo bratov chybelo im potravy a Svätý 

nevedel, ako si pomôcť, okoloidúcemu žobrákovi dal predsa posledný groš s týmito slovy: «Viem, že je už niekto na ceste, 

aby nám doniesol nové prostriedky dobročinnosti.» A vskutku, deň na to prišla veľká zásoba živnosti. 

Tak svätý život nemohol ostať skrytý, a keď roku 426 biskup arelatský Patroklus umrel, ľud sv. Honorata za biskupa sebe 

vyvolil. Marné bolo všetko jeho zdráhanie a namietanie, musel prevziať tento svätý, ale obťažný úrad. Úrad biskupský niako 

však nezmenil jeho živobytie, áno ešte viacej rozmnožil jeho kajúce skutky, lebo láska sv. Honorata k Bohu a blížnému stala 

sa ešte vrúcnejšou, tak že učeník jeho sv. Hilarius v chváloreči svojej o ňom praví: «Kebych musel lásku viditeľne predstaviť, 

namaľoval bych tvár sv. Honorata.» Láska strávila jeho sily natoľko, že do ťažkej a smrteľnej nemoce upadol. Kto by bol v 

stave opísať všetko, čo trpel? V najväčších bolestiach udržal však vždy spokojnosť ducha, trpezlivosť bola mu balzamom na 

rany; podobnými city premožený hovorieval on k sv. Hilariovi: «Čo je to, čo ja sluha ničomný trpieť musím, v porovnaní s 

tým, čo trpeli mnohí Svätí pred svojou smrťou?» A keď raz v ťažkej nemoci navštívili ho predstavení mesta a zámožní 

mešťania, útrpnosť svoju javiac s jeho chorobou, napomenul ich nasledovne: «Na mne vidíte, jak chatrná to skrýša, v nejžto 

bývame. Z každého stupňa hodnosti, na ktorý vyšvihli sme sa v živote, zvrhne nás smrť. Osud tento nevládzu ani hodnosti, 

ani bohatstvá odvrátiť od nás, lebo on dotkne sa spravodlivého tak ako nespravodlivého, mocného tak ako slabého. K veľkej 

povďačnosti zaviazaní sme však Ježišu Kristu, že nádejou nášho zmŕtvychvstania, ktorú vlastným svojím zmŕtvychvstaním 

stvrdil, obľahčuje nám smrť. Skrze to, že nám dal život večný, odstránil od nás hrôzu večného zatratenia. Žite teda tak, aby 

ste sa konca života svojho báť nemuseli.» 

Celé tri roky trpel sv. Honorat, po troch rokoch ale odobral sa sladko a pokojne do života večného r. 429. 

Poučenie. 

«Čo je to, čo ja trpím, v porovnaní s tým, čo trpeli mnohí Svätí pred svojou smrťou!» Týmito slovy kojil sa Honorat v nemoci. 

Vezmi si to aj ty, drahý kresťane! k srdcu, keď Pán navštívi ťa nemocou, a pováž, čo mnohí Svätí trpeli z lásky k Bohu. 

«Jedni,» hovorí sv. Pavel, «boli mučení a prepustenie na slobodu nechceli prijať, aby došli lepšieho zmŕtvychvstania; druhí 

znášali potupu a prúty, k tomu okovy a žaláre; boli kameňovaní, na kusy rozsekaní, pokúšaní, mečom usmrtení. Blúdili po 

púštiach a vrchoch, po jaskyňách a dierach v zemi.» Hľa, toto trpeli Svätí z lásky k Bohu, či bys ty tiež nechcel niečo znášať 

pre Neho? 
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Sv. Honorat hľadel pokojne smrti v ústrety. Neboj sa ani ty, drahý kresťane, smrti, keď by sa k tebe priblížiť mala. Naše sväté 

náboženstvo pozbavilo smrť všetkej jej hrôzy; zomrieť, praví ono, je toľko, ako vrátiť sa k Otcovi nebeskému. Otec Pána 

Ježiša je aj naším Otcom, k tomuto vraciame sa po našej smrti aj my; v čase smrti duša naša len všedné rúcho zoblieka, aby 

z ruky Otca ozdobená bola niekedy skvostnejším. Pomysli si, že smrť je vľúdne dieťa, ktoré ti Otec tvoj posiela, aby ti 

vyriadilo, že si už dosť trápil sa, pracoval a staral sa, a teraz že je už na čase vrátiť sa do stánkov nebeských, aby si prijal 

odplatu večnú. Či sa budeš ešte báť tohoto dieťaťa? Nie! veď vieš, že si stvorený pre večnosť. 

Modlitba. 

Ó Bože! ktorý nás okrem spasiteľného učenia svätej viery i príkladom Svätých v cnosti vyučuješ, aby sme za nimi ako za 

vodcami svojimi po drsnej a úzkej ceste k nebu kráčali, popraj mi milosti Svojej, aby som odhodlane a zmužile za nimi chodil 

a širokej ceste, ktorá vede k záhube, vždycky sa vyhýbal, skrze Ježiša Krista Pána nášho. Amen. 

 

17. JANUÁRA. 

Sv. Antonín Veľký, opát a arciotec pustovníkov. 

Sv. Antonín uzrel svetlo Božie r. 251 v meste Komanu u Heraklee, v hornom Egypte. Jeho kresťanskí rodičia, viac znamenití 

bohabojnosťou než bohatstvom, dali mu najlepšie vychovanie; preto už ako mladík nemal žiadnej radosti na marných 

zábavách svojich súdruhov, tým väčšiu však chuť a vôľu javil k modlitbe. Keď mu bolo devätnásť rokov, zomreli mu rodičia 

a krom malej sestričky nemal žiadnej druhej rodiny na svete; tu slyšal raz na kázni slová, ktoré Pán Ježiš povedal bohatému 

mládencovi: «Chceš-li dokonalým byť, iď, predaj, čo máš a rozdaj chudobným, a budeš mať poklad v nebi.» Slová tieto tak 

mocne na dvadsaťročného mládenca pôsobili, že ihneď otcovský podiel svoj na dva stejné diely, sestre svojej a chudobným, 

rozdal a odišiel na púšť. Na púšti sú levy a iné dravé zvieratá zázračnej sily, ktoré revúc sem a tam chodia a rýchlym skokom 

vrhajú sa na svoju korisť. Títo levy však nič zlého mu neurobili, ale na tom mieste prenasledoval ho iný lev vo dne, v noci, 

lev, ktorý ručiac okolo chodí, hľadajúc, koho by pohltil — luhár totiž od počiatku. Satan, pokušiteľ, plný Isti a vzteklosti 

uvádzal mladíkovi v pamäť dom otcovský, ktorý opustil a dedičstvo, ktoré darom dal chudobným; predstavoval mu, akých 

radostí zakúsiť môže v spolužití s milovanou sestričkou; predniesol mu, jak veľké nároky na pôžitky tohoto života dal mu 

sám Boh bohatstvom a rodom; líčil mu hrôzu púšte a umŕtvujúci život v samote — že vraj ešte mladý je a slabý, než by 

zniesť mohol prísnosť takého života; lákal ho čiernym tušením, jakej slasti poskytuje láska milovanej manželky a jak 

«blažený muž s dietkami, ako olivové ratolesti, okolo stola;» dráždil ho myšlienkou, koľko dobrého vykonávať by mohol, 

akej slávy by dojsť mohol vo svete. Rozpálená obrazotvornosť obrátila tieto duševné zápasy u pevného a zdravého mladíka 

v ostré trýznenia, tak že mnohokrát akoby zrúbaný a zlámaný na všetkých údoch ako bez seba ležal, volajúc: «Kde si bol, 

Pane a Majstre môj, že si tu nebol od počiatku boja mojeho?» Na čo mu vždy odpovedal Pán: «Bol som pri tebe a svedkom 

som bol tvojho boja.» Po tak strašnej hodine vystúpil raz pred svoju pustovňu a v rozhorčenosti ruky k nebesiam spínajúc, 

zvolal: «Pane, rád, — rád by som sa dokonalým stal, avšak myšlienky moje hatia a ničia ma.» Na čo uslyšal hlas: «Chceš-li 

sa ľúbiť Pánu, modli sa a keď sa modliť nemôžeš, pracuj: srdcu a ruke nikdy nedaj zaháľať!» 

Týmto nadobudol Antonín zmužilosti a súc 33 rokov starý umienil si utiahnuť sa hlbšie do divokej púšte. V jednom starom 

hrade žil 20 rokov tak od sveta odlúčený, že nikto o ňom nevedel, iba ten, čo mu chlieb prinášal. Navzdor tomu však rozšírila 

sa o ňom široko-ďaleko slávna povesť, tak že početní učeníci, ktorí pod jeho správou cestou dokonalosti kráčať sebe umienili, 

okolo neho sa zhromaždili. Na ich prosbu založil okolo zrúcanín starého hradu (okolo r. 305) prvý kláštor mníšsky, t. j. 

spoločnosť nábožných, Bohu oddaných mužov, ktorí sa tam v dlhom rade drevených chatrčí ubytovali, aby ručnou prácou 

chlebík svoj vyhľadávali a v istých hodinách modlili sa, Boha chválili a učenie Božie z úst sv. Antonína slyšali, ktorí im 

ustanovil jednoduché a zcela kresťanské pravidlá života. Sám svietil učeníkom svojim príkladom cnosti a žil veľmi prísne, 

majúc na tele rúcho žínené a za vrchné šaty rúcho ovčie; pritom bol vždy spokojný, zdravý a veselej mysli, lebo: «keď sa teší 

duša, kvitne obličaj.» 

Sv. Antonín bral podiel i na všetkých osudoch Cirkvi svätej. Za cisára Maximina r. 311 boli kresťania ukrutne prenasledovaní. 

Vtedy sv. Antonín šiel do Alexandrie, kde prenasledovanie najhroznejšie zúrilo, a utvrdzoval kresťanov vo viere. 

Rozvzteklení pohania sa ho ani nedotkli, ačkoľvek všetko verejne činil pred celým ľudom, pred sudcami a prenasledovateľmi. 

Svätosť jeho odzbrojovala i katov. 

Keď prestalo prenasledovanie, odobral sa spiatky do svojho kláštora a konal ďalej pastiersky úrad na púšti, kde medzitým 

usadili sa celé zástupy bohabojných mužov, tak že sa zdalo, akoby kresťanstvo z miest utekalo a na púšti nové kráľovstvo 

Božie založiť chcelo. 

Len dvakrát ešte opustil sv. Antonín milých bratov svojich. Raz pozval ho biskup alexandrinský, aby v hlavnom meste zeme 

kresťanov v istom učení viery potvrdil a mnohých pohanov Kristu získal, a druhýraz odišiel z vnuknutia Božieho vyhľadať 

sv. Pavla pustovníka. (Hľadaj 10. januára.) 
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Potom utiahol sa ešte hlbšie do púšte, kde prebýval tri dni cesty od svojich učeníkov vzdialený a živil sa z ovocia palmového 

a z úrody malej zahrádky, ktorú si sám obrábal. Ale ctitelia jeho svätosti založili neďaleko jeho pustovny nový kláštor (Pispir) 

a prosili sv. Antonína, aby aspoň za týždeň, alebo za dva jedenkrát prišiel do nového kláštora a kázal tam slovo Božie. A 

Svätý učinil im to po vôli. 

Kupci a obchodníci, ktorých cesta cez púšť viedla, neopomenuli ho navštíviť. Pri takej príležitosti riekaval k ním: «V obchode 

sa vymieňa stejné stejným, a predavač dostáva toľko peňazí, koľko je jeho zbožie hodné. Ináč je to však so životom večným. 

Čo Boh od nás žiada, je nekonečne menej, než čo nám za to sľubuje, a keby sme sto rokov pracovali a trpeli pre nebo, čo by 

to bolo proti šťastnej večnosti? Keby niekto dal groš a mohol by zaň získať sto dukátov, ten by sa dlho nerozmýšľal: kto však 

dá svet celý, aby získal nebo, zdáliž zisk jeho nebude nekonečne väčší?» 

Ariani, ktorí božskú bytnosť a prirodzenosť Spasiteľa zapierali, odvolávali sa na sv. Antonína, žeby aj on bol jejich viery a 

mienky. Na prosbu sv. Athanasia a iných biskupov prišiel roku 355 do Alexandrie, aby vydal svedectvo pravdy, utvrdil 

veriacich v pravej viere a zavrátil kacírov. Jakmile sa tam ocitol, tu hneď ho obkľúčilo bezpočetné množstvo ľudstva, i samí 

pohania žiadali Svätého vidieť a obdivovali ho. Potom keď tam po niekoľko dní o božstve Ježiša Krista kázal a bludy arianské 

v srdciach poslucháčov svojich, áno celého mesta zhladil, vrátil sa zas do svojej samoty. Biskup ho zdržoval, ale Svätý pravil: 

«Mních je ako ryba; táto prestane žiť, keď ju vezmeš z vody, a mních, ktorý opustil samotu, zahyne.» Sv. Athanás ho na to 

vyprevadil až ku bráne mesta. 

Z Alexandrie šiel sv. Antonín na púšť ku svojim bratom a odobral sa od nich, lebo cítil, že blíži sa koniec života jeho. Len 

dvoch učeníkov vzal so sebou; a obávajúc sa, aby ho po smrti nezabalzamovali (podľa obyčaje egyptskej), rozkázal im, aby 

ho hneď, ako umrie, pochovali, hrob však jeho aby nikomu nezjavili. Pred smrťou svojou obnovil tento rozkaz a dodal: «Až 

prijde vzkriesenie, obdržím toto telo od Pána Ježiša neporušené; rúcho moje si rozdeľte; biskupovi Athanasiovi dajte moju 

ovčiu kožu i s plášťom, na ktorom som spával; biskupovi Serapionovi dajte druhú kožku ovčiu; žínené rúcho si podržte. 

Ostatne, dietky! majte sa dobre; Antonín odchádza od vás a nebude ho medzi vami viacej. — Pane prepusť služobníka svojho 

v pokoji!» Po týchto slovách usnul ticho v Pánu v 105. roku veku svojho a r. 356 po narodení Krista Pána. 

Poučenie. 

Sv. Antonín velice miloval samotu, tak že v nej 90 rokov strávil a predsa nikdy netúžil po svete a po obcovaní s ľuďmi; vždy 

ďalej a ďalej sa poberal do púšte, čím viacej prenikala do sveta chválna o ňom povesť. Podľa tohoto by sa nám mohlo zdať, 

že sa štítil ľudí, alebo že v tejto vzdialenosti od všetkej ľudskej spoločnosti utratil veselosť ducha. Tomu však nebolo tak. Sv. 

Antonín neštítil sa tvárí ľudských; on nebol človekom mrzutým, zasmušilým, neznášanlivým; ba naopak, na tvári jeho 

spočíval vždy jemný úsmev, nebeská veselosť, blahý mier, prívetivá vľúdnosť, kedykoľvek s niekým mluvil, alebo niečo 

vyjednávať mal. 

Pobožnosť nečiní človeka nepriateľom ľudí, tak aby sa ich vzďaľoval, im vyhýbal, ich sa štítil; pravá cnosť obveseľuje srdce, 

objasňuje myseľ a odníma zasmušilosť a zármutok. V srdci opravdu nábožnom prebýva Duch sv.; tento ale je duch tichosti, 

vľúdnosti a pokoja. Mnohí ľudia predstavujú si obyčajne rehoľné osoby ako zasmušilých, neznášanlivých, nespokojných 

ľudí, ktorí sa jednostajne medzi sebou hádajú; avšak priam v kláštoroch, v ktorých panuje opravdivá snaha po dokonalosti, 

prebýva pravá veselosť ducha, pravý mier, pretože tam vo všetkých srdciach panuje pravá láska Božia. 

Duša kresťanská! nedaj sa odstrašiť krikom sveta, chceš-li dojsť kresťanskej dokonalosti, ktorej nenalezneš v hluku tohoto 

sveta, v márnom s ľuďmi obcovaní, ale len v živote ustránenom, skrytom, v obcovaní s Bohom, v modlitbe a rozjímaní a vo 

vernom plnení povinností svojich. Jestli niekedy zoškliví sa ti svet a okúsiš radosti obcovania s Bohom, až vtedy dôjdeš 

pravého pokoja a pravej veselosti. 

Modlitba. 

Ó najdobrotivejší Ježišu I ktorý si sám tak veľmi miloval samotu, nauč ma, od hlučného sveta sa vzďaľovať a v živote 

ustránenom, v obcovaní s Bohom, pravú radosť a istý pokoj nachádzať, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. 

 

18. JANUÁRA. 

Deň stolice sv. Petra v Ríme. 

Keď sa sv. apoštolovia na cestu vydali, aby podľa rozkazu Pána a majstra svojho Ježiša Krista ohlasovali sv. evangelium po 

celom svete, pripadla sv. Petrovi úloha: v hlavnom meste sveta, v Ríme, rozžať svetlo kresťanskej viery, založiť tam sídlo 

svoje, ako najvyššieho biskupa v cirkvi a stadiaľ ohlasovať učenie Spasiteľa po celom svete. 

Avšak sv. Peter nepoberal sa hneď na toto miesto svojho pravého povolania, lež založil najprv stolicu svoju v meste Antiochii, 

hlavnom to meste Sýrie; tu zriadil kvetúcu obec kresťanskú, ktorú cez sedem rokov ako biskup riadil a spravoval. Po celý 
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tento čas však neostával vždy v Antiochii, lež z času na čas kázal po celej malej Ázii roztrúseným židom v Pontu, Galicii, 

Bythynii a Kappadocii. Tisíce obrátili sa na jeho slovo k viere kresťanskej. 

Roku 42 po narodení Krista Pána, za času cisára Klaudia odobral sa knieža apoštolov sv. Peter do Ríma, do velikého mesta 

svetového, hlavného to sídla najohavnejšej modloslužby a všetkých neprávostí, aby tam vztýčil prápor sv. kríža a zarazil 

svoju stolicu ako najvyšší pastier Cirkvi Kristovej. Pretože Spasiteľ sv. Petrovi odovzdal dôstojnosť pápežskú, prenesúc naň 

moc a právo, pásť ovečky a baránky, teda celé stádo, riadiť celú Cirkev jeho, on a jeho nástupcovia mali byť strediskom 

jednoty vo viere. Preto to aj božská prozreteľnosť tak usporiadala, že Peter práve v Ríme, stredisku to všetkých ríší sveta, 

sídlo svoje musel zaraziť. 

Päťadvadsať rokov sedel sv. Peter na svojej pápežskej stolici, to jesť päťadvadsať rokov riadil a spravoval všetky obce Cirkvi 

kresťanskej ako najvyšší biskup; a keď roku 67 po Kristu umrel v Ríme smrťou mučeníckou, zaujali nástupci jeho, biskupi 

to rímsky, túto stolicu a spravovali akožto pápeži celú Cirkev. 

Z tejto príčiny považovalo sa to vždy za známku pravovernosti, v spojení byť, vo viere a láske obcovať s touto stolicou, t. j . 

s pápežom, nástupcom sv. Petra, a vždy sa uznávalo že rímska Cirkev má prednosť pred všetkými stolicami biskupskými 

celého sveta. 

Pamiatka  toho dňa, v ktorý sv. Peter založil svoju pápežskú stolicu v Ríme, slávievala sa odjakživa pod menom: «Stolica sv. 

Petra v Ríme» a síce na poďakovanie Bohu za zvláštne milosti a zmilovania, aké bol vždy Cirkvi svätej preukázal, divotvorne 

strážiac a zachovávajúc ju, — na poďakovanie Bohu za tú milosť, že v obcovaní s touto Cirkvou, ktorá je strediskom jednoty, 

trváme; pretože obcovanie toto je neklamným dôkazom toho, že sme pravdoverní učeníci Ježiša Krista, a že jestli len učenie 

Cirkvi zachovávame, istotne dôjdeme spasenia večného. 

Poučenie. 

S ustanovením viditeľnej hlavy má sa to podobne ako so založením základného kameňa pri sklepení. Keby nebolo 

záverečného kameňa, nedržala by celá stavba a musela by sa zrútiť. Keby sa Spasiteľ náš nebol o to postaral, aby v Jeho 

Cirkvi jestvovala najvyššia hlava, ktorá by mala dozorstvo nad celou Cirkvou, to by len skoro povstať museli v nej zmätok, 

rozbroj a roztržky. 

Jestli niečo, zaiste to je podivuhodné, jak pevná bola stolica Petrova, t. j. vláda pápežská od časov apoštolských až do 

dnešného dňa. Najväčšie a najmocnejšie domy panovnícke pominuli, kráľovstvá a cisárstva zanikli, temer zem zmenila rod 

vladárov svojich, a teraz už nieto ríše, ktorá by trvala od časov apoštolských; len viditeľná hlava katolíckej Cirkvi ostala od 

tých časov až do dnešného dňa. To pochádza odtiaľ, že sv. Petrovi prisľúbil Pán Ježiš, že na ňom, totiž na skale  vystaví 

Cirkev svoju, ktorú ani brány pekelné nepremôžu! A Spasiteľ dostál slovu svojmu podnes a dostojí až do konca sveta. 

Preto neľakaj sa toho, čo teraz slyšíš, alebo v novinách čítaš, ako nakladá svet so sv. Otcom Piom X., lež poslyš, čo ti hovorím 

ja: Najväčšia spása, ktorej môže dojsť človek na tomto svete, záleží v tom, aby ostal v obcovaní s Pánom Ježišom Kristom. 

Avšak Pán Ježiš všetku pravdu a milosť zložil ako poklad do lona Cirkvi svojej, ktorá z velikého pokladu toho veriacim 

udeľuje. 

Cirkev katolícka by však nemala žiadneho života a zdravia, keby nebola spravovaná jednou, viditeľnou, najvyššiu hlavou; 

akoby aj v tele ľudskom všetka krv v žilách stáť ostala, keby z tela srdce vyrvané bolo. Ty, drahý čitateľu, si tak šťastný, že 

môžeš údom byť pravej Cirkvi, podiel brať na pravde a sviatostiach; lež za to, že sa ti tohoto prevelikého šťastia dostáva, 

patrí povďačnosť tvoja len tej okolnosti, že Cirkev svätá na zemi má jednu viditeľnú, spoločnú a najvyššiu hlavu — Rímskeho 

pápeža. 

Dnešný deň slávi sa v Ríme pamiatka stolice sv. Petra, prvého pápeža; pre každého katolíckeho kresťana je to slávnosť 

vďakovčinenia; máme totižto vďaky vzdávať Pánu Bohu, že nás tým opatriť ráčil, čo nám je k spaseniu duše nevyhnutne 

potrebné. Modli sa preto, drahý kresťane, často za hlavu Cirkvi, obzvlášť ale dnes. K tomuto cieľu uvádzam modlitbu, ktorá 

sa za pápeža pri omši svätej konáva: 

Modlitba. 

Ó Bože! pastieru a predstavený všetkých veriacich, vzhliadni milostivo na služobníka Tvojho N. (pápeža), ktorého si za 

pastiera cirkvi Svojej ustanovil. Udeľ mu, prosíme Ťa, aby zverenému sebe stádu skrze učenie a príklady bol užitočným, a 

spolu s ním dosiahol život večný; skrze Pána nášho. Amen. 

 



 

41 

19. JANUÁRA. 

Sv. Kanut, kráľ dánsky, mučeník. 

Sv. Kanut, kráľ dánsky, bol ôsmy syn Svena II., ktorý ho skrze výtečných učiteľov vychovať dal. Kanut v učení znamenite 

prospieval; zvlášť však vynikal dobrými mravmi, nevinnosťou, čistotou srdca a neobyčajnou stydlivosťou. Následkom 

nábožnosti a nevinnosti bol aj vo válke udatný a neznal žiadneho strachu. 

Veľké víťazstvá nezviedli sv. Kanuta k pýche, on tým viac zamiloval sebe čo najkrajšiu ozdobu — pokoru. Všade a vždy 

koril sa Bohu všemohúcemu. Raz sa prechádzal po brehu morskom. Služobníci jeho lichotili mu, moc jeho velebiac, preto 

že nad zemami a moriami vláda jeho sa rozširovala. Kráľ chcel podlizačov zahanbiť, preto posadil sa na brehu morskom 

docela na kraj a pravil: «More, prikazujem ti, aby si neprichádzalo ku mne tak blízko a nemočilo telo moje!» A keď vlny 

morské porád stejne na neho dorážali a ho zcela zmočili, obrátil sa ku služobníkom svojim, rieknuc: «Vy pochlebníci, vidzte 

tu svojho mocného kráľa, ktorému nad zemami a moriami vládnuť prináleží, a ktorý rozkazom svojím ani kvapku vody od 

seba odvrátiť nemôže. Nikto nie je mocný, krome Boha, a nikomu neprináleží česť mocným nazvaný byť, leda tomu, ktorý 

všetky veci stvoril a zachováva.» Tak zmýšľal Kanut. Božia česť mu bola nado všetko. 

Preto aj nemal inej túžby, než aby pravá viera všade rozšírená bola a vždy hlbšie korene púšťala do sŕdc ľudských. Múdrymi 

zákony naliehal na to, aby v ríši jeho kresťanské mravy sa utužovali, v čom sám najlepším príkladom predchádzal. Palác jeho 

bol príkladom zbožnosti a mravopočestnosti. On sám žil ako svätý. Prísnym pôstom krotil telo svoje, na uzde držiac ho krom 

toho aj rúchom žíneným. Neustálou vrúcnou modlitbou neprestával sebe i ľudu svojmu vymáhať milosť Božiu. Zvláštnu úctu 

choval ku kňazom, sluhom Pána. Pretože poddaní jeho kňazov a biskupov za cudzincov bez všetkého práva považovali, 

učinil týchto rovnými kniežaťom a šľachticom zeme, dal im slobody a mnohé výsady; aby pred národom stali sa 

ctihodnejšími. Vedel on dobre, že kňazi len vtedy môžu zdarne účinkovať vo svojom povolaní, keď požívajú všeobecnej 

vážnosti a držaní sú za námestníkov Najvyššieho; aby teda celkom neodvislí boli, vykázal im k výžive desiatky, žeby takto 

stavu svojmu primerane žiť a chudobných podporovať mohli. Miesto starých drevených kostolov dal stavať nové a ozdobil 

ich leskom kráľovským. Kostolu hlavného mesta svojho Röskildu daroval drahocennú korunu, ktorú sám nosieval. 

Medzitým však čo o náboženstvo a kňazstvo sa staral a kostoly staval, nezanedbával spravovanie ríše. Prísne vysluhoval 

právo a spravedlnosť, vdovy a siroty zastával, a nestranne trestal aj bohatierov ríše svojej, jestli utlačovali nižších. Jedného 

zo svojich miestodržiteľov, ktorý, aby svojej mrhavosti hovel, lode na mori drancoval, dal Kanut pred súd povolať, odsúdiť 

a obesiť. Táto nestranná prísnosť popudila veľmožov proti nemu, medzi ktorými bol i vlastný brat jeho, ktorý už dávno po 

korune číhal, a len na vhodnú príležitosť čakal, kedy by úmysel svoj uskutočniť mohol. Táto príležitosť sa mu naskytla, keď 

kráľa Kanuta normanským Vilhelmom utlačení Angličania k pomoci volali. Kanut ozbrojil svoje námorníctvo, Angličanom 

chcejúc ísť na pomoc. Vilhelm, kráľ normanský, však vodcov jeho na radu vlastného brata Kanutovho zakúpil peniazmi. 

Dánski vojaci opustili kráľa. Za túto nevernosť Kanut nariadil, aby všetci buď kňazom platili desiatky, alebo zložili veľké 

dane, ktoré za pokutu vypísal. Dánovia radšej platili velikú daň, než desiatky kňazom. Na búrenie brata kráľovho zmocnila 

sa nespokojnosť aj samých roľníkov. Kráľ, jakmile sa o tomto dozvedel, hotovil sa k odporu. 

Nepriatelia jeho, neopovážiac sa napadnúť ho na otvorenom poli, sklamali ho falošnou prísahou. Jeden zo zradcov odobral 

sa ku kráľovi a falošnými prísahami ubezpečoval ho, že sa ľud opäť k povinnostiam svojim navrátil. Kráľ uveril zradcovi. 

Za tým ale povstalci získali času a napadli kráľa, ktorý v meste Odensee so svojimi vernými meškal. 

Dňa 10. júla roku 1086 odobral sa Kanut do blízkeho kostola sv. Albana k večernej modlitbe; tu vypuklo povstanie; povstalci 

obkľúčili kostol, sluhovia a verní kráľovi utekali k jeho obrane, drevené však steny kostola len skoro padali pod mocnými 

údermi sekier divých odbojníkov. Kanut chytro vyspovedal sa kňazovi a pospiechajúc k oltáru modlil sa: «Ó Pane! rád 

obetujem Tebe život svoj; lebo som len česť Tvoju a Cirkvi Tvojej hájil. Prijmi milostivé túto obeť a popraj, aby moji 

nepriatelia jednúc neprávosť svoju poznali a za ňu ľutovali, by od Teba odpustenia dosiahli, ako aj ja zo srdca im odpúšťam.» 

Kým sa takto modlil, kopija, celou silou oknom hodená, prebodla srdce jeho. Sv. Kanut klesnul a ducha svojho odovzdal 

Pánu. 

Poučenie. 

Sv. Pavel apoštol píše: Celé ľudské pokolenie podobá sa telu ľudskému, ktoré pozostáva z mnohých údov. K celosti tela 

potrebné sú všetky údy, ačkoľvek podľa práce, ktorú konajú, podľa služby, ktorú zastávajú, jedny pred druhými prednosť a 

väčšiu dôležitosť zasluhujú. Každému z nás je podobne čestno a dôstojno byť údom tela Kristovho a náležať k Cirkvi 

katolíckej; hoci práve aj tu rozličné údy, podľa rozličných služieb, jedných nad druhými vyznačujeme. Hlava, ktorá myslí, 

ústa, ktoré mluvia, sú predné údy pri každom tele; preto aj pri tele Ježiša Krista, ktoré je Cirkev Božia; hlava a ústa sú údy 

najprednejšie. Kto je však touto hlavou, týmito ústami v Cirkvi? Kto iný, než tí, ku ktorým povedal Pán: «Ako mňa poslal 

Otec, tak aj ja posielam vás, iďte a učte všetky národy!» Kto iný, než apoštoli a učeníci? Kto iný, než ich nástupcovia, to jest 

duchovenstvo. 

Veriaci stoja tedy ku svojim kňazom v tom pomere, ako údy tela k hlave a ústam. Z toho nasleduje, že kto duchovenstvo 

zľahčuje, sám seba poličkuje. Ľud, ktorý nectí kňaza, nemá úcty ani pred oltárom, ani pred trónom, a preto, ako to bohužiaľ, 
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teraz skusujeme, nepriatelia poriadku a práva tak radi zľahčujú a v posmech uvádzajú duchovenstvo a hľadia ho o česť, 

vážnosť a dôveru ľudu priviesť, dobre vediac, že jaknáhle sa im podarí duchovenstvo zľahčiť, zľahčeno bude s týmto aj 

náboženstvo a po zbúranom oltári zboriť trón kráľovský, ľahkou bude prácou. Ľud bez náboženstva je ako divoké zviera. 

Preto, drahý kresťane! neopováž sa tupiť kňaza, trebárs by si spozoroval, že je chybný a hriešny; váž si vysoko jeho 

dôstojnosť, — lebo slnko vždy slnkom ostane, ač sa aj na chvíľku zatmie. Pod slncom nieto človeka bez chyby; snadno že aj 

kňaz má svoje chyby, ale ty zakrývaj ich plášťom lásky a neodkrývaj nahotu otca duchovného, aby si neuvalil na seba kliatbu, 

ako Chám. Boh bude súdiť kňaza, ty nie si sudcom jeho. 

Modlitba. 

Ó Bože môj! popraj mi, abych úctu ku kňazom Tvojim choval, podľa ich slov a napomínaní sa spravoval a tým spôsobom 

vyplniac vôľu Tvoju svätú, spravodlivým a spaseným sa stal. Amen. 

 

20. JANUÁRA. 

Sv. Fabián a Sebastián, mučeníci. 

Sv. Fabián, rodom Riman, stal sa pápežom nasledujúcim podivným spôsobom. Keď duchovenstvo s ľudom (za cisára 

Maximina, nepriateľa kresťanov) volilo pápeža, nemohlo sa zrovnať v tom, kto by mal byť pápežom, lebo hlasy rovnako sa 

rozpadli na Fabiána a na jeho súperníka. Tu zletel biely holub, ako sneh na hlavu sv. Fabiána. Prítomní mali to za pokynutie 

Božie a zvolili Fabiána za pápeža. On riadil cirkev za 13 rokov; vymenoval prvých 7 podjáhňov, ktorým prináležalo zapisovať 

deje kresťanských mučeníkov v siedmich okresoch rímskych a poslal prvých učiteľov viery do Francúzska. Za cisára Decia 

umrel smrťou mučeníckou r. 250. 

Sv. Sebastián pochádzal zo vznešeného rodu v Galii (pravdepodobne z mesta Narbonne) a vychovaný bol v Miláne. Dosť 

skoro oddal sa službe vojenskej a prišiel okolo r. 283 do Ríma. Od mladosti kresťanstvu oddaný preukazoval sv. Sebastián 

prenasledovaným kresťanským spoluveriacim všemožnú lásku a k vytrvalosti ich povzbudzoval. 

Marek a Marcelín, dvaja ešte mladí kresťania a bratia, boli pre vyznanie viery svojej odsúdení na smrť. Plačom a prosbami 

svojich ešte pohanských rodičov a príbuzných boli by sa skoro dali odvrátiť od viery. Tu prišiel k nim Sebastián a svojimi 

nadšenými slovy dodal im zmužilosti, aby vo viere pevne zotrvali, tak že všetci prítomní jeho rečou pohnutí boli. Sotva že 

dohovoril, tu Zoe, žena Nikostratová, v jehož dome sa toto stalo, vrhla sa k nohám svätému a znakmi pýtala ho o požehnanie. 

Bola totiž už na šiesty rok nemá a dúfala, že na prímluvu svätého obdrží reč svoju. Sebastián prežehnal ju znamením sv. kríža 

a hľa, hneď začala zreteľne mluviť a Ježiša Krista akožto Pána svojho chváliť a velebiť. Na tento zázrak prijal aj jej muž s 

mnohými pohanmi vieru kresťanskú. Chromantius, miestodržiteľ rímsky, dozvediac sa o tom, že Nikostratus prijal 

kresťanstvo a následkom toho zázračne oslobodený bol od lámky, na ktorú mnoho trpieval, i sám stíhaný súc touto trápnou 

nemocou, umienil si stať sa kresťanom. Sotva sa Sebastián o tom dozvedel, hneď do jeho domu pospiechal a vyučiac ho i 

syna jeho, pokrstil ich. I keď bol pokrstený, lámka ho opustila. Miestodržiteľ, pohnutý týmto zázrakom, dal rozkaz, aby 

väzňovia a všetci otroci jeho na slobodu prepustení boli, a zložil úrad svoj. Všetko toto stalo sa koncom roku 284 pod cisárom 

Karinom. 

Nasledujúceho roku nastúpil Dioklecian na trón cisársky a vzal si Maximiana za pomocníka ku vláde. Ač práve nových 

rozkazov k prenasledovaniu kresťanov nevydal, úrady predsa neprestávali ich prenasledovať. Keď nový cisár do Ríma prišiel 

a o zmužilosti a cnostiach Sebastiána slyšal, tak si ho zamiloval, že ho učinil veliteľom nad časťou osobnej stráže svojej. V 

podobnej vážnosti stál on aj u Maximiana. V tento čas prosil Chromantius, bývalý miestodržiteľ, cisára za dovolenie, aby 

mohol opustiť Rím a presťahovať sa na svoj statok na venkove. Keď mu to cisár dovolil, odobral sa ta s mnohými kresťanmi, 

ktorí len nedávno pokrstení boli. Pretože však vo viere neboli ešte dokonale vyučení, potrebovali učiteľa, a k tomu mal 

poslúžiť buď Sebastián alebo kňaz Polikarp. Avšak títo obaja nechceli z Ríma odísť, pretože každý túžil po smrti mučeníckej. 

Prišla preto táto záležitosť k samému pápežovi Kajovi, ktorý mal nad tým rozhodnúť. Sv. Otec ustanovil, aby Sebastian v 

Ríme ostal, pretože, vysoký úrad u vojska zastávajúc, snadnejšie mohol chrániť prenasledovaných kresťanov. 

Roku 286 vypuklo ukrutné prenasledovanie kresťanov. Pápež a mnohí veriaci ukryli sa v samom paláci cisárovom, v príbytku 

istého dôstojníka, ktorý sám horlivým kresťanom bol. Mnohí kresťania však osvedčovali sa a dobrovoľne vydávali sa na 

smrť, chcejúc sa spojiť s Kristom. Medzi týmito najprv chytili Zoe, práve ako sa modlila na hrobe sv. Petra. Zavesiac ju za 

nohy nad plameňom, zadusili ju dymom. Muž jej, povzbudený takouto zmužilosťou svojej manželky, pospiechal tiež k hrobu 

sv. Petra, kde i jeho lapili a ukameňovali. Nikostrata a súdruhov jeho mučili na škripci a pohádzali do mora. Tiburtia sťali.  

Kastula za živa pochovali. 

Konečne mučili Marka a Marcelina. Pribili ich nohama na kôl a dali sa im takto trápiť celých 24 hodín; napokon prebodli ich 

kopijou. Medzitým túžil sv. Sebastián, vidiac toľko svätých do neba sa uberať, po okamžení, v ktorom by s nimi spojený byť 

mohol. Netrvalo to dlho a splnila sa túžba jeho. Obžalovali ho u cisára, že kresťanov ochraňuje a vo viere posilňuje, Cisár ho 
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dal predvolať a trpko mu vytýkal neveru a nevďačnosť. Sebastián sa osvedčil, že milosť, akú od cisára požíva, hlboko 

zakorenená je v srdci jeho, že sa vždy modlí za neho, a hotový je obetovať život a poslúchať ho vo všetkom, čo sa neprotiví 

príkazom Božím; kde však rozkazuje Boh, tam prestávajú všetky ohľady ľudské. — Cisár takouto rečou popudený dal svätého 

vyznavača k stĺpu priviazať a šípami (streľkami) usmrtiť. Šípami prebodnutý klesol svätý na zem a vojaci, majúc ho za 

mŕtveho, odišli od popravy. Nábožná vdova, Irene, ktorá v noci prišla ho pochovať, ale ešte život v ňom spozorovala, odniesla 

ho potajomky do domu svojho, kde zanedlho zas úplne k sebe prišiel. 

Ačkoľvek ho teraz bratia prosili, aby z úkrytu svojho nevychádzal, predsa svätý nemohol odolať túžebnosti umrieť pre Krista. 

Jedného dňa šiel do paláca cisárovho a postavil sa na schody, po ktorých musel cisár, idúc k obetám, zostupovať. Predstúpiac 

pred cisára, neohrozene mu vytýkal prenasledovanie kresťanov, ktorí sú mu verní a vrúcne modlia sa za jeho blaho. Zjavenie 

sa Sebastiána učinilo v tom okamžení zázračný dojem na cisára, ktorý neveril očiam svojim, vidiac pred sebou toho, o 

ktoromžto myslel, že je už mŕtvy, a preto sa pýtal: «Si-li ty ten istý Sebastián, ktorého som šípami ustrieľať dal?» Sebastián 

zmužile odvetil: «Áno, ja som. Spasiteľ Ježiš mi zachoval život, abych vydal ľudu svedectvo, jak pravdivé je slovo Jeho, a 

jak ukrutne prenasleduješ sluhov Jeho. Neprelievaj viacej krve nevinnej, chceš-li, aby vláda tvoja trvala ďalej.» — Sebastián 

dokonal týmto svoje zemské dielo; cisár ho dal jať, do rejdišťa odviesť a tu tak dlho biť, až dušu vypustil. Jeho sväté telo 

hodené bolo do záchodu. Avšak jedna nábožná pani, Lucina, slušne ho pochovala na hrobitove Kallixtovom k nohám sv. 

Petra a Pavla. To sa stalo r. 288. 

Poučenie. 

Šípy! koho sa tie v živote nedotknú! Dotýkajú sa nás šípy potupy, hanby, nenávisti, hnevu; či ich znášame trpezlive, ako 

Sebastián, či nachádza sa v nás ešte život lásky a odpustenia? Dotýkajú sa nás šípy prenasledovania a nespravedlivosti; či ich 

tak znášame, že pri tom pozorovať ešte život kresťanský v nás? Pán náš sám má svoj luk, z nehožto často hrozné šípy zosiela 

na nás: šípy a strely neúrody, drahoty, ohňa, povodne, vojny, hladu, morovej rany; či ich tak prijímame, že duch oživujúcej 

lásky v nás nezaniká? 

Roku 860 zúrila v Ríme choroba, ktorá v krátkom čase veľkú časť velikánskeho mesta tohoto zmenila v krušný hrobitov. Tu 

vystavili ku cti sv. Sebastiána oltár, vzývali ho o prímluvu u Boha, na ktorú choroba vskutku prestala. Na pamiatku tejto 

zázračnej udalosti modlí sa dnes celé kresťanstvo, aby Všemohúci Boh odstránil od nás na prímluvu sv. Sebastiána 

najhroznejšiu na svete chorobu — morovú ranu. 

Modlitba. 

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si sv. Sebastiána tak podivuhodnou láskou k blížnym svojim ozdobil, rozžni aj moje srdce ohňom 

tejto lásky, abych aj ja skutky milosrdenstva ochotne konal a s ním účastným stal sa slávy nebeskej. Amen. 

 

21. JANUÁRA. 

Sv. Anežka (Agneša), panna a mučenica. 

Sv. Anežka pochádzala zo vznešenej rodiny kresťanskej v Ríme. Už v 14. roku veku svojho za hodnú uznaná bola, vrúcnu 

lásku svoju k Bohu smrťou mučeníckou osvedčiť. Bolo jej teprv 13 rokov, keď už krásou a ešte viacej cnosťami svojimi 

obrátila na seba všeobecnú pozornosť. Idúc raz zo školy, uzrel ju syn miestodržiteľa a celou výrečnosťou vyjavil jej lásku, 

ktorou k nej v srdci svojom zahorel. Anežka však nevšímala si citov jeho. Štedrotou zamilovaného sľuboval jej poklady a 

drahokamy, všetky radosti života, celý raj pôžitkov, jestli sa odhodlá za neho sa vydať. Anežka však odvetila prívetive, lež 

spolu s celou prísnosťou: «Odstúp odo mňa a neznepokojuj ma; druhému som už zasnúbená a preto aj slovu svojmu a láske 

svojej verná ostanem.» 

S podivením tázal sa mladík: «Druhému si zasnúbená? Kto môže byť tento šťastlivý vyvolenec? Ktorý mladík v meste je 

bohatší, alebo rodom vznešenejší, než ja?» Načo Anežka s oduševnením dala sa chváliť ženícha svojho: «Ten je môj snúbenec 

a toho milujem, ktoréhožto urodenosť onú kráľov a kniežat ďaleko prevyšuje; Toho milujem, ktoréhožto matkou bola panna, 

jehož otec nikdy ženy nepoznal; Toho, ktorémužto chóry archanjelov slúžia a jehož krásu slnko a mesiac obdivujú; Toho, 

ktorý púhym dýchnutím mŕtvych k životu kriesi a nemocných dotknutím uzdravuje; Toho, jehož láska je čistá, jehož objatie 

je cudné a jehož spojenie je samé panenstvo. On dá neveste svojej na prst prsteň viery; odeje ju rúchom lesknúcim sa barvami 

rozličných cností; na čelo jej vtlačí krvavé znamenie svojho umučenia; pripúta ju k sebe putami svätej lásky, a obdaruje ju 

pokladmi a slávou nehynúcou. Ten mi položil na prst prsteň tajomného spojenia; na hlavu zavesil mi predrahý skvost 

vzácnych drahokamov; odel ma rúchom zlatotkaným a za ozdobu daroval mi prevzácne diamanty. Na čele poznačil ma, aby 

každý poznal, že som jeho a inému nemôžem už náležať; Jeho krv zbarvila tvár moju; panická je prívetivosť jeho, a 

nekonečných mi zasľúbil pokladov, ostanem-li mu vždy vernou.» 

Hlboký zármutok zmocnil sa na tieto slová srdca mladíka, ktorý videl, že Anežka nabídnutie jeho tak rozhodne odmršťuje 

ono počalo sa sužovať, mladík onemocnel. Keď sa o tom jeho otec dozvedel, pospiechal do príbytku svätej Anežky a prosil 
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ju, aby vyslyšala syna jeho; alebo aspoň balzamom nádeje zhojila ranené srdce jeho. Anežky hlboko dotkli sa prosby zúfalého 

otca, ale že lásky k synovi jeho žiadnej necítila, klamnú nádej jej ústa vysloviť nemohli, a preto opakovala: «Nemôžem a 

nesmiem, lebo som už zasnúbená.» Tu trápila miestodržiteľa zvedavosť; pýtal a dozvedal sa, pátral a skúmal po tajnom 

ženíchovi, chcejúc ho zničiť. Našiel sa mrzký lichotník, ktorý z nenávisti proti Anežke miestodržiteľovi zradil, že je ona 

kresťankou. 

Miestodržiteľ dal sv. Anežku, preto že bola kresťanka, pred svoju súdnu stolicu predviesť a kázal, aby obetovala bohom a 

upustila od svojej panenskej tvrdošijnosti. Vidiac, že na jeho rozkaz panna nič nedáva, dal tie najhroznejšie mučidlá doniesť; 

železné totiž kliešte a škripce; dal pred jej očima hranicu dreva zapáliť, hroziac jej, že ju na tejto za živa dá spáliť, jestli sa 

kresťanstva nezriekne. Ona nezbledla a nezľakla sa pri pohľade na tieto nástroje, oko jej skvelo sa leskom nadšenosti a s 

oduševnením vyjadrila úmysel svoj, že chce nebeskému Ženíchovi v panenskej čistote vernou zostať. Prekvapený týmto 

neočakávaným odporom zvolal miestodržiteľ: «Sľúbila si večné panenstvo? Ale panny sú aj vestálky, iď a obetuj pred 

oltárom tejto bohyne a posväť jej život svoj; alebo bude po tvojej panenskej čistote: vydám ťa verejnej rozpustilosti.» 

Dôstojne odvetila na toto sv. Anežka: «Pán Ježiš je príliš žiarlivý na čistotu neviest svojich, on nedá ich priviesť o cnosť 

čistoty panenskej; on je ochranca môj. Ty môžeš krv moju vycediť, to sa ti však nikdy nepodarí, aby si moje telo, ktoré 

zasvätené je Ježišu Kristu, znečistil.» Takto osvedčila sa, pevne dúfajúc v pomoc božskú. 

Súd však bol vyrieknutý nad ňou. Miestodržiteľ, zúriac zlosťou, rozkázal, aby sa vyplnilo, čím jej vyhrážal. Odviedli ju na 

miesto verejnej rozpustilosti; ale tam, ó, zázrak, ako jej biely závoj z hlavy sňali, kaderavé vlasy v zázračnej hojnosti splynuli 

z jej hlavy okolo celého tela až po členky a zakryli ju ako hodvábnym plášťom. Dom hriechu stal sa ňou svätyňou; skutkami 

noci začernené steny zaskveli sa zázračným svetlom. Zjavil sa tu anjel Pána, ktorý príbytok hriechu naplnil žiarou svojou a 

panne podal vrchné rúcho biele, ako sneh. 

Prišiel na to syn miestodržiteľov a s ním tlupa rozpustilých, nestydatých mužov; avšak tí, zľaknúc sa, utiekli odtúď; a 

nesmyselný mladík, keď sa k nej približoval, bleskom náhlym postihnutý, polomŕtvy klesol na zem. Keď to miestodržiteľ 

uslyšal, dal hneď pannu ku sebe priviesť a pýtal sa jej o nešťastí, aké potkalo syna jeho. «Ženích, ktoréhožto nevestu on 

zprzniť chcel, zastihnul ho a potrestal», odpovedala sv. Anežka. «Jestliže ho uzdravíš», riekol k nej prokonsul, «budem veriť, 

že si ho ty neučinila nešťastným čarami svojimi». Panna na to pozdvihla oči k nebesám, modlila sa, a mladík prišiel k životu 

a vzýval Ježiša Krista. Miestodržiteľ ju chcel následkom toho na slobodu prepustiť, ale pretože ľud, kňazmi modlárskymi 

zbúrený, kričal: «Na smrť s čarodejnicou!» vydal ju zo strachu sudcovi Aspasiovi. Aspasius dal ju hodiť na horiacu vatru, 

avšak plameň sa jej panenských údov ani nedotknul. Vtedy rozkázal sudca vojakovi, aby jej hrdlo mečom svojím preklal. 

Krvácajúc z hlbokej rany klesla na zem, a duša jej čistá zasnúbila sa večne so svojím ženíchom, Ježišom Kristom. 

V ôsmy deň po jej smrti mesiačik rozostielal vľúdne svetlo svoje nad malou zahrádkou neďaleko Ríma, v ktorej príbuzní 

sväté telo mučenice pochovali; skormútený otec a matka pospiechali k hrobu milovanej dcéry. Tu v žiari mesiačka zjavila sa 

im sv. Anežka s malým bielym baránkom na ruke, obklopená zástupom panien. Na pamiatku tohoto videnia žehnajú sa každý 

rok v kostole sv. Anežky dve malé jahniatka, z ktorýchžto vlny zhotovuje sa pallium pre arcibiskupov, ktoré im pápež posiela 

a ktoré je pás, tri prsty široký, červenými a čiernymi krížmi pretkávaný, aký arcibiskupi nosia cez ramená na prsiach 

prevesený, na znamenie plnosti úradu arcibiskupského. 

Poučenie. 

Od prastarých časov stála sv. Anežka vo veľkej úcte v Taliansku, v Španielsku a po celom Francúzsku; učitelia: sv. Ambróz, 

Hieronym, Augustín písali o nej, predstavujúc ju akožto vzor nevinnosti. A vskutku niet nič krásnejšieho nad slabé dievča, 

ktoré vo víru pohanstva vo vernosti k Ježišu Kristu stále ostáva, utratiac radšej život než nevinnosť. Aj ty preto, drahý čitateľu, 

hlboko cti túto čistú ľaliu, túto krásnu hviezdu na oblohe svätých; patri často v tvojom duchu na ňu a pováž, jak pekné a 

bohumilé je srdce čisté. «Blahoslavení sú čistého srdca, lebo oni Boha vidieť budú.» 

Ako sa to má s tebou, drahý čitateľu? Ty vieš, že si na obraz Boží stvorený. Či obraz tento nezneucťuješ oplzlými rečami, 

myšlienkami, skutkami? Ty vieš, že si vykúpený krvou Ježiša Krista. Či telesnými rozkošami nezabíjaš dušu svoju, dielo 

vykúpenia na zmar neuvádzaš? No vedz aj to: «že nič nečistého nevojde do kráľovstva nebeského!»  

Modlitba, 

ktorú sa sv. Anežka pred svojou smrťou modlila. Všemohúci, všetkej úcty a poklony hodný Bože! Otče Pána nášho Ježiša 

Krista! velebím Teba, že som skrze tvojho jednorodeného Syna ušla hrozbám ľudí bezbožných. Hľa, čomu som verila, to 

teraz uzieram, čo som dúfala, to už mám a po čom som túžila, to objímam. Hľa, už prichádzam k Tebe, k Bohu jedine 

pravému, ktorý so Synom svojím, Pánom Ježišom Kristom a Duchom svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. 
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22. JANUÁRA. 

Sv. Vincenc, jáheň a mučeník. 

Vincenc, jeden z najslávnejších mučeníkov Ježiša Krista, narodil sa v meste Saragosse vo Španielsku. Jeho zámožní rodičia 

dali ho dokonale vyučiť; zvlášte pod vedením biskupa Valéria znamenité pokroky robil vo vede spasenia i v umeniach 

svetských. Šľachetný mladík však, nadaný všetkými dobrými vlastnosťami ducha a tela, odtiahol sa od sveta. Radosti a 

pôžitky života, hry a zábavy skazených súdruhov nemali naň žiadneho vplyvu. Ešte mladistvý, lež bohatý na cnosti, zvlášť 

pre hlbokú známosť Písem svätých, posvätený bol Vincenc za jáhna (diakona) biskupského chrámu, a tak prisluhoval kalich 

spasenia, kým nesmel piť z kalicha umučenia. O krátky čas splnomocnil ho biskup, aj slovo Božie miesto neho kázať. Vincenc 

zastával tento úrad s najväčšou horlivosťou; mnoho blúdiacich cestou nevery, mnoho neveriacich priviedol on mocným 

slovom svojím na cestu poznania pravdy a pravej cnosti. 

Istý otec cirkevný menuje mesto Saragossu domovinou svätých a mučeníkov; pretože tu veriaci za každého prenasledovania 

veľmi mnoho museli trpieť. Prenasledovanie kresťanov, ktoré roku 303 za cisára Diokleciana nastalo, podalo mnohým 

kresťanom aj v Saragosse príležitosť, krv svoju za Spasiteľa vyliať. V dejepise španielskych mučeníkov známy miestodržiteľ 

Dacian dal polapať všetkých biskupov a kňazov, a nútil ich obetovať falošným bohom. Medzi týmito bol aj Valerius a 

Vincenc. Dacian ich najprv dal moriť hladom a potom priviesť pred svoju súdnu stolicu a prehovoril k ním: «Odprisahajte 

sa, vy Nazarenci, obyčajov Ukrižovaného a obetujte bohom, ktorým sa klaňajú sami cisárovia.» Pretože biskup Valerius pre 

vysoký vek zreteľne nemohol mluviť, odpovedal miesto neho Vincenc: «Ty, súc kňazom smrti, klaniaš sa modlám z dreva a 

z kameňa, my však klaniame sa len Bohu života a svetla, Bohu jedine pravému a Synu Jeho Ježišu Kristu. Vaši bohovia sú 

nepohnuteľní, nemí, hluchí a slepí, vykresaní z kameňa, alebo uliati z kovu; vaši bohovia sú nečistí duchovia, ochrancovia 

zločinov a neprávostí, len nezmyselný klania sa im.» 

Na toto smelé vyznanie viery odsúdil miestodržiteľ biskupa Valéria do vyhnanstva, Vincenca však k najhroznejším mukám. 

Položili ho na škripec a nohy i ruky roztiahli mu takou silou, že údy jeho vymkli sa z kĺbov svojich, pričom mu boky trhali 

železnými háky. Keď sa ho pri tomto mučení kati posmešne pýtali, ako sa mu ľúbi roztiahnutie údov, odpovedal im s 

úsmevom: «Dobre, lebo sa mi stalo, čoho som si žiadal.» Vincenc trpel zmužile a neustal, kati však ustali a ruky jejich sklesli 

umdlenosťou. Miestodržiteľ ich preto dal bičovať a tým k novej zúrivosti popudiť. Ako vyhladovaná zver padli oni teraz na 

svätého a trhali z neho mäso po kusoch. Mučeník však plný útechy nebeskej zvolal: «Mýliš sa, jestli sa domnievaš, že ma 

tým moríš, keď mučíš údy moje, ktoré jednúc zhniť musia; telo, ktoré ty mučíš, je ako nádoba hlinená, ktorá sa skôr-neskôr 

rozbije: vo mne však žije iný človek neviditeľný, ktorého netýkajú sa bolesti tela a ktorý sa ti posmieva, že ho dostihnúť 

nemôžeš. 

Keď miestodržiteľ videl, že takýmito mukami sv. Vincenca k zapreniu viery naviesť nemôže, chcel ho nútiť k tomu, aby 

vydal Písmo sväté k spáleniu. Nadšený však svätou horlivosťou odpovedal mu mučeník: «Oheň, ktorým sv. knihy spáliť 

chceš, Boh pre teba samého rozžal. Ó, bodajby zemský plameň upamätoval ťa na onen oheň, ktorým mestá Sodoma a 

Gomorrha zničené boli.» 

Nad zázračnou vytrvalosťou mučeníka zbledol Dacian zlosťou a vztekom, dal ho na žeravý rošt položiť a rozpustenou masťou 

natrieť, aby sa ho plameň tým viacej chytal, a do rán jeho dal nasypať soli, aby sa rozprúdili bolesti jeho. Ale všetko nič 

neprospelo; svätý Vincenc zostal verným Spasiteľovi svojmu. Tu ukrutník rozkázal, aby svätého vyznavača do tmavého 

žalára uvrhli a potrhané telo jeho na bodľavé črepy položili. Tu hladom a bolesťou mal svätec zahynúť. Ale, div Boží! verný 

mučeník Pána usnul sladko na svojom bolestnom lôžku, tak, akoby na mäkkých perinách odpočinul; a anjeli zostúpili k nemu, 

oslobodili jeho nohy, na lôžko nastlali voňavého kvieťa, a keď precitnul, posilnili ho nebeským pokrmom a spievali s ním 

chválu a slávu Večnému. S úžasom videli strážci zlatú žiaru, slyšali spev zavznievať väzením mučeníkovým; tejto žiary, 

tohoto spevu nezabudli nikdy. 

Znenadála rozniesla sa správa o zázraku tomto a ľud odovšáď sa hrnul, aby videl velikého mučeníka a ho obdivoval. Boh 

však, ktorý verného služobníka už tu na zemi zázračným spôsobom vyznamenal, málo na to povolal ho k sebe do neba, aby 

mu korunu slávy položil na hlavu. To stalo sa 21. januára r. 304 alebo 305. 

 Daciánovi to ešte nebolo dosť; ukrutník ten dal mŕtvolu svätého na pole vyhodiť, aby tam dravým zverom a vtákom 

slúžila za pokrm. Zver však ostýchala sa dotknúť sa tela svätého, áno jeden krkavec ho pred ľutým vlkom hájil. Hodili preto 

mŕtvolu do mora v koši, kamením obťaženom: avšak kôš priplavil sa s kamením i s telom ku brehu. Nábožní kresťania vzali 

telo sväté a tajne ho pochovali. Neskôr vystavili na tom mieste kresťanskú kaplnku, potom veľkolepý kostol. 

Poučenie. 

Jak hrozné bolesti musel sv. Vincenc trpieť! On ich však trpezlive znášal, oči svoje obracajúc k nebesiam. Bolesti, nemoce 

môžu tiež taký stupeň dosiahnuť, že v nich z ňadier utrápeného mimovoľne vydierajú sa hlasné ponosy. Nespravodlivo by 

bolo, takéto ponosy bez výnimky za netrpezlivosť považovať; ba bolo by to proti prirodzenosti a náboženstvu, bolo by to, 

ako bezcitnosť za cnosť vyvyšovať. Nemocní smú sa ponosovať vo svojich bolestiach, nesmú ale byť netrpezliví a výkrikmi 

svojimi reptať proti Pánu Bohu. 
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Drahý kresťane! keď na teba dopustí Boh nemoc, s nesmiernymi bolesťami spojenú, keď ti trápenia choroby ťažko je znášať, 

rozpamätaj sa: 1) na sv. mučeníkov. Títo nikdy, ani pri pohľade na nástroje mučenícke nepovedali: toľké bolesti nie sme v 

stave zniesť. Oni sa nikdy nežalovali, lež podávali telo svoje úd za údom katom. Uprostred najväčších múk chválili a velebili 

Boha. A kto im dodával toľko zmužilosti? Spasiteľ Ježiš Kristus, ktorý bol pri nich a s nimi trpel. Ten istý Spasiteľ Ježiš 

Kristus, ktorý aj teraz všetkým ťažko nemocným podáva pomoc svoju; 2) na to, že Boh človekovi nikdy toľko neukladá, 

koľko človek ukladá sám sebe. Človek mnoho môže, keď chce a keď sa o to jedná, aby zadosť učinil svojim rozličným 

náklonnostiam a náruživostiam. Alebo sú snáď práce, starosti a prebdené noci skupáňa a chlipníka, vysoko-myseľníka a 

pomstlivca menej obťažné a trápné, než bolesti zimničné? Keď teda náklonnosť a náruživosť toľkej sily dodávajú človekovi, 

že i najväčšie neresti ľahko znáša, malo by náboženstvo, viera v pravého Boha a Jeho dobrotivú prozreteľnosť, menej 

účinkovať na srdce človeka? 

Modlitba. 

Ó Bože! ktorý si dal sv. Vincencovi dar sv. trpezlivosti, popraj i mne v nemoci a v trápeniach, v bolestných stratách a skúškach 

svätej trpezlivosti, abych buď posilnený, buď polepšený zo skúšky trápnej vyšiel a prisľúbenej odplaty dosiahol. Amen. 

 

23. JANUÁRA. 

Zasnúbenie blahosl. Panny Márie. 

Bolo to v rade Božej od počiatku sveta ustanovené a skrze prorokov predpovedané, že Vykupiteľ sveta narodiť sa mal z 

panny. Lebo, ako sv. Bernard hovorí: «Mal-li sa Boh človekom stať a narodiť, mohol len z panny narodený byť, a mala-li 

panna porodiť, mohla len Boha, človekom učineného porodiť.» — Jednorodený Syn Boží mal totiž na zemi z matky bez otca 

narodený byť, ktorý na nebesiach od Otca bez matky od večnosti splodený je; aby takto niemenej jeho časným narodením, 

ako večným splodením sa vyplnilo, čo pravil Izaiáš prorok : «Rod jeho kto vypovie?» 

Keby však Rodička Božia bola mimo manželstva porodila, nadarmo by tvrdila, že divom Božím počala z Ducha svätého; 

pretože, ako súdi o tom sv. Ambróz, zdalo by sa, že klame, a že vinu svoju lžou zakrýva; ani by jej Židia neverili, bár by o 

sebe tvrdila, že je pannou. Oni by, hovorí sv. Hieronym, odsúdili ju ako cudzoložnicu: alebo by aspoň stratila dobré meno 

svoje, čo by však neslušalo sa na Matku Božiu; pretože Pán tak veľkú starosť mal o česť Matky Syna svojho, že, ako hovorí 

sv. Ambróz, radšej dopustil, aby sa pochybovalo o rade jeho, než o počestnosti Matky jeho. 

Blahoslavená Panna Mária, zasnúbená s mužom, nemala za potreby vymýšľať div, aby počatie svoje zakryla; pretože matkou 

byť pokladalo sa zasnúbeným ku cti, mohlo sa jej teda veriť, keď tvrdila, že má syna v manželstve. K tomu tiež aj to sa druží, 

že dietky, mimo manželstva splodené, zákonom k potupe odsúdené bývali. Nebolo teda nič príhodnejšieho, než aby panenská 

Matka Vykupiteľova bola zasnúbená, aby takto, hovorí sv. Ambróz, nezdalo sa, že Ježiš Kristus život svoj v potupe počal, 

čo by však jeho samého bolo zľahčovalo a úrad jeho v podozrenie uvrhlo. 

Napokon bolo treba aj mužského ramena, ktoré Rodičku Božiu ochraňovať, opatrovať a vo vychovávaní Syna Božieho 

podporovať malo. Aby teda počestnosť Márie bez podozrenia, rod Pána bez škvrny bol, aby Matka jeho ako súložnica trestaná 

nebola a Syn jej ako nemanželský pohŕdaný a tupený nebol, a aby Márii potrebnej ochrany a podpory sa dostávalo: bolo 

treba, aby, ako hovorí sv. Hieronym, Kristus Pán zo zasnúbenej matky panenskej narodený bol. 

 Musela teda Matka Vykupiteľova mať ženícha, ale takého, ktorý privolil síce s Máriou vstúpiť v sväté a platné 

manželstvo, s tým pevným však predsavzatím, že vždy ostane panickým. Kde ale nájsť takéhoto ženícha? Ačkoľvek sa 

nepraví, že ho nebolo možno nájsť v celom tehdajšom pohanskom svete a u Židov, ktorí pravého Boha ctili, predsa ťažko 

bolo dúfať, že by kto pod takouto podmienkou manželom stať sa chcel, pretože toho času bezdetstvo za najväčšiu hanbu sa 

pokladalo. No súdy Božie zmarené byť nemôžu. — Dnešný deň nám v pamäť uvádza, ako Mária stojí pred oltárom a 

podávajúc ruku ženíchovi svojmu, sv. Jozefovi, od kňaza židovského požehnanie sňatku svojho prijíma. 

Poučenie. 

Sv. Pavel praví o manželstve kresťanov, že ono je veľké tajomstvo, t. j. niečo, čo má v sebe význam veľký, skrytý, ohľadom 

na Krista a jeho sv. Cirkev. Manželstvo totiž je obrazom spojenia Krista Pána s jeho Cirkvou. Ako Kristus Cirkev svoju 

miluje, chráni a zachováva k životu večnému, tak i manžel manželku svoju. Ako Cirkev je Kristovi, akožto hlave svojej, 

poddaná, jeho ctí a miluje, tak má sa i manželka chovať k manželovi svojmu. A ako Kristus večne verný ostane svojej Cirkvi 

a ona Pánu: tak majú aj manželia vernosť, ktorú si obapoľne prisľúbili, až do smrti zachovávať. 

Pred príchodom Ježiša Krista stav manželský nebol tak usporiadaný. Stav manželský ustanovil síce Pán Boh vtedy, keď 

prvých ľudí do raja uviedol. Keď však potomci prvých ľudí odvrátili sa od pravého Boha, stav tento zvliekli z jeho pôvodnej 

čistoty. Medzi mužom a ženou nebolo vrúcej lásky, obapoľnej vážnosti: žena bola otrokyňa muža svojho. Nežili v 

nerozlučnom doživotnom spojení, ba muž, kedykoľvek mu napadlo, prepustil manželku svoju. Nežili spolu preto, aby sa 
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obapoľne posväcovali k životu večnému, lež aby si uľahčili a príjemným učinili život vezdajší; a keď dostali dietky, nakladali 

s nimi, ako sa im ľúbilo; nepovažovali ich za nesmrteľné, k vychovaniu zverené, duše. Pohania, ako aj dnes Turci, majú 

viacej žien; a aj Židia smeli pre každú maličkosť ženu prepustiť a inú si vziať. Preto pred Kristom nebol stav manželský to, 

čo je dnes, obrazom totiž večného spojenia Krista s Cirkvou. 

Manželstvo toto však, aké bolo pred príchodom Ježiša Krista, nebolo po vôli Božej, ani podľa ustanovenia Božieho. Spasiteľ, 

prijdúc na svet, dôstojnosť manželstva obnovil, áno na sviatosť nového Zákona ho povýšil, pripojil mu milosť, aby mohlo 

byť obrazom spojenia jeho s Cirkvou a síce tak, a) že mládencov a panny posväcuje a ku vkročeniu do tohoto stavu pripravuje, 

b) že manželom pomocnej milosti udeľuje, skrze ktorú stávajú sa schopnými, žeby spojenie Krista s jeho cirkvou 

vyobrazovali. 

Tejto ale milosti účastní stávajú sa manželia, keď ako zasnúbenci stoja pred oltárom, a tam pred svojím vlastným farárom, 

alebo iným, skrze neho splnomocneným kňazom a pred svedkami vyznávajú, že sa jeden druhému vospolok oddávajú a 

večne vernosť jeden druhému zachovávať sľubujú, a kňaz sňatku jejich uzavrenému žehná. 

Modlitba. 

Ó Bože! ktorý si stav manželský hneď v raji ustanovil a skrze Syna Svojho, Pána nášho, Ježiša Krista na sviatosť nového 

zákona povýšil, popraj tej milosti všetkým manželom, aby poznajúc ctihodnosť stavu svojho, v ňom sväto a poctivo žili, 

dietky svoje v bázni Božej vychovávali a tak hodnými stali sa koruny slávy nebeskej, skrze Pána nášho, Ježiša Krista. Amen. 

 

24. JANUÁRA. 

Sv. Timotheus, biskup a mučeník. 

Tak verným sluhom Ježiša Krista a svätým mužom musel byť Timotheus, to dosvedčuje sv. Pavel. On ho nazýva synom 

svojím, svojím verným a milým synom, svojím súdruhom v práci, s ktorýmžto spojený a zjednotený je čo najvrúcnejšie. 

Timotheus narodil sa v meste Listre alebo Silistrii v Likaonii. Otec jeho bol pohan, matka menom Eunike bola židovka. 

Eunike vychovávala syna svojho v bázni Božej, dala mu do ruky písma sväté Starého Zákona a učila ho žiť podľa horlivosti 

Dávida a múdrosti kráľa Šalamúna. Keď Pavel apoštol na svojej prvej ceste aj so sv. Barnabášom do Listry prišiel a na 

verejnom mieste človeka od narodenia krivého na rovné nohy postavil a meno Ježiša zvestoval, ktorému daná je všetka moc 

na nebi i na zemi, tu sa divili pohania a mysleli, že nesmrteľní bohovia zostúpili na zem, i strojili sa im obetovať býka, 

vencami ozdobeného. Zo Židov však mnohí popudili pohanov proti apoštolom, mnohí ale dali sa pokrstiť. Medzi tými, ktorí 

tu prijali krst svätý, bola zaiste aj Eunike so synom svojím Timotheom. 

Timotheus ako kresťan znamenite prospieval v poznaní Pána Ježiša a v nábožnom živote tak, že si vydobyl vysokej vážnosti 

u všetkých veriacich, ktorí ho znali. Na najlepšie vysvedčenie jejich o jeho viere a mravnopočestnosti, zvolil ho sv. Pavel na 

druhej ceste svojej do Listry roku 51. alebo 52. za pomocníka svojho. Vo všetkej pokore a plný poslušnosti opustil Timotheus 

otca a matku a nasledoval sv. Pavla. Sv. Pavel ho vysvätil za kňaza a vzal ho so sebou na cesty apoštolské, posielal ho tiež 

na rozličné miesta, dielom, aby obrátených kresťanov vo viere potvrdzoval, dielom aby almužny pre chudobných zbieral. 

Timotheus sa podrobil všetkým týmto prácam s najochotnejšou horlivosťou. Na zvláštne vnuknutie Ducha svätého vysvätil 

ho sv. apoštol za biskupa a odovzdal mu k riadeniu obec Efezskú. Aby ho potešil a posilnil, napísal mu sv. Pavel dva veľmi 

krásne listy, ktoré posaváď máme. Z jedného týchto listov vysvitá, že sv. Timotheus viedol život veľmi prísny, bo pri všetkých 

svojich namáhavých prácach nepil iného, než vody. Pretože tým trpelo jeho zdravie, radil mu sv. apoštol, aby si doprial 

trochu vína. 

Po niekoľkokrát spatrujeme ešte Timothea u sv. Pavla, tak v mestách Troas a Korinte a napokon v Ríme. Sv. Pavel uväznený 

súc v Ríme, zatúžil vidieť milovaného učeníka svojho; tu Timotheus vydal sa na cestu k nemu a mučeníckou smrťou svojho 

milovaného otca k horlivosti ešte viacej povzbudený, vrátil sa opäť do Efezu, aby tam obnovenou chuťou na vinici Pána 

pracoval a konečne, ako majster jeho, pre Krista umrel. 

Roku 97 držali pohania Efezskí slávnosť bohyne Diany s najstreštenejšou vzteklosťou a ohavnosťou. Sv. Timotheus povstal 

proti tomu a odvážil sa ľudu pred oči postaviť nezmyselnú poveru, za čo ho vzteklí pohania kameňovali a kyjmi na smrti 

ubili. Kresťania ale pochovali telo jeho na pahrbku, ktorý za mestom Efezom sa nachádza. 

Poučenie. 

Sv. Pavel píše v 1. liste svojom k sv. Timotheovi nasledovne: «Nepi viac samej vody, lež pij trochu vína pre žalúdok a tvoju 

častejšiu chorobu.» Sv. Timotheus teda, znajúc dobre učenie Spasiteľovo, telo svoje tak prísne na uzde držal, že si ani vína 

nedoprial a len čistú vodu píjal. Čo však povedať o tých, čo sa oddávajú nemiernemu pitiu vína a iných nápojov opojných? 

Sv. Pavel nehovorí: «pij vína koľko chceš, lež: pij len trochu vína», na dôkaz toho, že opilcom nie je len ten, kto býva napitý 
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ako snop, lež aj ten, čo peniaze márni, a častým pitím zdravie, chuť a súcosť ku práci si kazí. Avšak bohužiaľ, jak mnoho 

opilcov je za našich vzdelaných časov! Keď príde hodina, v ktorú sa do krčmy chodieva, ako keby bolo pár volov 

zapriahnutých do srdca opilcovho a ťahalo ho do krčmy. Miera je hneď primalá a preto sa musí dolievať, až mu celá krv 

páleným jedom presiakne, nos napuchne, tvár sa zduje a ruky trasú sa, a chlap je nespôsobný ku každej práci, kým hneď za 

rána žalúdok páleným nenaplní. Aký však z toho úžitok? 

1. Zdravie sa podrýva, hlavybôľ, vodnateľka, záduch, suchoty sú odplatou opilca a číhajú naň z každého kúta, ako na svoju 

korisť. 

2. Majetok ide na mizinu, dlhy rastú, výrobok prestáva, opilec padne na obťažnosť obci, a dietky? rozostrkajú sa medzi 

cudzích ľudí. 

3. Pokoj vysťahuje sa z domu opilca; žena narieka, bedáka alebo klaje a považuje teba, opilče! za svojho satanáša, ktorý jej 

otravuje život; dietky neznajú človeka, ktorým by viacej pohŕdať, ktorého by viacej v ošklivosti mať mohli, než teba, otca 

svojho; snáď i sama matka ich k tomu pridŕža, aby ťa v ošklivosti mali. 

4. Pozbavuješ sa úcty a dobrého mena, lebo sa znižuješ pod zviera. Nerozumné zviera sa nikdy neopije, a rozumný, na obraz 

božský stvorený človek volí byť radšej hovädom než človekom! 

5. Keď sa ti, opilče, víno alebo pálenka z hlavy vykúri, vtedy ti je horšie, než tomu najbiednejšiemu človekovi. 

6. Naposledy pováž: «že žiaden opilec nebude vládnuť kráľovstvom Božím.» 

Modlitba. 

Ó Bože dobrotivý! ktorý si nám čerstvú vodu k nápoju a víno k obveseleniu mysli a k lieku stvoril; popraj mi tej milosti, aby 

som oboje podľa svätej vôle Tvojej užíval, a všetkého opilstva sa vystríhal, skrze Pána nášho Ježiša Krista. Amen. 

 

25. JANUÁRA. 

Obrátenie sv. Pavla. 

A vchodu do Sýrskej púšti, šesť dní od Jeruzalema, leží, ako kvetúca záhrada v pieskovom mori, Damaskus, najstaršie a 

najkrajšie mesto Ázie. Pre krásu jeho nazývajú Damaskus na Východe «mestom rajským»; kresťanom je ono pre jednu z 

najdôležitejších udalostí dejov cirkevných prepamätným. Tu totiž stalo sa obrátenie sv. Pavla. 

Sv. Pavel narodil sa v Tarzu v Cilicii. Rodičia jeho boli Židia z pokolenia Benjamínovho. Menoval sa Šavel a bol občan 

rímský, pretože obyvatelia Tarzu mali všetci práva občanské. Otec jeho ako farizej určil syna svojho stavu učiteľskému. 

Šavel v svojom mladistvom veku učil sa preto najprv v svojej domovine, potom ale poslaný bol do Jeruzalema k slavnému 

učiteľovi Gamalielovi, spoluúdovi Vysokej rady. Tento ho vyučoval v zákone Mojžišovom; krom toho učil sa Šavel aj 

koberce tkať, ktorým remeslom sa pozdejšie živil, aby nikomu obťažným nebol. Ako prísny horliteľ za predpisy zákona, 

priznával sa ku strane farizeov, ktorí zákon až na najmenšiu písmenu zovnútorne zachovávali, pritom však boli 

najukrutnejšími odporcami Ježiša Krista a učedelníkov jeho. Ký div, že i mladý Šavel tou istou zúrivosťou nabraný, začal 

kresťanov prenasledovať. 

Keď Židia v Jeruzaleme sv. Štefana jahňa kameňovali, prítomný bol aj Šavel a strážil vrchné rúcha kameňujúcich. Pri tomto 

však položený bol základ k jeho pozdejšiemu obráteniu sa, pretože sv. Štefan modlil sa pred smrťou za nepriateľov svojich, 

ako o tom sv. Augustín píše: «Cirkev by nemala Pavla, keby sa Štefan nebol modlil.» Šavlovi nebolo na tom dosť, že pri 

prenasledovaní kresťanov mohol na ich muky sa dívať, i sám vchádzal do ich príbytkov, vláčil z domov mužov, ženy a 

nevinné deti, oddávajúc ich súdu k bičovaniu. Nemal on srdca pre súcit, nie oka pre slzy, nie ucha pre žaloby veriacich. 

Zúrivosť jeho rozširovala všade náreky a samé meno jeho naplňovalo kresťanov strachom a hrúzou. 

Aby kresťanstvo nielen v Jeruzaleme ale i v susednej Sýrii vyhubil, Šavel dal si vystaviť od Vysokej rady židovskej 

plnomocenstvo na synagógu v Damasku, žeby i tu kresťanov vyhľadal a v okovách do Jeruzalema priviedol. Tu však odbila 

hodina, v ktorú Božia shovievavosť na Šavlovi mala byť zjavená. Veď on nebol zúmyselným prenasledovateľom kresťanov; 

zápaľ za Mojžišov zákon ho zaslepil; on sa domnieval, že tým Bohu slúži, keď kresťanov prenasleduje. A preto sa zmiloval 

Boh nad ním a učinil z odporca nádobu vyvolenia, najhorlivejšieho zvestovateľa a rozširovateľa mena Kristovho. Šavel už 

bol blízko Damasku, — bolo to práve o poludní, — tu rozlialo sa razom svetlo nebeské rovinou a z povetria zavznieval hlas: 

«Šavle, Šavle, prečo ma prenasleduješ?» Šavel, akoby streľou ranený, spadol s koňa svojho a tázal sa váhavo: «Kto si ty, o 

pane?» A Pán riekol jemu: «Ja som Ježiš Nazaretský, ktorého ty prenasleduješ!» Osmeliac sa na toto Šavel, pýtal sa ďalej: 

«Pane, čo chceš, aby som činil?» A dostal za odpoveď: «Vstaň a iď do mesla, tam sa dozvieš, čo činil: máš.» Šavel vstal 

hore: lež keď oči otvoril, nevidel nikoho, bol slepý; svetlo nebeské, ktoré osvietilo jeho ducha, zatemnilo jeho oči telesné. 

Vedený súdruhmi, neprerieknuc ani slovíčka, vstúpil do mesta a prebýval tam v príbytku jedného Žida v ulici, ktorá sa podnes 
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Dlhou ulicou nazýva, cez tri dni nedotknuv sa ani jedla a nápoja; duša jeho preplnená bola tou zázračnou udalosťou; nevidel 

pred sebou iného, než ono nebeské svetlo, neslyšal iného, než onen hlas a modlil sa k tomu, Jehož dovčuľka prenasledoval. 

Býval však na ten čas v Damasku učeník Pána, menom Ananiáš. Tomuto sa zjavil Pán a povedal mu: «Ananiáš! Vstaň, iď 

do ulice, ktorá sa volá Dlhá a pýtaj sa v dome Judášovom na Savla z Tarzu: lebo hľa, on sa modlí. Zvolil som ho, aby 

zvestoval meno moje pohanom, kráľom a synom israelským. Chcem mu ukázať, jak mnoho bude museť znášať pre meno 

moje.» V tom okamžení videl Šavel v duchu, ako jeden muž k nemu pristúpil a ruky na neho vložil, aby opäť videl. Tu razom 

padlý akoby lupinyzočúSavlových, on videl — videl čisté a jasne, že Starý Zákon splnil sa v Kristovi; a hneď vstal a bol 

pokrstený, a zo Šavla prenasledovateľa stal sa Pavel, apoštol Ježiša Krista. Ešte v ten samý deň chodil po modlitebňach 

židovských a začal verejne kázať, že Kristus, ktorého ukrižovali, »Syn Boží je.» Židia sa divili tomuto premeneniu, lež len 

skoro číhali po ňom pri všetkých bránach mesta; kresťania však spustili ho v koši s mestského múru. Tak sa vyslobodil sv. 

Pavel z Damasku, a na to hneď pospiechal do Jeruzalema, aby poznal Petra a iných apoštolov. 

Poučenie. 

V obrátení sv. Pavla dokázal Boh mohutnosť svojho zmilovania a silu svojej milosti zrejmým spôsobom. Čím si toho zaslúžil 

Pavel, že z temnosti ducha ku skvelému svetlu povolaný, z hlbokej priepasti hriechu na najvyšší stupeň spasenia povýšený 

bol? Veď sám vyznáva, že v hroznom zaslepení prenasledoval učenie Kristovo, že Spasiteľa za falošného, lživého proroka, 

učeníkov však jeho za zkazonosných buričov držal. A predsa najvzteklejší prenasledovateľ stal sa najhorlivejším hlásateľom 

Evanjelia. Čo spôsobilo túto zázračnú premenu? Slobodné a neobmedzené zmilovanie božské, zázračná moc milosti Božej, 

jedno slovo Pána: «Ja som Ježiš Nazaretský, ktorého ty prenasleduješ.» A kde hovorí slovo Pána, tam musí zanemeť každá 

ľudská vášeň. Preto premožený bol Šavel, srdce jeho pohnuté, temnosť jeho ducha rozptýlená; v útrobách jeho rozžal sa 

plameň lásky a preto volal ku všetkému odhodlaný: «Pane, čo chceš, aby som činil?» Bola to otázka hlbokej tajnosti a 

znamenala toľko, že sv. Pavel trpeť a účinkovať mal za Spasiteľa toľko, koľko ešte doposiaľ netrpel a neúčinkoval nikto. A 

on, ako o tom skutky jeho svedčia, dostál slovu svojmu. Sotva bol pokrstený, nemal inej myšlienky a inej túžby viacej, ako 

Krista ukrižovaného; Kristus mu bol životom a láskou, túžbou a spasením: mohli ho pomluvať, preklínať, prenasledovať 

Židia, mohli ho nenávideť, posmievať sa mu a pred súd vliecť pohania, on si toho nevšímal; lebo nepatril viac sebe samému 

a tejto zemi, lež Kristu ukrižovanému  v živote a v smrti. 

Obrátenie sv. Pavla je obrátením pol sveta; preto aj cirkev povďačná slávi pamiatku tejto udalosti zázračnej. I bodaj by 

obrátenie apoštola sveta k úplnému obráteniu viedlo aj nás; bodaj by sme aj my, keď hlas Pána aj nad nami zavzneje, 

odhodlane zvolali: «Pane, čo chceš, aby som činil?» K Pavlovi vravelo slovo Pána na hlas, k Ananiášovi po tichučký vo 

snách; aj ku nám vraví ono na hlas i po tichučký: Evanjeliumom a svedomím. Nasledujme tento hlas Pánov! 

Modlitba. 

Ó milosrdný Ježišu! ktorý si Svojou milosťou sv. Pavlovi dal sily, že dobrý boj bojoval: prispej i mne ku pomoci, abych 

svoje zlé náklonnosti, zvlášte pýchu a lásku ku svetu, zmužile premáhal, Tvoj kríž miloval a tak korunu slávy večnej 

dosiahnul. Amen. 

 

26. JANUÁRA. 

Sv. Polykarp, biskup a mučeník. 

V prvom století kresťanstva žil muž, ktorý ostatných kresťanov svätosťou svojou tak prevyšoval, ako v obci veža nad ostatné 

stavania sa vypína. Muž ten bol sv. Polykarp. Medzi 7 biskupmi alebo predstavenými obcí kresťanských v malej Ázii bol sv. 

Polykarp len jediný, o ňomž Spasiteľ v tajnom zjavení t^ najkrásnejšie svedectvo vydáva. Hovorí totiž o ňom, že hoc práve 

je chudobný, bohatý je na cnosti a milosti, a že mu daná bude koruna života. 

Sv. Polykarp bol žiakom sv. Jána, od ktoréhožto vysvätený bol r. 96 za biskupa Smyrnenského. Kresťania obce jeho milovali 

ho nad mieru a úcta ich k nemu šla tak ďaleko, že si to za najväčšie šťastie pokladali, keď mu mohli čo i len obuv s nôh vyzuť 

a pri tom tela jeho sa dotknúť. 

Sv. Polykarp s najväčšou horlivosťou bdel nad čistotou viery; každé odchýlenie sa od učenia Ježišovho a apoštolov bolo mu 

najväčšou ohavnosťou. Neúnavne pracoval na obrátení Židov a pohanov, a v skutku veľmi mnohých na kresťanskú vieru 

obrátil; lebo kázanie jeho bolo rýdze slovo Božie, ktoré hlboko do sŕdc neveriacich vnikalo a bludy a temnosti zapudilo. 

Polykarp už bol veľmi staručký, keď roku 166. tuhé prenasledovanie kresťanov v Ázii vypuklo. Pohani zvlášte žiadali, aby 

Polykarp pred súd postavený bol, pretože, ako tvrdili, on je tomu na príčine, že toľko ľudí na kresťanskú vieru prestupuje. 

Polykarp chcel síce v meste ostať, ale konečne povolil žiadosti veriacich, ktorí ho prosili, aby mesto opustil a odobral sa na 

vonkovské sídlo, neďaleko od mesta ležiace, a tam modlil sa vo dne i noci za všetkých kresťanov na zemi. Tu sa mu raz 
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zazdalo, ako keby poduška, na ktorú sklonil hlavu svoju, plameňom sa bola chytila; na čo predpovedal, že za živa spálený 

bude. 

Pohania bedlive pátrali po ňom a napokon nalezli ho po troch dňoch. Keď sa pohanskí vojaci približovali k jeho bydlisku, 

Polykarp mohol ešte pobočným dvorcom utiecť; on to však neučinil, ale povedal: nech sa stane vôľa Pána. Išiel na to vojakom 

v ústrety, dal im predložiť pokrmu a nápoja a prosil ich, aby sa mu dovolili pomodliť; i tu sa modlil celé dve hodiny, modlil  

sa za všetkých známych, za dobrých i za zlých a za celú cirkev. Na seba myslel najmenej. Mnohí z vojakov vidiac modliť sa 

svätého, ľutovali, že k jeho zajatiu dali sa upotrebiť. 

Po skončenej modlitbe vojaci posadili Polykarpa na osla a viedli ho k mestu. Na ceste stretli sa s Herodesom, ktorý s otcom 

svojím na voze sa viezol. Títo dvaja úradníci miestodržiteľovi pojali starca na vôz a namluvali ho, aby sa zrieknul Krista, a 

tak si zachoval život; on z počiatku neodpovedal na ich reči, keď však i ďalej dorážali na neho, riekol konečne: «Neučiním 

to, čo mi radíte.» Na čo sa títo tvrdými slovy oborili na neho a shodili ho s voza, tak že si nohu urazil. On však, akoby sa mu 

nič nebolo stalo, odhodlane kráčal, vedený k závodišťu. Závodište, ináč amfitheater, bolo veliké, obyčajne do kruhu stavané, 

divadlo bez strechy, kde sa dostihy vydržiavali, odbývali zápasy ľudí i zvierat a kde sv. mučeníci mučení boli. Tu ich 

naťahovali na škripce, pálili, stínali. Celý priestor tohoto divadla posypaný bol pieskom; na prostriedku stála socha modly a  

okolo nej sedeli na sedadlách pohanské vrchnosti. 

Keď Polykarp do amfitheatra vchádzal, ozval sa nad ním hlas z neba: «Len smele a neústupne, Polykarpe!» Hlas tento slyšali 

prítomní kresťania. Keď ho doviedli pred miestodržiteľa, tento riekol k nemu:«Potup Krista a prepustím ťa.» Na čo svätý 

odpovedal: «Sesťaosemdesiat rokov slúžim Kristu a On nikdy nič zlého mi neučinil; akoby som mohol Kráľa svojho potupiť, 

ktorý ma vykúpil?» Sudca, rozhorčený nad týmto, hrozil mu: «Dám ťa dravým zverom predhodiť, jestli sa ináč nerozmyslíš!» 

— «Daj ich vypustiť,» odvetil mu svätý, «môj dobrý úmysel na zlý zmeniť nemôžem!» — «Jestli nepopustíš, dám ťa hodiť 

do ohňa, tam zkrotneš!» hrozil mu miestodržiteľ. Svätý mu však pokojne odvetil: «Hrozíš mi ohňom, ktorý len za chvíľu horí 

a potom zhasne; znáš-li však ten večný oheň, ktorý pre bezbožníkov prichystaný je? Čo však meškáš? Rob, čo sa ti ľúbi.» 

Zástup pohanov a Židov, ktorí zvlášte nenávideli svätého, vidiac, že Polykarp neustále Krista vyznáva, žiadal, aby bol za 

živa spálený. Sudca vyhovel žiadosti jejich a odsúdil Polykarpa na smrť skrze oheň. Židia a pohania pospiechali ihneď drevo 

na hranicu snášať. Keď hranica hotová bola, svätý složil so seba pás a vrchné rúcho, vyzul si obuv, dal si trpezlive ruky za 

chrbtom sviazať, vystúpil na hranicu a pozdvihnúc oči k nebesám, modlil sa: «Bože, Pane všemohúci, Otče milého a 

požehnaného Syna, Ježiša Krista, skrze Nehož sme obdržali milosť, že Teba známe; Bože anjelov a síl každého stvorenia a 

všetkého pokolenia spravodlivých, ktorí obcujú pred tvárou Tvojou: velebím Teba, že si ma hodného učinil tohto dňa a tejto 

hodiny, kde k počtu mučeníkov Tvojich mám pripočítaný byť a že sa mi dostalo šťastia, podiel mať na kalichu Pomazaného 

Tvojho. Preto žehnám a blahorečím Tebe, o Bože môj! skrze večného Ježiša Krista, premilého Syna Tvojho, ktorý v jednote 

Ducha svätého s Tebou kraľuje teraz i vždycky, až na veky vekov. Amen.» 

Sotva skončil svätý reč svoju, zapálili hranicu. Tu sa však udal zázrak podivuhodný. Plameň, do výšky šľahajúci, klenul sa 

ako oblúk okolo tela svätého, ako plachta vetrom nadutá, on však stál v prostred ohňa bez toho, žeby sa ho plameň bol 

dotknul. Telo jeho ale vyzeralo ako striebro alebo zlato, v ohni žeravé; pri tom šírila sa ľúbezná vôňa, ako keď sa temian 

alebo vzácne korenie páli. 

Pretože sa oheň svätého nedotýkal, rozkázal sudca katovi, aby ho kopijou prebodnul, na čo z tela jeho taký prameň krve sa 

vyprúdil, že ním plameň uhasený bol. 

Kresťania by radi boli mŕtvolu Polykarpa oratovali z ohňa, ale pohania a Židia zo závisti nahovorili miestodržiteľa, aby ju 

dočista dal zpáliť; veriaci teda len neskôr sobrali zpálené kosti, a majúc ich za drahocennejšie nad zlato a drahokamy, složili 

ich na slušnom mieste, aby tam výročný deň jeho mučeníctva slávili. V meste Smyrne však stojí až po dnes malá kaplička, v 

ktorej nachádza sa hrob sv. Polykarpa. 

Poučenie. 

«Šesťaosemdesiat rokov som slúžil Kristu a On nikdy nič zlého mi neučinil, ako by som mohol Kráľa svojho potupiť, ktorý 

ma vykúpil?» Slová tieto vpísané by mali byť ohnivým písmom do srdca každého kresťana. Kresťanský čitateľu! Boh ti nič 

zlého neučinil. Alebo povedz, čo ti učinil zlého? «Ľudu môj, čo som ti učinil? a čím som ťa obťažoval? vydaj svedectvo proti 

mne.» Takto sa ťa táže sám Pán. I čo mu odpovieš? Tvoje svedomie ti samo hovorí, že ti Boh nikdy nič zlého neučinil, ba že 

ti nesčíselné dobrodenia jak na tele, tak i na duši preukázal. Ako ho teda môžeš tak často a tak veľmi obrážať? Keby si mal 

človeka, ktorému si mnoho dobrého preukázal, tento však, zapomenúc na tvoje dobrodenie, obrážal by ťa bez prestania, to 

by si sa bez pochyby ponosoval: ako som si to od tohoto človeka zaslúžil? Toľko dobrého som mu urobil, a on mi dobré 

odpláca zlým. Či to nie je neslýchaná nevďačnosť? — Avšak povedz: ako si toho Boh od teba zaslúžil? Či ti on menej 

dobrého preukázal, ako ty onému človekovi, na ktorého sa ponosuješ? No hanbi sa pred dobrotivým Bohom a oplakávaj 

svoju nevďačnosť, ktorú si mu dosiaľ preukazoval; chráň sa však, aby si sa jej napozatým viným neučinil. Neobrážaj na 

budúcnosť najväčšieho dobrodinca svojho, lež chváľ a zvelebuj ho; a jestli popudzuje ťa zlý duch, aby si ho obrazil hriechom, 

odpovedaj mu: «Toľké časy slúžim Kristu. a On nikdy nič zlého mi neučinil, ako by som mohol Kráľa svojho potupiť, ktorý 

ma vykúpil ! 

Modlitba. 
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Ó Ježišu, Synu Boha živého! popraj mi milosti, abych sa Ťa vždy verne pridržal; volím radšej umrieť, než Teba, Boha 

večného, nejakým hriechom obraziť. Amen. 

 

27. JANUÁRA. 

Svätý Ján Zlatoustý, arcibiskup a cirkevný učiteľ. 

Komu nie je známa nestálosť počasia? A život človeka je nestáli, ako to počasie. Darmo je, nič nemá stálosti na svete. Len 

pravý kresťan je vždy stály: jeho láska a dôvera ostávajú vždy pevné v dňoch dobrých a zlých a nehnú sa zo svojej stálosti, 

ako že sa nehnú hviezdy stálice na oblohe nebeskej, keď búrka zúri na zemi. Toto spatrujeme obzvláštne na sv. Jánovi 

Zlatoústom. 

Ján narodil sa v Antiochii okolo r. 347. Rodičia jeho boli veľmi zámožní pohania (otec bol totiž vojenský plukovník); biskup 

Miletius však pokrstil ich aj s ich synom. Sekundus, otec Jánov, zomrel zavčasu; nábožná a mladá ešte matka jeho Anthusa 

ostala vdovou, aby všetku starosť svoju výchove syna svojho mohla venovať; ona zaopatrila synovi svojmu najvýbornejších 

učiteľov v rečníctve a v mudrctve. Ján učil sa najprv v Antiochii, potom ho ale matka poslala do Athén. Svojou pilnosťou on 

to tak ďaleko doviedol, že ešte veľmi mladý prevyšoval svojich učiteľov. Preto hovorieval o ňom slavný učiteľ jeho Libanius: 

že by si nikdy lepšieho nástupca na stolici rečníctva neprial, ako jeho, keby ho už neboli získali kresťania. Ján po ukončení 

vedeckej dráhy svojej stal sa právnym zástupcom. Lež skoro spoznal nebezpečenstvo takého života; i odriekol sa ho a oddal 

sa zcela čítaniu Píšem svätých. Tu sa porád silnejšie túžba po tichom živote v ňom prebúdzala; i prijal na seba rúcho kajúcne 

a odobral sa do samoty, kde sa len spasením srdca svojho zaoberal. Keď Miletius, biskup rodiska jeho, o vzornom živote 

mladistvého služobníka Božieho istej zprávy nadobudol, povolal ho k sebe a za lektora (čitateľa) ho posvätil. Po šiestich 

rokoch odobral sa sv. Ján do blízkych hôr, aby sa tam v spoločnosti mníchov a pustovníkov v bohumilom živote utužil. 

V kláštornom útulku svojom vo dne i v noci čítaval sv. Písmo, celý Nový Zákon nazpamäť sa naučil a spísal viac výborných 

kníh. Nadmierna však prísnosť života, ktorú zachovával, uškodila jeho zdraviu, prečo koncom roku 380 do Antiochie zpät 

vrátiť sa musel, kde roku 381 od biskupa Mileta za diakona a od nástupcu jeho, Flaviana, za kňaza posvätený a zároveň za 

kazateľa ustanovený bol. 

Dvanásť rokov kázaval bez pretrženia s neunavnou horlivosťou, a žriedlo výrečnosti jeho za celý ten čas nevyschlo, lebo on 

čerpal z plnosti sv. Písma. Ľudia všetkých stavov, pohania zároveň ako Židia, navštevovali jeho kázne; z jeho úst plynuli 

najkrásnejšie najspasnejšie pravdy ako zlato, preto ho aj «zlatými ústami» nazývali. V. krátkom čase zavznieval celý Východ 

ozvenou jeho výrečnosti. On však tým nezpyšnel, bol vždy skromný a pokorný, nemajúc iného úmyslu, než aby česť a slávu 

Božiu šíril a duše pre Boha získal 

Koncom roku 397. zomrel patriarcha v V Carihrade V tedy ešte panoval kresťanský cisár vtomto meste, kde teraz turecký 

sultán sídli Cisár ,menom Arkadius ,na radu svetských hodnostárov ,vysokého kňazstva a ľudu chcel kňaza Jána povýšiť za 

arcibiskupa. To však dobre vedeli všetci ,že Ján na vysoké hodnosti nečihal aže ľud v Antiochii neprepustí svojho výborného 

kazateľa ,preto poslali k nemu vyslanca, aby ho neakou lsťou do Carihradu priviedol. Vyslanec cisársky prišiel do Antiochie , 

predstavil sa Jánovi a prosil ho ,aby ho vyviedol k hrobom sv. mučeníkov , von z mesta sa nachádzajúcim. Ján nič zlého 

netušiac sadol s vyslancom do voza, sotva však vyjeli von z mesta, tu vyslanec s najväčšou rýchlosťou uháňal s ním hradskou 

do Carihradu. Takto doviedli Jána násilím do Carihradu, kde rok na to za biskupa a patriarchu slávne vysvätený bol.  

Jeho dôstojnosť bola po pápežovi rímskom najvyššia na svete, ale aj práca jeho najťažšia  V Carihrade ,hlavnom meste 

východnej ríše rímskej, panovala na ten čas veliká nemravnosť, tak u dvoru, ako i medzi bohatou šľachtou; zároveň aj mnohí 

kacíri rozširovali tam bludy svoje. Svätý začal teda so všetkou horlivosťou a unášajúcou výmluvnosťou na neprávosti 

dorážať, ich vykoreňovať a bludy kacírov podvracať. Vo všetkých cnostiach predchádzal svetským i kňažstvu najkrajším 

príkladom .Viedol život veľmi prísny ,stránil sa spoločnosti a zábav ,bydlel jednoducho, nedával nikdy hostiny, všetky svoje 

dôchodky obracal na nemocnice a chudobných .Tento príklad veľmi učinkoval na všetkých  veriacich ,tak že tisíce dali sa na 

pokánie a viera i nábožnosť v Carihrade poznovu oživela. Ale horlivosť sv. Jána narobila mu i mnoho nepriateľov. Na čele 

týchto vidíme samu cisárovnu Eudoxiu. 

Eudoxia bola žena vysokomyseľná ,ktorá cisára ,muža svojho, za nosom vodila ,z lakomstva vdovy a siroty utlačovala a 

žiadneho práva nešetrila; pri tom márnila veliké peniaze na šperky, nádheru a zábavy. Sv.Ján napomínal často cisárovnu v 

listoch, úctivé písaných, avšak nadarmo; keď na to jedného dňa proti nádhere v odeve kázal, nepriatelia jeho povedali 

cisárovnej, že proti nej kázal. Pyšná žena spojila sa na túto obžalobu s lestnými a závistivými odporcami sv. Jána, ktorí 

neprestávali naliehať na cisára, aby ho vypovedal z hlavného mesta. Slabý cisár povolil tejto ich zlostnej žiadosti. Keď sa o 

tom dozvedel ľud, v húfoch pospiechal k palácu arcibiskupovmu, odhodlaný zbraňou v ruke hájiť pastiera svojho. On však 

prekrásnou rečou napomínal veriacich k pokoju a oddanosti do vôle Božej. Keď sa zástupy na otcovské jeho napomenutia 

rozišli, sám pokradomky opustil svoje bydlo a sveril sa cisárskemu dôstojníkovi, ktorý ho mal do vyhnanstva odprevadiť. 

Bolo to večer; tmavá noc rozostielala sa nad veľkým mestom Carihradom; na pobreží morskom stál odhodlane svätý Ján a 

premluvil k priateľom, ktorí sa s ním s horkým plačom lúčili: «Hľa, jak vysoko vzpínajú sa zbúrené vlny, ale ja sa nebojím, 
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že zahynem. Čohože bych sa mal báť? Snáď smrti? Kristus je život a smrť je môj zisk! Alebo vyhnanstva? Celá zem prináleží 

Pánu a všade je môj Boh!» S týmto vstúpil na loď a preplavil sa úžinou morskou do Ázie, kde ho na slobodu prepustili. Keď 

sa za rána rozniesla po meste povesť, že svätého do vyhnanstva odviedli, tu plakal, nariekal a zúril ľud, a až k palácu 

cisárskemu tiahol, žiadajúc od cisára, aby milý pastier naspäť povolaný bol. V noci na to povstalo strašné zemetrasenie, tak 

že i čiastka cisárskych dvorán sa zrútila; k tomu búril sa ľud, nad čím zachvela sa cisárovná strachom a prosila cisára, aby 

sv. arcibiskupa zpiatky povolal. Cisár mal sám strach a preto k tomu vďačne privolil: na čo cisárovná ešte v noci napísala 

svätému veľmi pekný list, prosiac ho, aby sa domov vrátil. Nevýslovný bol jásot ľudu, keď milovaný pastier návrat svoj do 

mesta slávil. Vo víťazoslávnom sprievode vtiahol do svojho chrámu a vystúpiac na kazateľnu, preriekol k zhromaždenému 

množstvu: «Chvála buď Pánu, to boli slová môjho lúčenia, keď ma odviedli od vás; chvála buď Pánu! týmto pozdravujem 

vás pri svojom príchode; a nech príde čo chce, za všetko chvála buď Pánu!» 

Avšak zdánlivý pokoj tento netrval dlho. Pyšná cisárovná Eudoxia dala postaviť svoju podobizeň, ako striebornú sochu, 

neďaleko chrámu sv. Žofie, v ktorom sv. Ján kázaval. Keď táto socha postavená bola, usporiadali k jej odhaleniu veľkú 

slávnosť, pri ktorej rozpustili ľudia robili veľký krik a hluk, tak, že ľud nábožný a kňažstvo pobožnosti svoje vykonávať 

nemohli. Sv. arcibiskup so všetkým právom vystúpil proti tomuto neriadu. Keď sa však o tom dozvedela cisárovná, zanevrela 

proti nemu hnevom a nenávisťou a vynaložila všetko možné k jeho zničeniu. Cisár podľahol jej pletichám a po druhýkrát 

vypovedal sv. Jána z mesta r. 404. 

Bezúzdni vojaci vliekli staručkého už arcibiskupa smutnými púšťami, hustými horami a vysokými vrchy; nápojom bola mu 

často kalná voda a pokrmom suchý a plesnivý chlieb; napokon upadol do ostrej zimnice, v ktorej nemal žiadnej opatery. Po 

celej ceste, kade ho viedli, tiahli mu síce y ústrety četné zástupy veriaceho ľudu, nariekali nad ním, pomôcť mu však nesmeli. 

Konečne po mučeníckej, sedemdesiat dní trvajúcej ceste, prišiel na miesto, kde ako vypovedanec žiť mal. Bolo to mesto 

Kukusus v malej Armenii. Zem kol kolom bola pustá, podnebie v zime nadmieru studené a v lete veľmi horúce; vzdor tomu 

však so široka-ďaleka pospiechali k nemu veriaci, kňazi a svetskí, aby najväčšiemu mužovi východnej cirkvi úctu svoju 

slovom i skutkom preukázali a slovo Božie z úst kazateľa «zlatoustého» slyšali. To ešte viacej rozpálilo Eudoxiu. Vidiac, že 

meno ňou nespravodlivé nenávideného arcibiskupa i z toho najodľahlejšieho kúta svetom preniká, dala ho na najďalšie 

hranice cisárstva medzi divých ľudí vypovedať, až k východnému brehu Čierneho mora. Dvom vojakom cisárskej stráže 

naloženo bolo, vyplniť ukrutný rozkaz; tým sľúbila Eudoxia hodnú odmenu, jestli sv. Jána trampotami cesty, ktorá celé tri 

mesiace trvať mala, usužujú až k smrti. Nevýslovné boli muky, ktoré svätý na tejto ceste trpel. Vojaci nedopriali mu oddychu, 

musel cestovať, či bolo zima alebo horko, či pršal dážď alebo pálilo slnko. Konečne prišli do mesta Komany v Pontu, kde 

ukrátila smrť jeho dlhú cestu. Sv. arcibiskup, napadnutý náramným bolením hlavy, cítil, že umre, a odložil preto staré rúcho, 

obliekol sa do šiat bielych, akoby na svatbu chcel ísť, rozdal všetko, čo mu ešte pozostalo z majetku, posilnil sa chlebom 

života, poznačil sa znamením sv. kríža a vkročil do ríše večnej, v ktorej nieto viac prenasledovania. Slovo života: «Chvála 

buď Pánu za všetko!» bolo jeho posledným slovom pri smrti. 

Poučenie. 

Keď svätá pieseň odzneje alebo keď slnko za vrchy zájde, širé, kľudné more večernej zory nechajúc po sebe, človek najradšej 

ticho má okolo seba, a odpočíva v svojich myšlienkach a citoch. Preto, drahý čitateľu! pretože si videl, ako zvláštny muž 

tento žil a umrel, nebudem ťa nudiť zdĺhavým poučením a ponechám tebe samému, vziať si príklad z jeho cnosti; jedine k 

tomu ťa napomínam, aby si cez celý svoj život v radostiach a žalostiach z úprimného srdca vždy vyvolával: «Chvála buď 

Pánu za všetko!» 

Modlitba. 

Ó svätý, silný Bože! popraj mi milostivé, abych vo viere, nádeji a láske ku Tebe odhodlane vytrval až do skonania svojho. 

Amen. 

 

28. JANUÁRA. 

Sv. Margareta, panna. 

Sv. Margareta bola dcéra Bélu IV., kráľa uhorského. Vo veľkom nebezpečí nachodila sa vlasť naša, keď sa narodila sv. 

Margareta. Divé hordy tatarské vtrhli boli do Uhorska, pleniac, páliac a rúbajúc všetko, čo im v cestu padlo. Béla kráľ 

prinútený bol i s kráľovnou Máriou útočište hľadať na ostrovoch dalmatinských. Tu v tomto žalostnom postavení obrátili sa 

kráľovskí manželia k Bohu, sľubujúc, že jestli mocnou pravicou od úplnej zkázy zachráni vlasť jejich, dieťa, ktoré sa im 

narodiť malo, Jeho službám obetujú. Dieťa toto uzrelo svetlo sveta roku 1242 v Klisse a pri sv. krste dostalo meno Margareta. 

Po troch rokoch odtiahli diví Mongoli alebo Tatari z našej vlasti, a kráľovská rodina vrátila sa zpät do Uhorska. Kráľ sa 

rozpamätal na sľub, ktorý bol učinil Všemohúcemu, a dal malú Margaretu, ktorá ešte ani 4 roky nemala, do Vesprímského 

kláštora sv. Dominika. Medzi pobožnými mníškami len pekné a dobré veci videla a slyšala kráľovská panna. Vidiac tu svätý 

kríž, zvedavo pýtala sa, čo by to znamenalo? A keď jej povedali, že je to Syn Boží, ktorý za hriechy pokolenia ľudského 

dobrovoľne na kríži zomrel, pustila sa do horkého plaču. Od týchto čias najvrúcnejšiu lásku chovala cez celý svoj život k 
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Ukrižovanému, ktorý,súc Synom Božím, uponížil sa až na smrť. I keď sa Spasiteľ uponížil, ako by sa nemal človek, keď aj 

kráľovského rodu! Päť rokov mala Margareta, keď prijala rúcho mníšské, v desiatom ale roku prešla s viacej mníškami do 

Budína, do nového kláštora, ktorý jej otec ku cti Bohorodičky na ostrove Dunaja, teraz jej menom pomenovanom, vystavil. 

V 12. roku veku svojho složila rehoľný sľub a posvätila sa všemožným kláštorským cvičeniam a pobožnosťam. Vrelou, celú 

jej bytosť prenikajúcou láskou ľpela na poníženom a umučenom Spasiteľovi a jeho Matke; preto aj koľkokrát prišlo jej prejsť 

vedľa kríža Ježiša Krista alebo obrazu blahoslavenej Panny, vždycky postála na chvíľku, rozjímajúc v krátkosti o mukách 

Ukrižovaného a bolestiach Matičky sedmibolestnej. 

Margareta, ako dcéra kráľovská, mnohokrát vyznačovaná bola nad druhé mníšky. Ona toho však nikdy netrpela, a keď ju 

dakto na vysoký jej rod upomenul, tak ju to bolelo, ako keby jej bol nadával. Nechcela preto, aby ju kráľovskí jej rodičia 

častejšie navštevovali a hovorievala: «Keby mi Pán Boh len tú milosť bol preukázal, žeby som miesto dcéry kráľovskej bola 

dcérou prostého rolníka, nuž bych mu pokojnejšie slúžiť mohla.» 

Milujúc chudobu, len v starých, obnosených šatách chodila, a do nových len z nútenia svojich predstavených sa obliekla. 

Nové, drahšie šaty alebo iné dary, ktoré jej rodičia alebo príbuzní posielali, darovala chudobným, ktorým často i jedlá, ktoré 

sama mala požiť, dávala, vediac, že čo týmto činí v mene Ježiša Krista, to činí Ženíchovi svojemu. 

Pri obede, kým ostatné mníšky jednoduchý obed svoj požívali, sedela sv. Margareta, závojom majúc tvár zakrytú, a modlila 

sa v tichosti. Keď jej niečo lepšieho predložili, to ju vždy mrzelo a žiadala len obyčajný pokrm. Cez veľkú časť roku sa 

postila, nepožívajúc iného, krom chleba a vody. Mäsa nikdy nejedia, len keď bola ťažko nemocná. 

Každý rok od Zeleného štvrtku až po Veľkú noc neležala v posteli, lež jednostajne sa modlila, trýzniac sa mnohokrát až do 

krve. Oproti druhým mníškam chovala sa ako najponíženejšia služobnica, a všetky služobné práce konala s radosťou. 

S najväčšou ochotnosťou obsluhovala nemocných; popravovala im postele, nosila im jedlá, drevo a vodu, i — keď im 

predpísaný bol — kúpeľ. Nebolo tej nepríjemnosti alebo zlého zápachu, ktorý by ju v tomto prekaziť bol mohol. 

Medzi inými bola v kláštore jedna nemocná, ktorá od dlhšieho času v chorobe ležala, pri ktorej zvlášte zápach nebol na 

vydržanie. Sv. Margareta prosila predstavenú kláštora, žeby jej dovolila obsluhovať túto nemocnú. Bolo jej to dovolené, lež 

pod tou podmienkou, že si ešte jednu mníšku na pomoc vezme; táto však nemohla zniesť protivný zápach a tak opatrovala 

sv. Margaréta nemocnú sama až do jej skonania. 

Panenstvo sväto chránila a natoľko, že naproti všetkému núteniu svojho otca, nechcela dať ruku kráľovi sicilskému ani 

českému, ktorí sa o ňu uchádzali. 

Pôst, bdenie, trýznenie zlomili jej životné sily. Krehké jej telo udržovala na čas len útecha viery. Ona však všetky bolesti a 

trápenia obetovala Ženíchovi svojmu, ktorý za pokolenie ľudské ešte i nad toto viacej trpel. Konečne priblížila sa jej hodina 

smrti; Margareta s radosťou čakala okamžik, v ktorom by sa so Spasiteľom Ježišom Kristom spojila; i prijmúc pobožné, ako 

žila, sviatosť oltárnu, usnula sladko v Pánu dňa 28. januára roku 1271, v 29. roku veku svojho. Telo jej pred zaujatím Budína 

skrze Turkov preniesli do Trnavy a ztadiaľ do Prešporku do kláštora sv. Kláry, kde spočívalo až do časov cisára Jozefa II. 

Keď však cisár tento kláštor sv. Kláry zrušil, pozostatky sv. Margarety nevedno kam sa podeli. 

Poučenie. 

Skúmajúc poníženosť a prísny život sv. Margarety, mimovoľne na um nám prísť musí naša nedokonalosť. Ona z kráľovského 

rodu, a predsa dobrovoľne vykonávala tie najobecnejšie služobné práce; opovrhnúc kráľovským rúchom, len v starých, 

obnosených šatách chodila; žila život čistý, anjelský a predsa trýznila svoje telo. My sa ponosujeme, že sme chudobní, a pri 

tom sme vysokomyseľní, túžime po vyrazeniach a plesoch. Tak veľký je rozdiel medzi nami a sv. Margaretou. 

Ona si priala byť radšej z roľníckeho stavu, aby ju nectili akožto dcéru kráľovskú. Aj ty si snáď z nízkeho stavu a nikto si ťa 

nevšíma. Buď spokojný so stavom svojím a pomysli si: Spasiteľ môj vzal na seba podobu človeka, za priateľov vyvolil si 

obecných ľudí. Ja si tiež neprajem iného. 

Sv. Margareta šatila sa rúchom obnoseným. Snáď pre veľkú núdzu musíš sa aj ty šatiť biedne. Snáď sa pre svoje biedne šaty 

hanbíš v nedeľu do kostola ísť. No pomysli si, že v svojom chudobnom rúchu o mnoho viacej ľúbiš sa Bohu, keď si s tým 

spokojný, čo máš, ako keď by si sa šatil zlatom a hodvábom. 

Sv. Margareta nedopriala si žiadneho dobrého jedla a pitia. Aj ty sa snáď musíš postiť, lebo si nadmieru chudobný. Nie jeden 

týždeň prejde, čo nevidíš mäsa, alebo kus chleba, zemiaky, kapusta a kaša sú tvojím jediným pokrmom. Prijmi aj to s 

poníženosťou od Boha, nebuď závistlivý oproti druhým, keď im dobre ide, a vtedy bieda tvoja za svätý pôst počítaná ti bude 

a dojdeš odplaty pri večnej hostine v nebesiach. 

Drahý čitateľu! I v mnohých iných trápeniach môže ti za vzor slúžiť sv. Margareta. Si-Ii nemocný, netráp ľudí svojich 

zbytočnými ponosami, lež znášaj trpezlivo, čo zmeniť nemôžeš. Je-li však dakto z tvojich chorý, koho ty opatrovať musíš, a 

je-li nemoc táto spojená s mnohými neznesiteľnými snáď nepríjemnosťami, premôž svoju nevôľu a obsluhuj nemocného z 

lásky a pre Boha. 
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Musíš snáď trpeť, bár si toho nezaslúžil; aby si mohol žiť, musíš snáď slúžiť a vykonávať ťažké práce: pomysli si, že dcéra 

kráľovská všetko toto dobrovoľne konala. 

Hľaď na svoj kríž, ktorý ťa tlačí, a nech ti je veľký alebo malý, ťažký alebo ľahký, znášaj ho s pobožným a poníženým 

srdcom, kým ťa od neho neoslobodí Pán. 

Modlitba. 

Ó Bože, milovníku a ochranca panenstva, jehož darom služebnica Tvoja Margareta krásu panenstva so zásluhou dobrých 

skutkov spojila: daj, prosíme, aby sme pravú myseľ duchom spasiteľného pokánia obnovili, skrze Pána nášho Ježiša Krista. 

Amen. 

 

29. JANUÁRA. 

Sv. František Salesský, biskup. 

Sv. František Salesský bol vzorom najvrúcnejšej lásky k Bohu i ľuďom, a ako sám nasledovať chcel vo lásku Spasiteľovu, 

tak aj iných učil tomuto slovom, písmom a predovšetkým skutkami. 

Asi tri míle od mesta Annecy ležal zámok Sales, sídlo grófov Salesských. V tomto zámku narodil sa František 21. augusta 

roku 1567. V peknom, ale slabom tele dieťaťa vyvinula sa pekná a silná duša. Otec jeho, František gróf zo Salesu, z počiatku 

sám ho vyučoval a hľadel v srdci syna svojho vzbudiť city ku všetkému, čo veľké a pekné; pobožná matka, Františka zo 

Sionas, vychovávala ho ale v bázni Božej, modlievala sa s ním, vodievala ho so sebou do kostola, brala ho so sebou k 

chudobným a nemocným, aby vzbudila v ňom lásku ku blížnym. 

Od ôsmeho roku bol v kollegiume (verejnej škole) v meste Annecy a od roku dvanásteho do osemnásteho v hlavných školách 

mesta Parížu, aby sa tam vycvičil vo vysokých vedách. V učení, v ktorom s najväčšou usilovnosťou pokračoval, nikdy 

nezapomenul na modlitbu. Ako dieťa, plný dôvery, oddal sa do materinských rukú Matky Božej, a aby sa jej zaľúbil a 

nevinnosť svoju zachoval, pred obrazom jej sľubom k večnej čistote sa zaviazal. Od tej doby každý deň modlieval sa k pocte 

milostnej Matky svojej sv. Ruženec, ktorú pobožnosť nikdy po celý život svoj ani pri najpotrebnejších zamestnaniach 

vykonať neopominul. Preto tiež ale vždy na tele i na duši nepoškvrneným zostal i vtedy, keď k hriechu najviac vábený a 

ponúkaný bol. 

V osemnástom roku prišiel František na rozkaz otca svojho do Padovy, aby tam práva študoval; v tomto meste boli študujúci 

veľmi rozpustili a nemravní, ktorých to veľmi mrzelo, že František len pre seba žije a s nimi obcovať nechce. Aby nepodľahol 

pokušeniam súdruhov svojich, rozmnožil umrtvovanie tela svojho, pôsty a bdenie na toľko, že útlé telo jeho to viac znášať 

nevládalo; upadol do ťažkej nemoce, ktorá ho až na kraj hrobu priviedla. Nevyzkúmateľná však rada božská iné ustanovila: 

František sa zotavil navzdor tomu, že lekári vzdali sa nádeje naň, a dokonav svoje štúdia, vrátil sa domov k svojej rodine. 

Mladý gróf, prijdúc domov, bol pýchou a radosťou svojich rodičov; oči jejich s úľubou spočívali na jeho pôvabnej postave a 

srdcia ich unášali sa blaženou nádejou. Z krásnych šľachtických dcér vyvolili mu najkrajšiu za nevestu. Ač práve tejto žiadosti 

svojich rodičov vyhoveť nemohol, vstúpil predsa do štátnej služby, pretože úmysel svoj, že stane sa kňazom, rodičom svojim 

vyzradiť nechcel, aby ich nezarmútil a nádeje ich zrazu nezMáril. 

Časom sveril sa predsa svojmu príbuznému, Ludvikovi zo Salesu, kanonikovi Ženevskému, ktorý pre neho svojím vplyvom 

vyprostredkoval prepoštstvo pri sídelnom chráme Ženevskom. S vymenovacou listinou vstúpil František pred svojho otca a 

srdečne ho prosil o otcovské pozvolenie, tak že mu otec napokon so slzami v očiach povedal: «Synu môj, toto je prvá bolesť, 

ktorú si mi spôsobil; je-li to však vôľa Božia, iď a Učiň, ako sa Bohu ľúbi; buď šťastlivý ty, a skrze teba iní; toto je moja 

úprimná žiadosť. František prijal na to posvätenie na kňažstvo v predpísaných lehotách a nastúpil roku 1593 uprázdnené 

miesto prepošta, plniac svoje povinnosti duchovné s horlivosťou kňaza dokonalého. Zvlášte ležalo mu na srdci spasenie duší 

neučeného, chudobného ľudu a obrátenie bludárov. Chodil po dedinách a dvoroch; vchádzal do chalúp ľudí chudobných a 

vyučoval ich v náboženstve, podporujúc ich hojne almužnou. Toto, ako tiež jeho veľká tichosť a prívetivosť, získali mu 

srdcia všetkých, takže skoro okolo mesta Annecy, kde sa zdržoval, všetko sa zmenilo, a cnosť a náboženstvo všade zkvetalo. 

S týmto však nebol ešte spokojný; najviac snažil sa blúdiacich k pravde obrátiť. 

Savojsko bolo vtedy bludami kacíra Kalvína naprosto nakazené. Vojvoda Savojský prosil knieža-biskupa Ženevského o 

horlivých kňazov k vykoreneniu bludného učenia v tejto zemi. František sám sa uchádzal u biskupa o túto preťažkú úlohu. 

A neočakávaný bol prospech missie, ktorú tak dobrovoľne podujal. František, sprevádzaný príbuzným svojím Ludvikom 

Salesským, horlivým to kňazom, vydal sa na cestu do oných zemí, kde už od dávna nevideli kňaza katolíckeho, kde držali 

pápeža za antikrista, kde nebolo iného vídať, než zrúcané chrámy, zbúrané kláštory, polámané kríže a kde srdcia ľudu 

naplnené boli nenávisťou proti náboženstvu katolíckemu. On však nebál sa žiadneho nebezpečia, ani smrti. V jednej ruke sv. 

Písmo a v druhej palicu, oblečený v rúchu jednoduchom, šiel všade pešky. Vľúdnosťou a ľúbeznosťou svojou rozptýlil 



 

55 

predsudky rozkolníkov a získal všetky šľachetnejšie duše. Húfom hrnuli sa k nemu blúdiaci, ako by boli pútaní k nemu 

vyššou, zázračnou mocou. On však v poníženosti srdca svojho modlil sa neustále k Bohu, aby ráčil udeliť požehnanie 

účinkovaniu jeho; a Všemohúci ho aj hojne požehnal, lebo behom štyroch rokov viac než 72 tisíc blúdiacich duší zpät 

priviedol do lona cirkvi samospasiteľnej. S pomocou Božou založil v tomto opustenom kraji viacej fár, poslal ta horlivých, 

dokonalých kňazov a vrátil sa zpiatky do mesta Annecy. 

Na to za koadjútora (pomocníka) a nástupcu biskupa Ženevského vyvolený, po smrti biskupa Klaudia r. 1602 vo farskom 

kostole mestečka Tharnesu, v ktorom bol i pokrstený, za biskupa posvätený bol. Vo vysokej dôstojnosti tejto býval vždy 

ponížený a nad mieru láskavý ku každému, tak k bohatému ako i k chudobnému, lebo on v každom človekovi videl to, čo 

bol sám, človeka totiž na obraz Boží stvoreného. 

Pri nadľudských prácach, aké bol sv. František ako missionár a pozdejšie ako biskup v Ženeve ku cti a chvále Božej a k 

spaseniu duší podnikal; pri tak mnohých prenasledovaniach, nebezpečenstvách, potupách a pomluvách, aké vystáť musel: 

vynikal nielen vrúcnou dôverou v Boha, lež zvlášte všetko prevyšujúcou tichosťou. On sám uznáva,, že bol od prírody k 

prchlivosti náklonný; avšak ustavičným rozjímaním o tichosti Spasiteľa a neustálym bojom proti tejto zlej náklonnosti 

podarilo sa mu cnosť tichosti natoľko si osvojiť, že sa stala takmer druhou jeho priradenosťou a žiarila mu z očú. Svojím 

tichým, ľúbezným chovaním sa, získal on srdcia i tých najzarytejších kacírov. Z nesčíselných príkladov, ktoré toto stvrdzujú, 

uvedeme len jeden. Istý šľachtic velice nenávidel svätého. Aby sa na ňom pomstil, rozširoval o ňom všelijaké pomluvy a 

zlomyseľné upodozrievania. Sv. biskup však strvával na všetko toto zcela spokojný a nejavil ani najmenšieho rozhorčenia. 

Nad tým ešte viacej rozvzteklený šľachtic tiahol po niekoľko nocí so psami, lesnými trúbami a poľovníkmi pred príbytok 

svätého, vystrájajúc tam špatný hluk a lomoz. Rozdráždení služobníci biskupovi chceli pokarhať nočných nezbedníkov, 

biskup im to však prísne zakázal, tak že sa neopovážili proti jeho vôli jednal Šľachtic, nemohúc týmto spôsobom svätého 

dopáliť, dal mu skrze svojich sluhov naodkazovať tých najnehanebnejších vecí a všetky okná na biskupskom dome kamením 

povybíjať. Dozvediac sa o tom príbuzní svätého, prišli k nemu a doliehali na neho, aby žaloval nehanebníka. On však riekol 

im s najväčšou vľúdnosťou: «To neučiním, lebo by som tým vrhol šľachtica do záhuby, ja ho však chcem získať.» — Keď 

sa to šľachtic dozvedel, zahanbil sa velice. Niekoľko dní na to stretol sa svätý s týmto človekom v meste, premluvil k nemu 

s najväčšou zdvorilosťou a prosiac ho o jeho priateľstvo, so všetkou srdečnosťou ho objímal. Šľachtic, dojatý podivením nad 

touto nadmiernou tichosťou svätého, prosil ho za odpustenie, chcel mu dať zadosťučinie je, aké by len žiadal, a od tých čias 

stal sa najhorlivejším jeho priateľom. 

Pre nedostatok miesta nemožno nám opísať všetky skutky sv. Františka. On nešetril zdravia, nie života, aby ovečky svoje 

vyhľadal, chlebom života občerstvil a k spaseniu priviedol. Pri veľkej činnosti biskupského úradovania písal ešte knihy veľmi 

užitočné, v ktorých kresťanská dokonalosť v celej svojej kráse sa vypisuje. Svetoznáma je kniha jeho, ktorá má nápis: 

«Filothea, čili návod k zbožnému životu.» Knihou tou už tisíce a tisíce duší na cestu spasenia privedené boli. 

V záležitostiach vojvodu Savojského cestoval r. 1622, ač práve chorľavý, do Francúzska, onemocnel však v meste Lyone, 

kde porazilo ho; lekári, chcejúc ho vyliečiť, prikladali mu podľa tehdajšej obyčaje žeravé železo na hlavu a na hrdlo; keď mu 

pri tomto ukrutnom liečení nesmierna bolesť slzy vyrazila z očú, povedal: «Pane, čo tu mám ešte robiť?» Jeden z prítomných 

povedal mu, aby sa radšej so sv. Martinom modlil: «S radosťou umriem, o Pane! Nebojím sa však života, jestli potrebný som 

ľudu tvojemu.» František ale odpovedal: «Nie je som ja Martin, lež sluha nehodný, ktorého ani Boh ani ľud nepotrebujem 

28. decembra vydal krásnu dušu svoju Bohu v 56. roku veku svojho. Telo jeho s najväčšou veľkoleposťou prenesené bolo 

dňa 29. januára do mesta Annecy, kde v hlavnom kláštore ženskej rehole «Navštívenia,» ktorú bol založil, pochované je. 

Poučenie. 

Sv. František Salesský bol od priradenosti náklonný k hnevu; ale neustálym premáhaním sa to predsa tak ďaleko doviedol, 

že nikto neslyšal z úst jeho slova hnevivého a netrpezlivého. Jaknáhle spozoroval, že sa v ňom hnev hýbe, prestal hneď 

hovoriť a čakal, pokiaľ hnev v ňom neutíchol. Bodaj by v tomto všetci ľudia nasledovali sv. biskupa! Hnev je náruživosť, 

ktorá najviacej škodí človeku, z ktorej pochádzajú mnohé a ťažké hriechy. Vzdor tomu ale mnohí vymluvajú svoje hriechy 

tým, že boli v hneve; pravia totiž: toto alebo ono urobil som v hneve; hnev mňa premohol a nemohol som si pomôcť. Takáto 

výhovorka neplatí nič pred Bohom. Čo by si povedal ty k tomu, keďby ťa tvoj sused verejne hanil, tupil alebo na tele ti 

ublížil, potom ale tým sa vy ml úval, že to všetko len v hneve urobil? Zdáliž by si bol spokojný s takou výhovorkou? 

Nemyslím. Ako teda môžeš žiadať, aby Pán Boh spokojný bol s tebou? Drž sa v hneve ako sv. František. Cítiš-li, že sa hnev 

v tebe zdvíha, prestaň hovoriť, čakaj a rozmýšľaj nad tým, čo máš hovoril Netresci nikdy v hneve, lež čakaj, kým sa to v tebe 

utíši; potom až konaj, čo rozum kresťanský a zákon Boží dovoľuje. Túto radu dal nám už pred dávnymi časy sv. otec 

Augustín, praviac: «Keď sa hnev v tebe hýbe, premôž sa, nehovor a netresci. Keď sa myseľ tvoja utíši, potom až hovor a 

tresci. Každý človek má byť chytrý k slyšaniu, lež nenáhly k mluveniu a v hneve: pretože hnev človeka nečiní, čo pred 

Bohom spravodlivého je.» 

Modlitba. 

Popraj mi, o Bože! milosti, abych náruživosti svoje a predovšetkým náruživosť hnevu na úzde držal, jedine Teba miloval a 

jedine v Tebe svoj pokoj a blaženosť nalezal. Amen. 
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30. JANUÁRA. 

Svätý Ján Almužník, patriarcha alexandrinský. 

Svätý patriarcha Ján všetkým právom nazýva sa otcom chudobných, preto že bol nad mieru láskavý a dobrotivý ku všetkým 

biednym a opusteným. V meste Armathe, na ostrove Cypre, sa narodil, v mladom veku svojom vstúpil do stavu manželského; 

avšak veľmi skoro stratil manželku i dietky svoje. Táto veľká strata pohnula ho k tomu, aby sa odriekol sveta a žil jedine 

Bohu, Ježišu Kristu. Svoje značné imanie rozdal chudobným, aby tým snadnejšie dokonalosti dojsť mohol. 

Pretože mu skutočne na tom záležalo a on aj horlivo pracoval na spasení duše svojej, preto rýchle dosiahol veľký stupeň 

svätosti, pre ktorú na dôstojnosť biskupskú a patriarchálnu v Alexandrii pozdvihnutý bol. Sotva nastúpil úrad biskupský, 

svolal k sebe všetkých otcov chudobných cirkvi svojej a v prítomnosti zhromaždeného ľudu, takto k ním prehovoril: «Bratia 

moji! nie je slušno, aby sme o niečo iného väčšiu starosť mali, než o Spasiteľa Ježiša Krista. Iďte preto po celom meste a 

spíšte mi všetkých pánov mojich, ani jedného nevynímajúc. I keď sa ho otcovia, ktorýmžto starosť o chudobných sverená 

bola, s podivením pýtali, akí by to boli pánovia? odpovedal im: «Ktorých vy nazývate žobrákmi a chudobnými, tých ja 

nazývam pánmi, a držím ich vskutku za takých, preto že nám oni do neba pomôcť môžu.» Na žiadosť svätého spočítaní boli 

všetci chudobní v meste — počtom 7500, ktorým všetkým prisľúbil, že sa bude starať o nich ako otec. 

Po svojom vysvätení za biskupa rozdal kláštorom a špitálom 8000 kusov dukátov, ktoré našiel v pokladnici cirkvi svojej, a 

všetky svoje dôchodky určil chudobným. Jeho sluhovia ho od toho odhovárali, on ich však odkazoval na prozreteľnosť Božiu 

a sdelil im nasledujúce videnie: 

Keď mi bolo ešte len 17 rokov, videl som raz vo snách pannu nad mieru ľúbeznú, ktorá zatemňovala slnce bleskom svojím 

a krásou prevyšovala všetko, čo som kedy videl. Táto panna stála u lôžka môjho a dotkla sa mňa útlo prstami, tak, že som sa 

prebudil. V strachu, že som videl pannu u lôžka svojho, poznačil som sa znamením sv. kríža a prehovoril som: «Kto si ty, a 

ako si sa mohla opovážiť vojsť do izby mojej?» Ona však mala na hlave korunu z ratolestí olivových a prívetive sa mi dívala 

do očú; konečne ľúbezne sa usmejúc oslovila mňa takto: «Ja som prvorodená kráľova, chceš-li si mňa vyvoliť za priateľkyňu, 

dovedem ťa pred obličaj Najvyššieho; lebo u Neho nikto nemá takej moci ako ja. Ja som to učinila, že On na svet zostúpil a 

človečenstvo vykúpil.» Po týchto slovách zmizla. Keď som opäť k sebe prišiel, poznal som, že to bolo videnie 

«milosrdenstva»; preto mala panna tá hlavu svoju ovenčenú ratolesťami olivovými. Na to som sa obliekol a odobral sa do 

kostola, lebo sa už zardievala zora ranná. Na ceste stretol mňa jeden z bratov, ktorý bol na polo zmrzlý a triasol sa zimou. 

Hneď som zvliekol plášť svoj a dávajúc ho zkrehlému, pomyslel som si: Z tohoto chcem poznať, či je to videnie, ktoré som 

mal v noci, pravé alebo klamné. A v skutku, ako som došiel do kostola, tu sa mi predstavil ktosi v rúchu snehobielom, dal mi 

mešec so 100 striebornáky a povedal: «Vezmi braté! a rozdávaj podľa ľúbosti.» — Ja, vezmúc mešec, vrátil som sa k bratovi 

na polo zmrzlému, abych mu tie peniaze doručil, lebo som videl, že ich potrebuje, nebolo ho však viac nikde videí Z tohoto 

som poznal, že videnie moje nebolo klamné, lež v skutku videnie milosrdenstva. 

Čo dobrý Ján vo snách videl, to nosil v srdci svojom. Milosrdenstvo jeho k chudobným neznalo žiadnych medzí. On sám stal 

sa chudobným, aby rozdávať mohol chudobným. 

Keď i sám trpel núdzu, celú svoju dôveru kládol v dobrotu božskú, a preto žiadneho núdzneho neodpravil, keby bol aj 

koľkokrátkoľvek prišiel. Milosrdná láska jeho nevsťahovala sa však výlučne na podporovanie núdznych, lež i na všetko, čo 

bolo k pokoju a k spaseniu. Vždy sa zaujímal cti blížneho. Pomluvy a opovážlivé posudky mal v najväčšej ošklivosti. 

Pomluvač nesmel nikdy do jeho domu. Slyšal-li o nepriateľstve, hneď všetko vynaložil, aby spor vyrovnal. Istý veľký pán 

nechcel odpustiť svojmu nepriateľovi. Aby ho k smiereniu pohol, dal ho k sebe zavolať a povedal mu, aby šiel s ním k omši 

svätej. Keď sv. Ján prišiel k modlitbe Pána (Otče náš), ktorú sa tenkrát pri omši sv. s kňazom všetci veriaci na hlas modlievali, 

pri slovách: Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame» — zamlčal sa, obrátil sa od oltára k onému veľkému pánovi a 

napomenul ho, aby o slovách týchto rozmýšľal. Nesmierlivec prekvapený týmto výjavom, vrhnul sa svätému k nohám a 

sľúbil, že sa s nepriateľom smieri, čo i učinil. 

Takto vykonával sv. Ján lásku k blížnému, takto bol pravým učedelníkom Ježíšovým. Najkrásnejšie svedectvo o jeho láske 

k chudobným podáva nám jeho záveť (testament), ktorú na smrteľnej posteli skrze pisára písať dal: «Ja Ján, sluha, lež pre 

veľkú dôstojnosť kňazskú, ktorú mi Boh dal, slobodný, ďakujem Tebe, o Pane a Bože môj, že si mňa biedneho v tom vyslyšal, 

aby pri mojom skonaní nebolo viacej po mne nalezeno, než tri pätáky. Keď som do paláca biskupského prišiel, našiel som 

tam do 80 centov zlata; čo mi však priateľa Kristovi darovali, bolo viacej, než kto spočítať môže. Toto všetko pokladal som 

za majetok Najvyššieho a vrátil som to jeho chudobným. Pretože však ostávajú po mne ešte tri pätáky, posledná moja vôľa 

je, aby aj tie chudobným boli darované. Takéto milosrdenstvo odmenil Boh vernému sluhovi spôsobom najkrásnejším. Keď 

roku 619 cestoval do Carihradu, zvestoval mu Pán príchod smrti jeho, na čo svätý pobieral sa na ostrov Cyper, kde v mestečku 

Armathe, rodisku svojom, dokonal beh života svojho. Pred jeho smrťou zjavil sa mu jasný mládenec so zlatou palicou 

pútnickou v ruke, prehovoriac k nemu: «Pospiechaj, lebo Kráľ kráľov ťa očakáva.» Keď svätý umieral, videl v Alexandrii 

istý sv. muž, menom Sabina, vo vytržení, ako patriarcha Ján s rozžatou sviecou v ruke, v prôvode celého duchovenstva zo 

svojho palácu vychádza, a ako ho víta milostná Panna, ktorá skvelejšie žiarila než slnce a ktorejžto hlava ovenčená bola 

ratolesťmi olivovými. Takto sa splnilo na sv. Jánovi, čo mu v jeho mladosti sľúbilo božské milosrdenstvo: «Chceš-li mňa za 

priateľkyňu mať, uvediem ťa pred obličaj najvyššieho Kráľa.» 
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Telo svätého pochovali na ostrove Cypru v Armathe, odkiaľ po dlhom čase prenesené bolo do Carihradu. Sultán turecký 

daroval pozdejšie sv. pozostatky Matejovi, kráľovi uhorskému, ktorý ich k verejnej úcte v kaplnke kráľovského palácu v 

Budíne vyložil. Ztadiaľ preložené boli do kláštora paulinského v Máriethali roku 1530, odkiaľ v tom istom roku na rozkaz 

Ferdinanda I. preniesli ich do Prešporku. Tu složené boli v pokladnici sborného chrámu sv. Martina a len raz v roku, v deň 

12. novembra, vystavené bývalý k verejnej úcte; tu kniežatá a biskupi navštevovali svätého, ktorého milosrdenstvo dosť 

obdivovať nemohli; až napokon kardinál Peter Pázmány, arcibiskup ostrihomský, roku 1632 preložil telo sv. Jána Almužníka 

do svätiny chrámu, kde k tomuto cieľu na strane epištolnej vystavil oltár, pred ktorým vždy lampa horieť musela. Veľkolepá 

to bola slávnosť  Boli tu prítomní tí najvyšší hodnostári, duchovní a svetskí, a ľudu toľká sila, že vo veľkom chráme nebolo 

mu miesta. Kanonici sami bdeli celú noc pri pozostatkoch svätého, načo na druhý deň, totiž 23. januára, nasledovala kázeň 

nemecká a slovenská a potom slávnostná omša svätá, ktorú konal sám kardinál-arcibiskup Pázmány. Sto rokov boli sv. 

pozostatky na tomto mieste v svätyni složené. V roku 1732 Imrich Esterházy, arcibiskup ostrihomský, dal na severnej strane 

kostola vystaviť krásnu kaplnku, na ktorejžto oltár pozostatky sv. Jána dňa 26. októbra prenesené boli a kde spočívajú až po 

dnešný deň. 

Poučenie. 

Keď jednúc, kresťanská dušo! ležať budeš na smrteľnej posteli; keď plná strachu a úzkosti pohliadať budeš do temnej 

budúcnosti, večnosti; keď povážiš, že sa aj ty budeš museť snáď už o nedlho presťahovať a predstaviť pred súdnu stolicu 

Božiu: zaiste si budeš priať, aby si mala na tejto ceste niekoľko priateľov, ktorí by ťa vyprevádzali a ku pomoci ti prispeli. 

Nikto však nepôjde s tebou, dušo kresťanská! Ani príbuzný, ani priateľ, ani otec, ani matka; musíš ísť sám, celkom sám: o 

jak ti to bude trpké a horké! Avšak poteš sa, ja ti poviem o jednom dobrom priateľovi, ktorý ťa vyprevadí na tejto ťažkej 

ceste; ktorý ťa poteší, posilní; ktorý ťa dovede až pred samú súdnu stolicu Božiu; ktorý ťa tam zastane a neodstúpi, až ti 

vymôže milosť a zmilovanie. Vieš, kto je ten dobrý priateľ? To je almužna. O tejto je písané: «Blahoslavený je, kto si spomne 

na chudobného, v deň nešťastia vyslobodí ho Pán.» (Žalm 40, 20.) «Dávaj almužnu z imania svojho a neodvracaj tvár svoju 

od žiadneho chudobného, lebo tak sa stane, že ani od teba neodvráti Pán tvár svoju.» (Tob. 4, 7.) «Almužna vyslobodzuje od 

smrti, ona je, ktorá očisťuje od hriechu a pôsobí, že dôjdeš milosrdenstva a života večného.» (Tob. 12, 8, 9.) 

Nemysli si však, že môžeš almužnu dávať a pri tom hrešiť, a že ti Boh za tvoju almužnu všetko odpustí. Sv. Augustín vraví, 

že tomu musíme ináč rozumeť a síce: Kto dáva almužnu, tomu Pán Boh ľahšie udeľuje tej milosti, aby seba poznal, pokánie 

činil a tak odpustenia hriehov dosiahol. 

Almužna nám ďalej zmierňuje trest u Boha a rozmnožuje imanie a majetok; lebo kto rád dáva, tomu Pán Boh ešte viacej 

požehnáva. Napokon, čo sme dali chudobným, Spasiteľ to tak považuje, ako by sme to boli dali jemu samému. Ostatne máš 

vedeť, že almužnou nie sú len peniaze, lež každý telesný a duchovný skutok milosrdenstva. 

Preto začni hneď dnes a podaj almužnu nejakému chudobnému; vyhľadávaj chudobných, lebo mnohí sa hanbia žobrať a 

radšej trpia tú najväčšiu núdzu. Čo dáš na almužnu, to ti vždy ponese veľké úroky u Pána Boha. 

Modlitba. 

Ó Ježišu, priateľu chudobných, vlej do srdca môjho lásku k núdzu trpiacim, abych tým dosiahol tvojho zaľúbenia a zachoval 

od smrti dušu svoju. Amen. 

 

31. JANUÁRA. 

Sv. Peter z Nolasky, zakladateľ rádu „najblahoslavenejšej Márie, 

vykúpenia zajatých“. 

Z počiatku trinásteho stoletia ozývali sa zo Španielska a z pobrežia Afrikánskeho srdcolomné náreky nesčíselných úbohých 

otrokov kresťanských, ktorí v zajatí neveriacich mohamedánov úpeli. Nie je pera, ktoré by biedu týchto úbohých opísať 

vstave bolo. Takmer nahí, na nohách ťažké okovy, museli pluh za sebou ťahať a v neznesiteľnom horkú na poli pracovať; 

trochu múky dostávalo sa im denne za pokrm a smradľavá voda bola ich nápojom; polohnilá slama a tvrdý kameň to bolo 

ich lôžkom a lebky zomrelých súdruhov slúžili im za nádoby k pitiu. Keď pre slabosť nevládali už viac pracovať, boli šľahaní, 

až z nich krv cícerky tiekla. Keď onemocneli, boli ponechaní svojemu osudu bez všetkej opatery, alebo hodení divým zverom 

za pokrm; keď sa zostarali, boli usmrtení. To najhoršie však bolo, že mohamedáni všetko vynaložili, aby otrokov 

kresťanských svätej viery pozbavili: najukrutnejšími mu-kami nútili ich k odpadnutiu. 

Počul o tom i Francúz, menom Peter, z rodiny šľachtických pánov z Nolasky, a ten biednym stavom otrokov pohnutý bol v 

najhlbších útrobách svojich. Bolo mu 29 rokov, keď si umienil celé svoje imanie vynaložiť na vyslobodenie úbohých otrokov. 
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Keď sa touto myšlienkou zaobieral, zjavila sa mu 1. augusta 1219 v noci blahoslavená Panna Mária a povedala mu: Boh 

chce, aby si založil zvláštny rád mníšsky k vyslobodeniu zajatých. 

Peter nebol ľahkoverný a pretože sa obával, že klame sám seba, šiel na poradu k svojemu spovedelníkovi, Rajmundovi z 

Pennafortu. Spovedelník tento bol muž znamenitý a svätý. Ale ako sa zadivil, keď mu Rajmund oznámil, že sa aj jemu zjavila 

sv. Panna a naložila mu, aby Petrovi k jeho podniku chuti dodal. Odobrali sa teda oba ku kráľovi Arragonskému a celú túto 

záležitosť mu predniesli. Tu však dosiahlo ich podivenie toho najvyššieho stupňa; lebo im kráľ povedal, že blahoslavená 

Panna aj jemu sa zjavila a to isté mu sdelila. 

Súc teraz docela presvedčení, že je to vôľa Božia, dali sa do diela svätého. Arrogonský kráľ uprázdnil pre nový rád miestnosti 

vo svojom paláci a krom toho udelil i znamenitých darov k založeniu rádu. Peter sa teraz utiahol do nového príbytku v 

kráľovskom paláci, na čo hneď hrnulo sa k nemu mnoho pánov, ktorí s najväčšou ochotnosťou vstupovali do nového rádu. 

Sv. Rajmund obliekol sám Petra do rúcha rehoľného, vyhlásil ho za generála celého rádu a zostavil stanovy. Členovia tohoto 

rádu nosili rúcho biele s krížom, na prsiach vytkaným, a skladali krom sľubu chudoby, čistoty a poslušnosti ešte štvrtý, totiž: 

«že chcú svoju vlastnú osobu obetovať, keby to k vyslobodeniu otroka zo zajatia potrebné bolo.» Pretože sa počet reholníkov 

neustále zmáhal, kráľ Arragonský vystavil im krásny kláštor v meste Barcelone. Oni sbierali almužny, aby nimi vykupovali 

zajatých. Peter ale odchádzal na pobrežie Španielské, kde panovali mohamedáni, áno aj do Afriky sa po lodi púšťal, aby tam 

úbohým otrokom ku pomoci prispel, tešil ich a vyslobodzoval. 

Peter pri svojich prácach aj sám mnoho vystáť musel; raz upadol do zajatia, kde ho ako iných okovami spútali. Reholní bratia 

vyslobodili ho a on sa vrátil do Barcelony, kde pre zošlý vek složiť chcel úrad generála! ale bratia jeho, ktorí ho ctili a milovali 

ako otca, nechceli to dopustiť. Potom, keď už bol, rád svoj 31 rokov spravoval a mnoho tisíc zajatých vykúpil, uzrel i on deň 

vykúpenia nie síce zo zajatia neveriacich, ale z väzieb tela svojho. Cítiac, že odbíja posledná hodina účinlivého života jeho, 

dal zhromaždiť reholných bratov okolo smrteľnej postele svojej a so slovami: «Blahorečiť chcem Pánu lebo poslal 

oslobodenie ľudu svojmu a ztvrdil smluvu svoju s nimi na veky,»vydal y tichosti ducha svojho, vo večer vianočný, roku 

1256. 

Poučenie. 

U nás, buď Bohu chvála, kresťania nemusia upeť v okovách otrockých u pohanov nachodia sa však pri tom aj u nás ľudia v 

okovách, väzni totiž, ktorí vo väzeniach trpeť musia za svoje prečiny. Modlime sa za týchto, aby Boh všemohúci vztiahol na 

nich milosrdné rameno svoje a Duch svätý aby osvietil mysle jejich, žeby pokánie činili za hriechy svoje. Krom toho povážme 

si, že zvlášte z chudobnejších mnoho ľudí nachodí sa v službe u nekresťanov, aspoň u nekatolíkov. Ač práve sluhovia a 

slúžky tieto nie sú otroci ,netrapia škody na tele alebo na majetku, v plnení svojich náboženských povinností bývajú predsa 

hatení, pretože nemôžu, ako sú povinní, pristupovať často ku sv. sviatosťam, zachovávať prikázanie pôstu, v nedeľu a vo 

sviatok slyšať omšu svätú; následkom čoho stávajú sa chladnými na proti svojmu náboženstvu a ľahko idú za obyčajom 

inoveriacich! Z tejto príčiny už za starých časov u nás v Uhorsku zakázané bolo Židom držať kresťanské dojky a slúžky, 

kresťanským ženám zakázané bolo pri pôrode potrebovať židovských báb; z tejto príčiny prísne nakladali predkovia naši 

katolíckym rodičom, aby dietky svoje bud do škôl, buď na remeslo ku nekatolíckym učiteľom alebo remeselníkom 

neposielali. (Cirkevný sjazd (synoda) Sabolčský z časov sv. Ludvika,10. hl. — Sjazd Ostrihomský z časov kráľa Kolomana 

a arcibiskupa Vavrinca, hl. 61.— Sjazd Trnavský r. 1629, hl. 9.) V najnovších časoch r. 1858 vydržiavaný sjazd Ostrihomský 

nakladá tiež prísne farárom, aby jak v kázňach, tak i v súkromných rozhovoroch napomínali veriacich, aby dietky svoje 

neposielali do škôl nekatolíckych a nedávali, ich do škôl k inoveriacim; tenže sjazd zakazuje tiež kresťanom do služby 

vstupovať k Židom a kresťanským matkám ku pôrodu volať židovské baby (hl. 9. § 4. — Povážiac preto nebezpečenstvo,v 

akom nachodia sa z ohľadu na vieru ľudia, u nekatolíkov alebo u Židov slúžiaci; povážiac prísné nariadenia a ustanovenia 

cirkevné, hľadme podľa príkladu sv. Petra všetko vynaložiť, aby spolubratia a sestry naše v Ježišu Kristu podobnému 

nebezpečiu vystavené neboli.  

Modlitba. 

Ó božský Vykupiteľu môj, Ježišu Kriste! ktorý si za každú dušu, aby si ju od večnej záhuby vyslobodil, drahú krv Svoju 

vycediť ráčil, otvor mne a všetkým hriešnikom oči, aby sme záhubu hriechu poznali a k Tebe sa obrátili, ktorý si život a 

pravda. Amen. 
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MESIAC FEBRUÁR. 

1. FEBRUÁRA. 

Sv. Ignác, biskup a mučeník. 

Na ceste do Galilei hádali sa medzi sebou učeníci Pána, kto z nich bude väčší v kráľovstve nebeskom? Keď prišli ku mestu 

Kafarnaumu, pýtal sa ich Pán: «Čo ste na ceste medzi sebou rozjímali?» A oni mlčali, lebo sa hanbili. Tu si sadol Spasiteľ a 

zavolal k sebe maľučké pacholiatko, postavil ho uprostred nich a riekol: «Zaiste pravím vám: neobrátite-li sa a nebudete-Ii 

ako maľučké pacholiatko, nevojdete do kráľovstva nebeského. Preto ktokoľvek sa poníži, ako pacholiatko toto, ten je väčší 

v kráľovstve nebeskom.» Toto Spasiteľom požehnané, svätými rameny jeho objaté pacholiatko má byť, podľa podania 

východnej cirkvi, sv. Ignác, nazvaný bohonosnýní, preto že Pána Boha nosil v srdci svojom. 

O detinstve sv. Ignáca nevieme iného, než že srdce jeho od útleho detinstva unášalo sa vrelou láskou k Spasiteľovi a k jeho 

svätému menu, akožto k prameňu všetkého života; jeho láskou, jeho životom bol Ukrižovaný. 

Sv. Ignác bol učeník sv. Jána; sv. apoštolovia Peter a Pavel vysvätili ho za biskupa a povýšili na biskupskú stolicu 

Antiochenskú; 40 rokov bol Ignác biskupom tejto cirkvi. V čas prenasledovania kresťanov pod cisárom Domiciánom 

spravoval čo zbehlý plavca loďku svojej cirkvi búrkami zmietanú, neustávajúc učiť a napomínať, tešiť a posilňovať, tak že 

obec jeho pevná zotrvávala vo viere, a mnohí kresťania slávnou smrťou mučeníckou vydávali svedectvo o Kristu; on sa tešil 

ich víťazstvu, zarmútený bol však nad tým, že sám ešte nedospel k dokonalej láske Kristovej, aby totiž hoden bol smrti 

mučeníckej. No aj táto žiadosť jeho sa vyplnila. 

Rímskí cisár Trajan, tiahnuc roku 107 proti Partom do boja, prišiel do Antiochie, a keď tu mnoho slyšal o biskupovi, ktorý 

pre svoju pobožnosť a učenosť považovaný bol za svetlo celej Syrie ,dal ho k sebe zavolať a nahováral ho ,aby sa zriekol 

viery Kristovej a obetoval bohom cisárovým ,že ho učiní najvyšším kňazom boha Perúna a cisárskym radcom Ale svätý 

odpovedal neohrozene: «Ja klaniam sa Bohu, jedinému pravému Bohovia, ktorým sa ty klaniaš, sú diablovia. Ja som kňazom 

Najvyššieho, ktorému každý deň prinášam obetu a za šťastného budem sa považovať, stanem-li sa i sám jeho krvavou 

obetou.» 

Trajan, rozpálený neohrozenosťou sv. biskupa, vyriekol súd: «Rozkazujem, aby Ignác, ktorý Krista v srde nosiť udáva, v 

okovách do Ríma odvedený a tam k obveseleniu ľudu zveri za pokrm predhodený bol.» 

Svätý s radosťou zvolal:« Ďakujem Tebe, o Pane! že si mňa dokonalej lásky hodným učinil a poctil, abych, ako apoštol Tvoj 

Pavel, železné putá nosil.» Modlil sa za svoju cirkev, porúčal Pána a nastúpil zdĺhavú cestu mučeníctva. Na ceste tejto do 

Ríma dorazil do Smyrny, kde bolo mu dovolené navštíviť svojho priateľa, sv. Polykarpa, biskupa Sinyrnenského. Sv. 

Polykarp pobozkal okovy sv. Ignáca. Zo susedných cirkví prišli mnohí biskupi, kňazi a kresťania uvítať svätého. Sv. Ignác 

zápalistou rečou napomínal všetkých, aby sa pevne držali učenia apoštolského, aby mi pre svoju pobožnosť a učenosť 

považovaný lovali jeden  druhého, aby poslúchali vo všetkom svojich biskupov a vytrvali stále v čas prenasledovania. Poslal 

potom listy na rozličné obce kresťanské, medzi iným do Ríma po kupcoch Efezských, prosiac Rímských kresťanov, aby 

ničoho nepodujali k jeho vyslobodeniu, pretože on veľmi túži po smrti mučeníckej. «Drahí bratia!» písal im, «nemajte so 

mnou žiadnej útrpnosti a neprotivte sa mojej poslednej ceste, lebo to je cesta radostná a milá k životu a k spaseniu. Ja viem, 

čo mi k dobrému slúži a som preto hotový trpeť muky ohňa, dať sa roztrhať zvermi, prebodnúť mečom, pribiť na kríž, hotový 

som umrieť, keď len k Ježišu prídem, ktorý je moja láska»  

Vojenskí sprievodci jeho za nedlho dorážali na neho, aby sa už bral do veľkého mesta k verejným hrám, kde pred očima ľudu 

Rímského predhodený má byť dravým zverom; i vstúpiac na loď, odplavil sa ďalej. Strážcovia jeho strážili ho vo dne i v 

noci trápili, a trýznili ho a odplácali trpezlivosť a prívetivosť jeho surovosťou a ukrutnosťou. Ale milosrdenstvo božské 

požehnávalo ho mnohým potešením: lebo kamkoľvek dorazil, všade prijali ho veriaci s úctou a láskou; biskupi mu všade šli 

v ústrety, pozdravujúc ho a prosiac ho o požehnanie. Keď sa približovali k miestu, ktoré sluje Porto, neďaleko Ostie, i tu mu 

prišli v ústrety bratia, tešiac sa, že cteného muža videť im dopriano, zarmútiac sa ale zároveň, že ho tak chytro stratiť musia. 

Niektorí kresťania pravili vo svojej horlivosti, že ukoja ľud, aby nežiadal smrti spravodlivého. Sv. Ignác ale poznal v duchu 

úmysel jejich, prosil ich, aby mu nezávideli, že k Pánu pospiecha, a vrhnúc sa na kolená, modlil sa za Cirkev, aby prestalo 

prenasledovanie a bratia aby zotrvávali v láske vzájomnej. Potom ho odviedli do Ríma, kam dňa 20. decembra r. 107 prišiel. 

Bol to posledný deň saturnalií, v ktorý najväčší zástup ľudu k hrám sa schádzaval; pretože hry tieto sa už končili, svätého 

hneď viedli do hrozného divadla. Z podzemných klenieb dorážal k ušiam jeho divý rev ľutých tigrov a levov: on však hlasne 

preriekol: «Slyšte trúby Kráľa mojeho, ktorý ma volá do boja a k víťazstvu.» Na piesku krvavého divadla stál ctihodný starec 

vo svätom a tichom pokoji, nemeniac barvy a reči, modlil sa po tichu a zvolal: «Ježišu môj, ja som zrno pšeničné Pána a 

musím zomletý byť zubami zverov, abych ako čistý chlieb obetný prišiel na Tvoj stôl.» Vtom lev,ktorý sa silným skokom 

naň vrútil, prekrátil mu reč a život. 
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Kosti svätého posbierali kresťania, zavinuli do plachiet, odniesli do Antiochie a ako veľký poklad držali v najväčšej úctivosti. 

Toto je najstarší príklad ctenia svätých pozostatkov. 

Poučenie. 

Trpeť a umrieť pre Spasiteľa Ježiša Krista bolo najvrúcnejšou túžbou, jediným cieľom, po ktorom sv. Ignác túžil. Sladká mu 

bola smrť pre Ježiša, s radosťou myslel na hodinu, v ktorú mu malo byť dopriano spojiť sa so Spasiteľom; len jedna okolnosť 

kalila často jeho radosť, a síce, žeby medzi kresťanmi po jeho smrti mnohé roztržky povstať mohli. Preto písal v liste k 

Filadelfickým nasledovne: «Vyhýbajte každej roztržke, každému kacírstvu. Toto sú zlé byliny, ktoré Ježiš Kristus nepestuje.» 

«Kto skutočne patrí Bohu a Ježišu Kristu, drží sa pevne svojho biskupa.» 

«Kto nasleduje roztržky a bludy, nebude dedičom kráľovstva Božieho.» 

«Snažte sa jednu večeru sláviť, jeden a ten istý pokrm nebeský prijímať. Jedno zaiste je telo Pána nášho Ježiša Krista a jeden 

kalich, ktorý nás v jednu krv spojuje, jeden oltár, ako jeden biskup s kňažstvom a jáhny, spolusluhami mojimi.» 

«Ničoho nečiňte bez biskupa; tela svojho ostrihajte čo chrámu Božieho, milujte jednotu, vyhýbajte roztržkám, buďte 

nasledovníkmi Ježiša Krista, ako i On je Otca svojho. Učinil som všetko, čo som učiniť mohol ako človek, ktorý miluje 

jednotu a pokoj, lebo kde sú rôznice a hnevy, tam Boh nebýva.» 

Drahý čitateľu! z tohoto vidíš, ako tomuto sv. biskupovi na srdci ležala jednota vo viere a láske, aby totiž veriaci spolu držali 

so svojím biskupom a kňazom. Dobre si pováž slov týchto a nedaj sa klamať a vábiť tými, ktorí farníkov búria proti farárovi, 

alebo kňazov proti biskupovi; nedaj sa zviesť tými, ktorí, ačpráve pri každej maličkosti riekajú: «Ja som dobrý kresťan», 

svätú vieru predsa krivo posudzujú, mnohé články, ako Sviatosť oltárnu a spoveď docela zapierajú; ktorí zapieranie takýchto 

tajomství, nešetrenie prikázaní cirkevných, na pr. pôstu, pohŕdanie učením biskupovým a napomínaním farárovým za 

novomódnu osvetu a vzdelanosť vyhlasujú. Všetci títo trhajú sväzok jednoty, sú nepriatelia Krista a zahynú. Pováž, čo praví 

Spasiteľ: «Kto vás (totiž biskupov a kňazov) slyší, mňa slyší; kto vami pohŕda, mnou pohŕda». 

Modlitba. 

Shliadni, všemohúci Bože a Pane, na naše krehkosti, aby nás, ktorých ťažko tlačí bremeno našich skutkov, sv. Ignác mučeník 

ochraňoval prímluvou svojou. Amen. 

 

2. FEBRUÁRA. 

Slávnosť Očisťovania Panny Márie, čili Hromnice. 

Slávnosť táto patrí medzi staršie slávnosti cirkevné. Jedni pripisujú jej ustanovenie pápežovi Gelasiovi (r. 494), iní pravia, že 

za cisára Justina alebo jeho nástupcu Justiniána (r. 542) bola zavedená. 

Slávi sa na pamiatku, že Mária Ježiša, ako prvorodenca, Pánovi v chráme Jeruzalemskom obetovala a tak zákonu Mojžišovmu 

sa podrobila. Mária náležala podľa narodenia svojho pokoleniu židovskému. V Starom Zákone Boh však skrze Mojžiša 

naložil bol Židom, aby každá žena po pôrode pacholiatka 40 dní, po pôrode dievčatka 80 dní považovaná bola za nečistú a 

zdržovala sa chrámu. Po tejto lehote musela matka, — ktorá cez celý ten čas nesmela verejne sa ukázať, do chrámu sa dostaviť 

a obetovať, bola-li zámožná, baránka, bola-li chudobná, dva holúbky alebo dve hrdličky. Po tejto obete bola matka za očistenú 

vyhlásená a mohla sa vrátiť k predošlému zamestnaniu svojmu. Týmto prikázaním chcel Boh Židom na pamäť uviesť že 

každý potomok Adama od narodenia hriechom poškvrnený je. Mária, ktorá vždy a vo všetkom rada plnila vôľu Božiu, 

podrobila sa po narodení božského Dieťaťa svojho so všetkou ochotnosťou tomuto príkazu; ona sa mu síce nepotrebovala 

podrobiť, súc pannou pred i po pôrode, chcela sa ale cvičiť v pokore a poslušnosti, a ako jej božský Syn vo všetkom rovnať 

sa ľudom, vyjmúc hriechu. 

Mária teda dostavila sa v chráme so svätým Dieťaťom svojím, a pretože bola chudobná a matkou Dieťaťa, ktoré sa v chudobe 

narodiť, v chudobe žiť a umrieť chcelo, priniesla obeť chudobných, totiž dve hrdličky. Keď dokonala obeť svoju, tu jej prišiel 

v ústrety ctihodný starec, ktorý bol spravodlivý a s túžobnosťou očakával Spasiteľa sveta. Jemu bol Boh prisľúbil, že neumre, 

kým by prvej neuzrel Vykupiteľa. I vzal Dieťa božské na ramená a chválil Boha a riekol: «Teraz prepustíš, Ó Pane! 

služobníka svojho v pokoji podľa slova svojho; lebo oči moje uzreli spasenie, ktoré si pripravil všetkým národom, akožto 

svetlo k osvieteniu pohanov a k osláveniu ľudu svojho Israelského.» Jozef však a Mária divili sa tým veciam, ktoré 

predpovedané boli o ňom. I požehnal im Simeon a riekol Márii, Matke Jeho: «Hľa! Tento je položený k pádu a k povstaniu 

mnohých v Israelí a ako znamenie, jemuž bude odporovano, a srdce Tvoje prebodne meč, aby zjavené boli myšlienky 

mnohých.» Sotva skončil Simeon slová, pre Máriu tak bolestné, tu pristúpila Anna prorokyňa, dcéra Fanuelova z pokolenia 

Asser; tá sa bola zostarala vo dňoch mnohých a živá bola s mužom sedem liet od panenstva svojho, a bo a vdovou v rokoch 

okolo osemdesiatich štyroch a nevychádzala z chrámu, pôstom a modlitbou slúžiac Bohu dňom i nocou; i vzala Dieťa na 
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ramená svoje a vzdávajúc vďaky Bohu za tú milosť, že mohla uzrieť Spasiteľa pred smríou svojou, pohliadala, vrúcne sa 

modliac, k nebesiam. Mária a Jozef s úplným odovzdaním sa do vôle Božej prijali radostné i žalostné proroctvo Simeonovo, 

a vykonavše všetko podľa zákona Pána, vrátili sa do  Galilee, do mesta svojho Nazaretu. Dieťatko však rástlo a posilňovalo 

sa v duchu, plné múdrosti, a milosť Božia bola na ňom. 

Na pamiatku slov sv. starca Simeona, že Ježiš je svetlo k osvieteniu pohanov, svätievajú sa v tento deň sviece voskové, ktoré 

sa nazývajú «hromničky», (preto tak, lebo nábožní ľudia v čas hromobitia ich zapaľujú a pri nich o odvrátenie nebezpečia 

Pána Boha prosia) a potom sa s rozžatými týmito sviecami koná slávny prievod. 

U nás Slovanov má táto slávnosť ešte i národné meno: «hromnice». Naši slovanskí predkovia slávievali z jara slávnosť 

Perúna, boha hromu a blesku, s rozžatými pochodňami obskakujúc jeho modlu. Tak sa to stávalo na vrchu Sytne a po iných 

miestach uhorského Slovenska. Naši sv. apoštolovia Cyrill a Method ztroskotali predkom našim modlu Perúna a naučili ich 

znať pravého Boha; slávnosť pohanská obrátila sa v kresťanský sviatok Hromnice, pochodne Perúna v sviece zasvätené ku 

cti blahoslavenej Panny, ktoré napospol nazývame «hromničky». 

Poučenie. 

Blahoslavená Panna vyplnila zákon očisťovania nie z nútenosti, lež pretože akožto Matka Toho, ktorý prišiel zákon a 

prorokov nie vyzdvihnúť, lež splniť, chcela sa zákonu vo všetkom podrobiť. Týmto stala sa Panna Mária skvejúcim príkladom 

poníženej poslušnosti všetkým ženám, ktoré nachodia sa v podobnom položení, ako ona; i bodaj by kresťanské matky tak 

rečenú «vádzku» alebo «úvod» nepovažovali za obťažný zvyk! V Starom Zákone bol obrad tento zákonom naložený, v 

Novom Zákone je on povinnosťou povďačnosti; i kamže by aj ozdravená matka po prvýkrát obrátiť mala kroky svoje, kam 

by mala ísť, keď nie k Tomu, ktorý jej v čas bolesti a nebezpečenstva nie len vlastný život zachránil, lež ju ešte aj druhým, o 

mnoho vzácnejším životom požehnal? 

Mária obetovala prvorodeného Syna svojho Pánovi. Ako Mária, tak aj nás obetovala a posvätila niekedy naša matka Bohu, 

ona nás tiež do chrámu doniesla a ako od Boha obdržaný záloh, ako dar lásky a milosti, postavila nás pod Jeho ochranu, lebo 

Boh je jediné útočište naše. Každá matka podobá sa v istom ohľade Márii: každá donáša svoje, nie síce božské, lež na obraz 

Boží stvorené dieťa v obeť Tomu, ktorý jej ho daroval. V hlbokej pokornosti, lež v tichej blaženosti stála niekedy matka naša 

u dverí kostola, milované dieťa k milujúcim ňádram pritískajúc, zaslzené oči z nemluvniatka vo vrúcnej modlitbe obracajúc 

k nebesiam, myslela na osudy života jeho; uvažovala, aké cesty a ciele označil mu Boh; duch jej rúšku budúcnosti preraziť 

nemohol, srdce však jej ostalo pokojné, potešené, pretože vedela, že prozreteľná, všetko múdre spravujúca láska Božia bdie 

nad ním a nespí. Modlila sa preto vrúcnou dôverou: Bože, Otče nebeský! Tebe venujem, Tebe posväcujem milované dieťa 

moje; sprevádzaj ho krížnymi cestami života, osvecuj ho papršlekami Tvojho svetla, naplňuj ho duchom pravdy a vedenia; 

zohrievaj ho plameňom Tvojej lásky; daj mu vľúdné, pobožné srdce; nech bude šťastlivé a dôjde s? senia; vylej požehnanie 

Svoje na jeho temeno a pokoj do jeho duše: Tebe, ó Otče nebeský, odovzdávam v bolestiach zrodený, milovaný plod života 

môjho!» 

Drahý kresťane! pamiatka Rodičky Božej, akožto príkladu poslušnosti a pokory a pamiatka matky našej, ktorá nás pri svojom 

úvode Pánu Bohu obetovala, upamätuje nás dnešný deň na hlavnú povinnosť našu: v pokore Bohu slúžiť a jeho sväté 

prikázania ochotne plniť, aby sme hodnými učinení boli ochrany Jeho. Vezmi si pred seba, že sa plnenia tejto povinnosti 

nikdy nezpustíš. 

Modlitba. 

Všemohúci a večný Bože! s pokorou prosíme Teba, popraj nám, aby sme, ako niekedy Tvoj jednorodený Syn na dnešný deň 

v tele našom v chráme Jeruzalemskom predstavený bol, i my s očisteným srdcom k Tebe sa kedysi dostali, skrze Pána nášho, 

Ježiša Krista. Amen. 

 

3. FEBRUÁRA. 

Sv. Blažej, biskup a mučeník. 

Pán Boh rozličnými nemocami navštevuje ľudí, hneď, aby ich napomínala trestal, hneď, aby stálosť ich v dobrom zkúšal, 

alebo napokon, aby objavil nám skutky všemohúcnosti svojej. Kto však nemoce dopúšťa na nás, ten nám i lieky podáva, 

jestli uzdravenie pôsobí k spaseniu duše našej. Otec nebeský je i našim lekárom; preto aj prosíme ho o jeho mocnú pomoc v 

našich nemociach; a aby nás tým istejšie vyslyšať ráčil, uchádzame sa i k Svätým a Vyvoleným Jeho o jejich prímluvu. Na 

prímluvu Svätých mnohí nemocní došli predošlého zdravia svojho, tak na prímluvu sv. Blažeja, ku ktorému sa preto od 

prastarých časov utiekajú kresťania neduhami hrdla obťažení. 

Sv. Blažej žil v treťom století po Kristu v Armenii, v meste Sebaste. Od detinstva svojho cvičil sa v kresťanskej dokonalosti. 

Vo venci jeho cností skvela sa predo všetkým láska k blížnému, ktorou pohnutý oddal sa lekárstvu, aby ubiedenému 
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človečenstvu na pomoci byť mohol. Pre jeho cnostný život a milosrdné srdce bol sv. Blažej u ľudu veľmi obľúbený, tak že 

ho zvolili za biskupa. Ako biskup plnil povinnosti úradu svojho s apoštolskou horlivosťou. Tu vypuklo oproti kresťanom 

ukrutné prenasledovanie. Pohania mali tenkrát namiereno obzvlášte na biskupov a kňazov, domnievajúc sa, že jaknáhle 

zavraždia pastierov, stádo samo od seba sa rozprchne. Keď sa teda prenasledovanie blížilo k mestu Sebaste, utiahol sa sv. 

biskup do hôr, aby sa zachoval stádu svojmu a skryl sa v jaskyni skalnatej na vrchu Argeus, kde dni svoje v modlitbe a v 

rozjímaní trávil. Lesná zver bola mu tu jediným spoločníkom. 

V zvieraťoch javí sa istý pud, ktorý ich k človekovi vábi, ako keby tušili, že je on vznešené stvorenie; ako keby ich pri ňom 

ožiarili papršleky jeho nesmrteľnej duše, pritulujú sa k nemu.  Sv. Blažej pripútal k sebe divých obyvateľov horských, čistým 

a neskaleným okom svojím skrotil ich divosť a bojazlivosť, ony ho poznali, cítili jeho lásku a ony vďačili sa mu tým, že mu 

prinášali pokrmy. Smutná samota obrátila sa takto v príjemné bydlo svätému — ale nie na dlhé časy. 

Keď vladár v kraji tom, kde sa sv. Blažej ukrýval, hon zariadil, zbadali poľovníci, ktorí sa práve tou horou túlali, že zver 

všetka uteká pred nimi jedným smerom. Šli teda za stopami až k jaskyni, v ktorej videli sv. Blažeja, obkľúčeného zverami. 

Uľakaní poľovníci odobrali sa k vladárovi a povedali mu, čo videli. Vladár vydal rozkaz, aby svätého jali a k súdu priviedli. 

Sluhovia jeho hneď pospiechali vyplniť rozkaz. Za tým však zašlo slniečko a nastala noc. Tu videl sv. Blažej v modlitbe 

Spasiteľa, ktorý mu pravil: «Vstaň, lebo mi priniesť máš obeť» Svätý hneď poslúchnul na toto slovo, vstal a vyšiel von z 

jaskyne, kde už stáli sluhovia vladára, na neho volajúc: «Poď s nami, vladár ťa volá.» Na toto volanie riekol svätý s radostnou 

tvárou: «Vítam vás, dietky moje; teraz vidím, že Boh nezapomenul na mňa.» Keď sa však chceli pustiť na cestu, všetka zver 

sa za nimi rozbehla; poľovníci sa poľakali a chceli opustiť svätého, tento však riekol im: «Nebojte sa, táto zver neuškodí 

nikomu, a rozkázal zveri, aby sa vrátila zpiatky. Postrašená zver postála na ceste a smutne sa dívala za svätým, až s 

poľovníkami zmizol v húšti. 

Sv. Blažej celou cestou mluvil pohanom slová spasiteľné a mnohých z nich obrátil na vieru, a zas mnohých nemocných 

uzdravil. Dieťaťu jednému, ktoré ryby jedlo, uviazla v hrdielku kosť, ktorú niako vytiahnuť nemohli. Smrť bola istá a už 

blízka, ako sa pozdávalo; tu priniesla zarmútená matka úbohé pacholiatko svoje k svätému biskupovi, s plačom ho prosiac, 

aby nemocné z istej smrti vyslobodil. Sv. Blažej počal vrúcne k Bohu sa modliť, prežehnal dieťa sv. krížom a ihneď uzdravené 

odovzdal matke jeho. Keď po jeho smrti mnohí podobnou alebo inou nemocou na hrdlo trpeli a na prímluvu sv. Blažeja 

uzdravení boli, nastala od starodávna v katolíckej Cirkvi tá pekná obyčaj, že sa na jeho sviatok udeľuje požehnanie sv. 

Blažeja. Vezmú sa totiž dve hromničky, deň pred tým (na Hromnice) posvätené a sviažu sa v podobe svätoondrejského kríža; 

kňaz dotkne sa nimi krku veriacich a pri tom rieka: «Na prímluvu sv. biskupa a mučeníka Blažeja osloboď teba Pán od 

všetkého neduhu na krku, v mene +Otca i +Syna i +Ducha sv. Amen.» Keď sv. Blažej do Sebasty došiel, pokúšal sa vladár 

Agrikolaus lichotením ho získať a k zapreniu viery pohnúť: žiadal od neho, aby obetoval modlám. Vladár Agrikolaus sa totiž 

nazdával, že sa sv. Blažej z bázne pred smrťou ukryl; jak veľmi sa preto musel začudovať, keď mu tento dôrazne odvetil: «Ja 

obetujem svojmu Pánu Ježišu telo a dušu, ale tvojim modlám neobetujem ničoho.» 

Neprávosť číhá po násilí, kedykoľvek môže; sudca odpoveďou svätého rozhnevaný, dal sv. Blažeja nemilosrdne palicami 

biť a tak zbitého zas do žalára uvrhnút Viackrát bol sv. biskup pred súd predvolaný pokaždé napomínaný, aby bohom 

obetovať sa nezdráhal, lež nadarmo; sv. Blažej zostal stálym. Konečne vynesený bol nad ním súd smrti. Sv. Blažej mal byť 

utopený. Ale čo sa stalo? Svätý biskup chodil po vode ako po suchej zemi a tí, ktorí ho chceli i tu prenasledovať, utopili sa 

biedne vo vlnách. Konečne bol sťatý roku 316. 

Poučenie. 

Sv. Blažej uzdravil na hrdlo nemocné diela znamením sv. kríža. Týmto znamením značia sa kresťania od prvých časov 

kresťanstva ; týmto znamením vyznávame svoju vieru v trojjediného Boha, týmto znamením označujeme dôveru svoju v 

nekonečné zásluhy Ježiša Krista. Nekatolíci opovrhujú týmto znamením bez všetkej príčiny. Nachádzajú sa však aj medzi 

katolíkmi mnohí, ktorí sa hanbia pred inovercami prežehnať sa; ktorí večer alebo ráno, pred jedlom alebo po jedle, doma 

alebo v kostole znamením týmto by sa nepoznačili za celý svet, praviac, že to len pre obecných, neučených ľudí. No na 

takýchto ľudoch ľahko splniť sa môže to, čo Spasiteľ predpovedal, že totiž aj On hanbiť sa bude za nich, pretože oni hanbili 

sa za Neho. Neopovrhuj preto, drahý čitateľu znamením sv. kríža, lež prežehnávaj sa ním ráno i večer, pred jedlom a po jedle, 

pred prácou i po práci, a vo všetkých nebezpečiach, ktoré by tvojmu telu alebo tvojej duši hroziť mohli. Koľkokrátkoľvek 

však prežehnáš sa, čin to vždy s dôverou v Toho, ktorý tak ukrutnou a strašnou smrťou zomrel za nás na kríži. «Keď sa značíš 

znakom sv. kríža, píše sv. Ján Zlatoustý, «ozbroj čelo svoje veľkou dôverou; znamenie sv. kríža musíme nie len prstom činiť 

na svojom tele, lež vopred pevnou vierou v duši. Jestli prežehnávaš sa týmto spôsobom, žiaden zo zlých duchov neopováži 

sa do boja pustiť sa s tebou, vidiac kopiju, ktorou smrteľne poranený bol.» 

Drahý čitateľu! znamenie sv. kríža vtlačila v čelo tvoje drahá matka tvoja, keď si po prvýkrát uzrel svetlo tohoto sveta; 

znamením sv. kríža poznačila ťa, keď si ako vyrostlý odobral sa medzi cudzích ľudí; týmto znamením sprevádza ťa druhá, 

niemenej milá matka tvoja Cirkev od tvojej kolísky až ku hrobu. A keď telo tvoje dávno už zpráchnivelo v čiernej zemi, keď 

zabudli na teba príbuzní a priatelia, na hrobe tvojom stojí kríž, zvestujúc svetu, že tu pochovaný je «kresťan.» Kríža svätého 

drž sa preto, dušo kresťanská! v časoch zlých i dobrých, v zápasoch so svetom a diablom, a v znaku tomto doista zvíťazíš! 

Modlitba. 

Všemohúci Bože! ktorý si nás potešil sviatkom sv. Blažeja, popraj nám milostivé, aby sme, ktorí slávime pamiatku 

mučeníckej smrti jeho, účastní boli aj jeho ochrany. Amen. 
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4. FEBRUÁRA. 

Sv. Ondrej Korsini, biskup. 

Takú moc má blahoslavená Panna Mária na srdce hriešnikov a na jak vysoký stupeň dokonalosti ctiteľov svojich vede, toho 

dôkazom je život sv. Ondreja, zvaného Korsini. Sv. Ondrej menuje sa Korsini preto, že sa zo šľachtického rodu Korsinich 

narodil vo Florencii roku 1302. Rodičia jeho, nemajúc žiadnych detí, učinili sľub Panne Márii, že keby im Boh na jej prímluvu 

syna požehnal, toho by venovali Jeho službe. I stalo sa, ako si žiadali. Na deň sv. Ondreja apoštola narodil sa im synáčok, 

ktorého ku cti sv. apoštola nazvali Ondrejom. Pekný a nádejeplný chlapček bol životom, láskou, jedinou radosťou svojich 

rodičov; oni ho vychovávali ako poklad, im z neba sverený, vyviňovali jeho vlohy múdrym učením, vplývali na jeho srdce 

vlastným príkladom, karhali detinskú nemravnosť mäkkým prútom, so stromu lásky srezaným, dobre pamätajúc na príslovie: 

«Sprostosť uviazaná je na srdce chlapca, prút však odníma ju s neho»; Ondrej bol na potešenie svojim rodičom. Úbohí však 

rodičia, jak trpko ste mali byť zklamaní! Matka hľadela synáčka svojho v bázni Božej vychovať; Ondrej však, podľa povahy 

veľmi živý, nevšímal si dobrých naučení matkiných, akoby okovami pripútaný k svetu a pôžitkom jeho márnym, pohrúžil sa 

do viery ľahkomyseľnej a zkazenej mládeže; plamene chtivosti zábav a roztopašnosti vždy vyššie a vyššie šľahali v jeho 

duši, utlačujúc útle kvietky nevinnosti a mravnosti; čo deň hlbšie ponoroval sa v more zkázy a zatratenia. To náramne bolelo 

dobrú matku. Ona plakala a nariekala vo dne i v noci. V žalosti svojej modlila sa k Panne Márii za obrátenie nešťastného 

syna svojho. Modlitba táto nebola márna. Jedného dňa, keď sa Ondrej opäť neslušne choval k svojej matke, táto s celou 

vážnosťou riekla k nemu: «Odstúp odo mňa! Lebo v pravde ty si ten vlk, o ktorom sa mi zdálo, že som ho nosila pod svojím 

srdcom.» Ondrej odstúpil, hneď sa však k matke naspäť vrátil, prosiac ju, aby mu vysvetlila obsah týchto slov, ktoré hlboko 

vrazili sa do jeho srdca. So slzami preriekla k nemu matka: «Keď som ťa ešte pod srdcom nosila, zdalo sa mi, že mám porodiť 

vlka, ktorý zabehnuv do kostola, premenil sa v baránka. Deň na to porodila som teba. Ako si posaváď žil, vieš dobre; v skutku 

nie ako rozumný človek, lež ako vlk. Už je čas, aby si sa stal baránkom a vyplnil sľub rodičov svojich. Lebo si nebol narodený 

nám, ale najsvätejšej Panne!» 

Hlboko dotkli sa slová tieto srdca Ondrejovho; bolesť matkina skrotila jeho ľahkomyseľnosť; padol na kolená pred milou 

matkou a hneď vstanúc, pospiechal do blízkeho kostola rádu Karmelitov, a ako keby sa v skutku stal z vlka baránkom, pred 

obrazom blahoslavenej Panny vrúcne sa modlil. Dokonav modlitbu, odhodlal sa vstúpiť do rehole Karmelitov, aby s rúchom 

svetským odhodil svetské smýšľanie a so šatou reholnou obliekol nového človeka. Ako nováčik (novicius) vykonával s 

pokornosťou tie najťažšie a najobyčajnejšie práce domáce; v duchu pokánia činil najprísnejšie sebazaprenie. Život jeho bol 

svätý, nebeský. Pečujúc však o vlastné spasenie, nezapomenul ani na bratov svojich. Jeden z jeho príbuzných, Ján Korsini, 

ochorel na nevyhojiteľnú nemoc. Aby zabudol na svoje bolesti, oddal sa zaslepenec hre; hral sa celý deň v kôstky, tak že 

bydlo jeho ľudia nazývali vôbec domom hýrivcov. Zo sústrasti šiel sv. Ondrej k nemu a sľúbil mu, že ho nemoc nechá, jestli 

prestane sa hrať, bude osem dní sa postiť a odporúčať sa Panne Márii. Nemocný nasledoval radu svätého a činiac pokánie, 

uzdravený bol. Pán Boh i viac zázrakmi odmenil svätosť sv. Ondreja. Z mnohých uvedieme tu len jeden. Vo Florencii bol 

jeden boháč, ktorému zomreli všetci synovia, len jedna dcéruška mu ostala a aj tá trpela na suchotiny. Otec povolal so 

všetkých strán tých najvýbornejších lekárov, avšak všetko darmo, nemohli pomôcť nemocnej. «Čo žiadaš, drahé dieťa moje, 

abych ti ešte učinil?» pýtal sa jej jednúc skormútený otec. Úbohé dievča dalo sa do plaču, rieknuc: «Milý otče! mne nie je 

pomoci, iba že by mi pomohol Boh a Panna Mária; lež pošli, prosím ťa, k sluhovi Božiemu, Ondrejovi, aby sa za mňa modlil 

a nejaký liek mi pripravil; jestli mi to nepomôže, stratená som.» Utrápený otec bežal hneď do kláštora pre brata Ondreja. 

Svätý, príduc k dievčati, vzal chleba, namočil ho do vína a modlil sa takto: «Všemohúci Bože a Spasiteľu Ježišu Kriste, ktorý 

veriacich svojich na pamiatku Svoju pod spôsobami chleba a vína telom a krvou Svojou nasycuješ, požehnaj tento do vína 

omočený chlieb, aby slúžil tomuto dievčatku, ktoré dôveruje v Tvoju pomoc, k uzdraveniu tela a duše.» Potom podal chlieb 

dievčaťu, ktoré na to zaspalo, a keď sa zobudilo, zvolalo pevným hlasom: «Otče, matko, dajte sem chytro moje šaty, brat 

Ondrej ma volá!» I oblečúc sa, šla celkom zdravá do kláštorného chrámu a vzdávala tam vrúcne vďaky Bohu. 

Sv. Ondrej na žiadosť svojich predstavených učil sa bohoslovie a vysvätený bol za kňaza. Ako kňaza poslali predstavení 

svätého do mesta Parížu, aby tam na vysokých školách skončil svoje štúdia; zkadiaľ vrátiac sa do Florencie, vyvolený bol za 

predstaveného kláštora. Jak pokorný a ponížený bol pri všetkom tomto Ondrej, vidíme z toho, že keď ho roku 1360. za 

biskupa vo Fiesoli vyvoliť chceli, ukryl sa do kláštora Kartusiánov, aby tejto cti ušiel. Následkom toho pristúpilo sa k novej 

voľbe, ale vtedy jedno dieťa v zástupe hlasité vykríklo: «Boh sám ustanovil Ondreja za pastiera, on je u Kartusiánov, tam ho 

najdete.» — Ihneď išlo vyslanstvo k svätému, ktoiý poslúchnuc pokynutie Božie, vysvätený bol za biskupa v 58. roku veku 

svojho, Tento svoj úrad zastával on do 71. roku svojho, majúc vždy za pravidlo, že čím vyššiu dôstojnosť zastáva, tým svätejší 

a kajúcnejší musí byť život jeho. Na seba bol nad mieru prísny, k iným, zvlášte k hriešnikom, nad mieru láskavý. On bol 

otcom chudobných, ktorým každý štvrtok nohy umýval. Nepriateľov smieriť a spoiy vyrovnávať nikto tak nevedel ako on, 

slovám jeho nikto nemohol odolať. 

Vo vianočný svätvečer roku 1372, onemocnel, priam keď sa na utiereň pripravoval, a 6. januára 1373, zomrel pokojne, plný 

radosti a predtuchy budúcej blaženosti svojej. Telo jeho pochované je v chráme Pána Karmelitskom vo Florencii. 

Poučenie. 
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Mnohý nemocný rád by si dal zavolať sv. Ondreja Korsiniho, aby mu pomohol, keby on ešte na žive bol. On však žil v 

Taliansku a už dávno zomrel. Lež či nieto blízko nás druhého, ktorý by nám a to ešte istejšie pomôcť mohol? Cirkev katolícka 

je ten lekár, ktorá nám vždy a všade k pomoci prispieva. Sv. Jakub apoštol píše: «Stone-li kto medzi vami, nech zavolá kňaza 

Cirkvi, aby sa modlil nad ním a pomazal ho olejom v mene Pána. Modlitba viery uzdraví nemocného a uľaví mu Pán a jestli 

je v hriechoch, odpustené mu budú», t. j. nech príjme sviatosť posledného pomazania. Že však mnohí touto sviatosťou úľavy, 

útechy a zdravia nenabývajú, toho ona nie je príčinou, lež sám nemocný, preto že nemá živej vieiy, a nasledovne tej 

nadprirodenej pomoci nie je hoden. 

Nemožno ti sv. Ondreja k sebe povolať, povolaj k sebe Toho, ktorý pravil: «Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a obťažení 

ste, a ja vás občerstvím.» Nemocný človek nevládne prísť k Spasiteľovi do chrámu, prichádza preto On sám k nemu v 

Sviatosti oltárnej. Mnohí nežiadajú si však tohoto pomocníka, a keď si Ho žiadajú, nemajú viery, nádeje a lásky a preto 

nezaslúžia, aby im Spasiteľ pomohol. Mnohí nemocní,, predovšetkým zámožnejší a tak rečení «osvietení» kresťania skladajú 

celú svoju dôveru v lekára a lieky, akoby lekár bol ich Bohom a Spasiteľom, alebo akoby len v tých liekoch nachodil sa život 

a zdravie. Je síce povinnosťou každého nemocného, dať zavolať k sebe lekára; lekár sa preto mnoho musel učiť, aby poznal 

nemoce; rastliny tiež len pre človeka stvoril Boh: ale nad lekárom a rastlinami stojí všemohúci Boh, od ktorého to konečne 

závisí, dovede-li lekár nemoc poznať, pravý liek predpísať a má-li liek nemocnému aj pomôcť. Na to by žiaden nemocný 

nemal zapomenúť. 

Nemocní ako že si hľadia obľahčiť v nemoci? Mnohí siahajú priam k tak márnym prostriedkom, ako onen príbuzný sv. 

Ondreja. Jedni hrajú sa v karty, druhí čítajú, aby im čas prešiel, svetské, daromné a škodné knihy, iní zas prijímajú návštevy, 

atď. Avšak všetko to nemôže poslúžiť k obľahčeniu nemoci. Drahý čitateľu! Boh ťa chce skrze nemoc na čas od sveta odlúčiť, 

aby si tým viac na Neho a na spasenie duše svojej myslel. 

Jestli len vo svete hľadáš potešenia, na nivoč uvádzaš úmysel Boží, nemoc ťa len trápi a nič ti neprospeje. Nemoc je ako čas 

pôstu a kajúcnosti, ktorý človeku k dobrému poslúžiť môže, jestli ho náležíte použije. Môžeš teda potešenie svoje v čas 

nemoci hľadať v Spasiteľovi Ježišu Kristu, alebo v márnom svete. Rozváž, čo je lepšie, a podľa toho jednaj. 

Modlitba. 

Pane Ježišu Kriste! Ty lekáru nemocných, ktorý si sa o to postarať ráčil, aby sme v nemoci bez útechy a pomoci neostali : 

popraj mi milosti, abych v nerestiach vždy len u Teba pomoc hľadal a k svetu len podľa vôle Tvojej sa utiekal. Amen. 

 

5. FEBRUÁRA. 

Sv. Agatha, panna a mučenica. 

Medzi tisícami oslávených, ktorí ako hviezdy s oblohy nebeskej priateľsky nás pozdravujú, usmieva sa nám dnes zvlášte 

jedna panna anjelskej čistoty; na hlave má venec z červených ruží a bielu laliu v ruke. 

Táto svätá pochádzala niekedy zo šľachtického rodu v Sicílii, meno jej je Agatha. Pobožní jej rodičia vyučovali ju v 

spasonosnej náuke Ježiša Krista, predovšetkým na srdce jej kladúc, že pôvabnosť a krása telesná sú lživé a márne, že len 

bázeň Božia je pravá ozdoba panny; že radosti a pôžitky svetské chytro pomíňajú rovne kvietku, keď ho odtrhneme, zvädne; 

že nie statky pozemské, lež šľachetné vlastnosti ducha a srdca sú opravdivé poklady života. V takýchto zásadách vychované 

zkvetalo dievča v dokonalú pannu, ako anjel v tichej domácnosti. 

Veľká však a zriedkavá dokonalosť neostáva skrytá; papršleky jej svetlosti dostávajú sa voľky nevoľky na vonok, najmä, 

keď spojená je s krásou a bohatstvom; a Agatha bola krásna a bohatá. Ako včely kvetúcu ružu v záhrade obletujú a radostným 

bzučaním ju pozdravujúc, hľadia sa jej srdcu zblížiť, tak sa hrnuli i lživí zbožnovatelia k pôvabnej panne: avšak nadarmo, 

Agatha nemala pre lásku pozemskú žiadneho srdca, ona sa s telom i dušou zasvätila Bohu a plná lásky k Ježišu nemala inej 

túžby, ako panenský život obetovať za Ženícha svojho nebeského. Tejto milosti sa jej i vskutku dostalo. 

Agatha meškala práve v meste Katane, keď roku 151. pohanský miestodržiteľ Quincián tam sa dostavil, aby nepriateľské 

rozkazy, ktoré bol cisár Decius proti kresťanom vydal, v skutok uviedol. Tu i sv. Agatha musela sa k súdu miestodržiteľa 

dostaviť. Ona tušila, že nastávajú jej ťažké trápenia a preto utiekala sa k Vykupiteľovi o pomoc, rieknuc: «Ježišu Kriste! 

najvyšší Pane všetkých vecí, Ty vidíš srdce moje, Ty vieš, čo od Teba žiadam, Tebe nech náleží všetko, čo som a čo mám. 

Ty si mojím pastierom a ja tvojou ovečkou, posilni mňa z nebies, abych v svätom boji za česť mena Tvojho nepodľahla, lež 

zvíťazila nad diablom. Quincián všetko vynaložil, aby krásnu, vznešenú a bohatú pannu prinútil, aby s ním do stavu 

manželského vstúpila; lež čistá nevesta Pána odporovala všetkému sľubovaniu a vyhrážaniu. I odovzdal ju necudnej jednej 

žene, nazdávajúc sa, že tá oblomí jej myseľ. Hrozné boli trápenia a pokušenia, aké Agatha v dome tejto ženy znášať musela, 

dôverujúc však v pomoc svojho milého Vykupiteľa, všetko premohla. 
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V nádeji svojej sklamaný miestodržiteľ dal opäť pannu pred súdnu stolicu priviesť. Tu pýtal sa jej: «Jakého si stavu? Ona 

odpovedala: «Som slobodná a zo stavu šľachtického. «Či sa teda nehanbíš chovať sa a žiť ako otrokyňa? tázal sa jej ďalej. 

«Ja som dievka Ježiša Krista odvetila panna, «tomuto slúžiť, je panovať, jeho služba je pravá sloboda, v jeho službách 

nalezáme nepominuteľné hodnosti, nebeské poklady a večné spasenie. «Či my teda nie sme slobodní, odvetil miestodržiteľ, 

«ktorí ctíme bohov nesmrteľných?» «Ako by si ty mohol byť slobodným, ktorý slúžiš bezživotným modlám a predávaš peklu 

dušu svoju?» odpovedala Agatha. Nad touto odpoveďou rozľútený miestodržiteľ dal ju poličkovať a do žalára odviesť. 

S veselou tvárou vkročila Agatha do žalára a padnúc na kolená, vrúcne prosila Boha, aby ju posilnil v nastávajúcom jej 

ukrutnom boji. Na druhý deň predviedli ju opäť pred miestodržiteľa, ktorý na ňu volal: «K čomu si sa odhodlala? Čo je tvoja 

spása? «Spása moja je Kristus, odvetila Agatha. «Jak dlho budeš ešte strvávať na svojom pošetilom úmysle?» osopil sa na 

ňu miestodržiteľ. «Iď a obetuj bohom, lebo ináč muky polárnu tvoje údy a tvoju tvrdošijnosť; oheň a plameň zmäkčia tvoje 

zatvrdlé srdce, pohľad ukrutnej smrti zatrasie tvojimi kosťami, tak že na kolenách prosiť budeš o život. «Nie», odpovedala 

oduševnená panna, «železo a okovy pripútajú ma pevnejšie ku Kristu, oheň a plameň roznieťa len viacej lásku moju k Nemu, 

pohľad smrti povýši túžbu moju po Nom; všemohúci a milosrdný Boh bude pomocníkom a potešiteľom mojím. 

Vzteklý miestodržiteľ dal ju natiahnuť na škripec a ukrutne mučiť. Tu roztiahnutá na všetkých údoch trpela najukrutnejšie 

muky; v očiach k nebu obrátených perlili sa veľké slzy bolesti, bľadé perný hýbali sa v tichej modlitbe, ale žiaden hlas, žiaden 

vzdych ponosov nezdvihol sa z kľúčených ňadier. Týmto objavom rozlostený miestodržiteľ dal ju k stĺpu priviazať a, óh 

ukrutnosť! panenské jej prsia odrezať. Tvár panny zardela sa nad touto neľudskosťou, v šľachetnej rozhorčenosti zvolala: 

«Bezbožný ukrutníku, či si nikdy nespočíval na prsiach matky, či ťa hyena kojila, že sa opovažuješ toto učiniť slabej žene? 

Večný Bože, nech bude teda pokaličené telo moje, veď ono obnovené a oslávené povstane z mŕtvych.» 

Krvou zaliata a na smrť umučená, donesená bola sv. mučenica zpiatky do žalára; ukrutný tyran nedovolil rany jej obviazať a 

tie sa predsa zahojili; nebeský lekár ale nalial balzamu do zkrvácaných jej pŕs, posilnil a k novému životu priviedol trpiacu. 

Tu miestodržiteľ znovu na služobnicu Pána doliehať počal, aby sa kresťanstva odriekla, a keď všetko jeho vyhrážanie zostalo 

marné, rozkázal telo jej na novo trhať, po žeravom uhlí váľať a potom zas do žalára vsadiť. Tu sa vrhla šľachetná trpiteľka 

na kolená a sopnúc strýznené ruky svoje, modlila sa k Bohu: «Bože všemohúci! Tebe ďakujem, Ty si mňa miloval, Ty si 

mňa zkúšal, ó vezmi mňa ku Sebe v nebesia»; a domodliac sa, vypustila ducha svojho. Toto sa stalo dňa 5. februára r. 251. 

Poučenie. 

Najväčšia šľachetnosť záleží v tom, keď Kristu slúžime; áno Kristu slúžiť znamená toľko, čo panovať. Toto povedala sv. 

Agatha tyranovi, ktorý sa jej z toho posmieval, že sa nazývala služobnicou Krista. Pravdu mala sv. Agatha, lebo kto sa 

odovzdal službe Kristovej, t. j., kto uznal márnosť pozemských vecí; kto sa naučil odriekať sa statkov a rozkoší tohoto sveta; 

kto skracuje svoje náruživosti a plný dôvery oddal sa do náručia Ježišovho, ten v skutku je slobodný a trebárs by aj okovy 

nosiť musel; ten je skutočným šľachticom a mocnejším než kráľ, hoc by nosil len obecnú halenu a býval v drevenej chalupe. 

Sloboda je len jedna, sloboda totiž od jarma hriechu a náruživosti, ako tiež len jedno šľachtictvo je: život totiž svätý a cnostný. 

Kráľ, bohatier, človek z rodu vysokého, zmietaný náruživosťami, oddaný ctižiadosti, panovitosti, lakomstvu, smilstvu, je 

otrokom, preto že ho hriech tiahne za sebou, lebo ako Spasiteľ praví: « Kto slúži hriechu, otrokom je hriechu, pravda ale 

oslobodí vás.» 

Drahý čitateľu! ohliadni sa kolom seba a pováž, ako bohatí a svetskí ľudia plní sú nepokoja a starosti; ako zmietajú ich jejich 

náruživosti, hneď zas ľahkomyselní, s rozkoší sa vrhajú do rozkoší; majú všetko, čo si ich srdce zažiada a predsa nie sú tak 

šťastliví, ako mnohí zcela jednoduchý a prostý kresťan, bez bohatstva a rozkoší, ktorý, keď aj slúži, vždy je veselej a pokojnej 

mysli, lebo neväzí v okovách hriešnej navyklosti. Preto, dušo kresťanská, po tejto slobode, po tomto šľachtictve túž, ktoré 

jedine platnosť má pred Bohom. Varuj sa hriechu, márnosti a rozkoší svetských, nasleduj Krista a nájdeš tu na zemi 

neskalený, vnútorný pokoj, po smrti však večne panovať budeš s Kristom. 

Modlitba. 

Ó Ježišu! Ty si mojím pánom a kráľom, Tebe chcem slúžiť a Teba nasledovať; popraj mi len milosti, abych roztrhal okovy 

svojich hriechov a tým stal sa účastným slobody dietok Božích. Amen. 

 

6. FEBRUÁRA. 

Sv. Dorota, panna a mučenica. 

Ľúbezné a krásné je kvieťa zeme, no ľúbeznejšie, krajšie, rozmanitejšie je kvieťa nebies, v záhrade Pána kvetúce: a po tomto 

túžila jednúc v prastarých časoch zo všetkých síl duše svojej, ako kvieťa útla a krásna panna sv. Dorota. 

Sv. panna Dorota žila v treťom století v Cesarei Kappadocenskej životom práve anjelským. O jej kráse, múdrosti, poníženosti 

a čistote niesla sa povesť ďaleko-široko. Ale práve tieto vlastnosti vzbudili v nejednom srdci tie najnebezpečnejšie túžby. 
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Žihlava rastie pri ceste bez toho, žeby si ju kto všimnul, vyviňujúca sa však ruža vôňou a barvou svojou k sebe ťahá ruku, 

ktorá ju utrhne. — Pod cisárom Diokleciánom zúrilo to najukrutnejšie prenasledovanie proti kresťanom na Východe. 

Sapricius, krvežížnivý úradník cisársky, príduc do Cesaree, dal ku sebe zavolať sv. Dorotu a žiadal, aby obetovala bohom, 

podľa rozkazu cisárovho. Sv. Dorota však ponížene mu odvetila, že nebeský vladár iné rozkazuje, aby sme sa totižto len 

pravému Bohu sa klaňali a jedine jemu slúžili. Sapricius jej pohrozil mukami, ona však zmužile odpovedala: «Tvoje muky 

trvajú len krátky čas; oheň však gehenny, ktorého bych účastná bola, keby som obetovala bohom, trvá na veky. Nebolo by 

to múdro odo mňa, za muky krátky čas trvajúce uvrhnúť sa do zatratenia večného. Nebojím sa ja tvojich mučeníckych 

nástrojov, pretože Pán povedal: «Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, dušu ale nemôžu zabiť, lež viac bojte sa tých, ktorí môžu 

i dušu i telo zatratiť v ohni pekeInom.» Rozhnevaný Sapricius dal ju natiahnuť na škripec. Dorota však i tu vyznávala 

Spasiteľa, po ktorom toľko túžila. Na to Sapricius odovzdal ju dvom sestrám, Kriste a Kalliste, ktoré z bázne pred mukami 

vieru svoju boli zapreli, a teraz sa zaviazali, i čistú nevestu Kristovu pohanstvu získať; než stalo sa práve naopak: obe odpadlé 

sestry získala Dorota viere kresťanskej a zomrelý ešte pred ňou smrťou mučeníckou. Ona totižto na ich reči odpovedala 

slovami Spasiteľa, ktorý večné spasenie sľubuje tým, ktorí plačú a kvília a prenasledovanie trpia za jeho svätú vieru; a keď 

zbadala, že by náchyľné boli navrátiť sa ku kresťanstvu, povzbudzovala ich, riekajúc: «Dobrý je Pán a hojné jeho 

milosrdenstvo ku všetkým, ktorí z úprimného srdca obracajú sa k nemu.» Pretože však malomyseľné ženy nedôverovali v 

milosť Božiu, hovorila k ním sv. mučenica ďalej: Pochybovať v milosrdenstve božskom bol by ešte väčší hriech, než slúžiť 

modlám; nezúfajte preto, veď on je múdry a všemohúci lekár, ktorý jedine vyhojiť môže rany vaše; Spasiteľom ho menujeme, 

lebo nás spasil, Vykupiteľom, lebo nás vykúpil; obráťte sa len z celého srdca, a bez pochyby nájdete u neho milosti.» Slzy 

bolesti a pokánia roniac, vrhli sa, Krista a Kallista k nohám sv. Dorote, prosiac ju, aby orodovala za ne u Pána, načo ona, 

pozdvihnúc k nebesiam svoje ramená, modlila sa nasledovne: «Bože, ktorý si pravil, nežiadam smrti hriešnika, lež aby sa 

obrátil a živý bol, Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal, že nad obrátením jedného hriešnika väčšia radosť panovať bude v 

nebesiach, než nad deväťdesiatdeviatimi spravodlivými, preukáž milosrdenstvo  Svoje; prijmi ženy tieto zpiatky k stádu  

Svojmu, aby podľa jejich príkladu obrátili sa k Tebe všetci, ktorí Ta opustili.» 

Zanedlho dal ich Sapricius volať k sebe a potom, keď boli pred ním odvolali svoje odpadnutie od viery, dal ich spáliť v kotle, 

vrelou smolou naplnenom. Teraz prišiel rad na Dorotu. Sapricius, plný hnevu, dal ju natiahnuť na škripec a telo jej páliť 

horiacimi pochodňami. Zdálo sa však, akoby ona týchto múk ani necítila; podivuhodný úsmev, nebeská radosť žiarila z jej 

tvári, tak že sa jej tyran pýtal: «Prečo sa raduješ uprostred múk a bolestí?» Na čo sv. panna pravila: «Ešte nikdy v živote 

nezakúsila som toľkých radostí, ako včuí, že som nepriateľovi vyrvala z rúk duše svojich sestier a že som ich Kristu poznovu 

získala. Neodkladaj ďalej moju smrť, abych sa octla v ich spoločnosti, pretože už veľmi túžim prísť ku Ženíchovi svojmu, v 

ktorého záhrade budem ruže a jablká trhať a sa s ním večne tešiť Tyran vidiac, že všetky muky márne sú, vyriekol nad 

Dorotou súd smrti, totižto, že má sťatá byť. To keď mučenica uslyšala, zvolala: «Ďakujem Tebe, o Pane, že mňa k Svojmu 

sňatku povolávaš, a s veselou mysľon kráčala ku popravišťu. Uliciami povieval studený, ostrý vietor, z oblohy padal sneh 

miešaný s dážďom, celé okolie pokrývajúc nepríjemnou mhlistou šerosťou; tu prehovorila mučenica s ľúbezným úsmevom 

k zarmúteným svojim priateľom: «Hľa, jak pustá a nepríjemná je táto zem; jak veľmi sa radujem, že už na druhý, krásnejší 

svet odísť môžem, kde v záhrade môjho Ženícha skvejú sa krásné lalije, kvitnú voňavé ruže; ó jak veľmi sa teším tomuto 

raju!» Predný pisár Theofil, ktorý slová tieto slyšal a za bláznovstvo držal, riekol jej posmešne: «Aj, nevesto Kristova, pošli-

že mi z raja ženícha tvojho jablká alebo ruže.» Sv. Dorota pohliadla naň vážne a povedala: «Žiadosť tvoja má sa splniť; len 

aby si bol toho hodný.» Keď prišli na miesto popravné, prosila majstra popravného, aby sa máličko pomodliť smela. A tu 

zjavilo sa jej spanilé pacholiatko, tri krásné jablká a tri krásné ruže v košíčku majúc, ktorému pravila, aby išiel k Theofilovi 

a oboje mu odovzdal a riekol, že mu to Dorota podľa sľubu svojho posiela. Theofil stal sa ihneď kresťanom a zomrel tiež 

smrťou mučeníckou. Nad Dorotou zablyskol sa meč, ktorý konec urobil jej životu zemskému 6. februára 281., aby nebeský 

Ženích pojal čistú dušu jej. 

Poučenie. 

Vo veselej spoločnosti vyprával Theofil s úsmeškami, že každé okamžik očakáva kvety a ovocie z raja, z ruky vnadnej a 

príliš ľúbeznej; a hľa, tu pristúpil k nemu chlapec, volal ho stranou a podal mu košíčok: tri jablká a tri ruže zázračnej vône 

boli v ňom. Theofil nemohol oko svoje nasýtiť na tomto kvieti a podivnom ovocí; myslel na to vo dne, sníval o tom v noci, 

zmocnila sa ho neznáma doposiaľ túžba po tej neznámej domovine, kde takéto ruže kvitnú a takéto ovocie rastie. Zázračný 

tento objav účinkoval mocne na jeho srdce, otvoril ducha jeho svetlu viery; netajil, lež vyznal Krista nielen v kruhu 

zadivených priateľov, ale pozdejšie aj pred súdom a vstúpil takto smrťou mučeníckou do záhrady rajskej. Ako Dorota umrieť 

— bolo jeho jedinou túžbou a slávou. 

Drahý čitateľu! bodaj by sv. Dorota aj tebe, a aj mne poslala len jeden kvietok z raja, len jednu ružičku, žeby srdce naše 

rozplápolalo túžbou po Spasiteľovi, tomto zázračnom kvete z kmeňu Dávidovho; že by nádej v nebesia pozdvihla nás nad 

pole tejto zeme kamenné, a posilnila nás na cestách tŕnistých tohoto života! 

Modlitba. 

Sošli, Pane, na Svojich ponížených sluhov hojnosť milostí Svojich, aby ona podporovala nás v pokušeniach zlých príkladov 

a osvietila mysle naše, aby sme, poznajúc hriešny svoj stav a činiac pokánie, láskavé prijatí boli skrze Pána nášho Ježiša 

Krista. Amen. 
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7. FEBRUÁRA. 

Sv. Romuald, opát a zakladateľ rehole. 

Prostredným Talianskom tiahnú sa i vrchy Appeniny. V týchto vrchoch, na východ od mesta Florencie leží dolina ohradená 

do kola jedlovým hájom. Do tohoto hája ženským neslobodno vstúpiť, lebo tam okolo kostola a kláštora sem tam stoja cely 

pustovníkov. Hlboké ticho panuje po celej doline, len sväté spevy pustovníkov, alebo lomoz robotných nástrojov mníchov 

miešajú sa so šumiacim vetrom. Toto pole menujú Maldulus, alebo po latinsky Campus Manduli, ináč Camalduli 

(Kamalduli). Mnísi tejto samoty nasledujú reholu sv. Benedikta, so životom kláštorným spojujúc obyčaje pústovnické. 

Utiahnuc sa od hluku svetského, zaopatrujú pokoj svojej duši; zachovávajúc večité ticho a mlčanlivosť, ukrocujú svoj jazyk 

a prísnym pôstom panujú nad svojím telom. Spokojnosť ducha, mlčanlivosť a pôst odporúčal týmto mníchom svätý 

zakladateľ ich, Romuald. 

Sv. Romuald narodil sa v desiatom století z rodiny kniežatskej v meste Ravenne. Výchova jeho bola ako ostatných synov 

veľkopanských, ktorí napospol málo dbali na vedeckú vzdelanosť. Vyrástol on teda v úplnej nevedomosti, a do dvadsiateho 

roku neznal iba jazdiť, poľovať, v kocky hrať a zabávať sa v prostopašných spoločnostiach. K slyšaniu slova Božieho a k 

vykonávaniu kresťanských cností nemal ani času, ani chuti. Milosť Božia však otvorila mu oči k poznaniu lepšieho života. 

Stalo sa to nasledujúcou udalosťou: 

Jeho otec Sergius prišiel pre jakési pozemky do nepriateľstva s jedným zo svojich príbuzných a vyzval ho podľa tehdajšej 

obyčaje na súboj a žiadal, aby sa aj Romuald zúčastnil na tomto hroznom deji. Tento síce tomu odporoval, pretože mu však 

otec jeho hrozil, že ho z dedičstva vytvorí, bol prítomný pri krvavom súboji. Sergius zavraždil príbuzného a odporcu svojho. 

Či Romuald nebol tiež účastný tejto vraždy? Jeho svedomie aspoň nedalo mu pokoja, až premožený ľútosťou, odobral sa do 

blízkeho kláštora sv. Apollinára, aby tu za 40 dní činil pokánie podľa predpisov cirkevných. 

Odlúčenie od sveta, spásonosné napomínania a poučovanie mnícha, ktorý mu bol k obsluhe daný, tak účinkovaly na neho, 

že sa úplne obrátil a na vždy sveta odriekol. Prijmúc rúcho reholné, vyzul človeka starého. Zotrvával on v tomto kláštore cez 

sedem rokov; všetkým cvičeniam kláštorným oddal sa s toľkou horlivosťou a vytrvalosťou, že za krátky čas ostatných údov 

v cnosti prevýšil. V ten čas zahniezdili sa v kláštoroch mnohé neporiadky straniva kázne reholnej. Mladý Romuald, plný 

svätej horlivosti, dal sa vlažných bratov napomínať a karhať. Týmto ale narobil si mnoho nepriateľov a nenávistníkov: 

reholníci vlažní, o reholu nie mnoho dbajúci, nedbanliví a leniví, sprisahali sa proti nemu, a ako mu povedano bolo, číhali po 

jeho živote. 

Romuald preto s dovolením opáta opustil tento kláštor. Lež kde sa teraz podeť? V okolí Benátok žil v tomto čase medzi 

močiarmi na jednom ostrove pustovník, ktorý sa menoval Márin. Muž ten bol pobožný a nesmierne prísny. Modlitba a 

rozjímanie bolo jeho najväčšou rozkošou. K tomuto pustovníkovi odobral sa Romuald a veľmi sa tešil, že tak prísneho majstra 

našiel a podrobil sa zcela jeho vôli. Oba svätí pustovníci žalmy spievajúc chodili lesom. Romuald nevedel spievať. 

Kedykoľvek teda chybil, uderil ho Márin prútom po hlave, aby sa žiak v trpezlivosti cvičil. Dlho znášal učeník toto karhanie, 

konečne ale riekol ticho a pokorne: «Majstre, jestli sa vám ľúbi, šľahajte ma teraz po pravom uchu, lebo na ľavé som už 

temer ohluchol.» 

Márin a Romuald prišli zanedlho do potyku s druhými pustovníky zo vznešeného rodu. Peter Orseolo, vojvoda, ktorý 

nespravodlivou cestou dostal sa k vláde v slobodnej obci Benátskej, pýtal sa viacej znamenitých mužov, čo by mal činiť, aby 

utíšil svoje svedomie. Guarin, opát francúzsky, radil mu, aby opustil svoju dôstojnosť a utiahnuc sa v niektorom kláštore, 

pokánie činil. To isté radili nespokojnému vojvodovi Márin a Romuald. Orseolo, Ján Gradenik, jeho spoluvinník, Márin a 

Romuald odobrali sa teda k opátovi Guarinovi do Francúzska. Orseolo a Gradenik ostali tu v kláštore sv. Michala, Márin a 

Romuald ale aj tu viedli život pustovnický. Po jednom roku však odobrali sa s viacej súdruhami do lesa a založili tu celú 

pustovnickú osadu. 

Kým Romuald vo Francúzsku trval, otec jeho Sergius, pohnutý príkladom syna, obrátil sa a vstúpil do kláštora blízko 

Ravenny. Onedlho však nezľúbil sa mu tento život, tak že sa chcel opäť do sveta navrátiť; dozvediac sa o tom syn jeho, ihneď 

pospiechal do Ravenny, aby dušu otcovu zachoval. I podarilo sa mu otca v kláštore zadržať, kde on aj nábožne obcoval a 

sväté zomrel. 

Romuald sa na to zas utiahol do svojej milej samoty, avšak nie na dlho: Boh sám ho postavil na svietnik, aby na potom svetu 

tak zkazenému ako vzor kajúcnosti svietil a životom svojím ukázal, že do neba nevedie iná cesta, krome cesty sebazapierania. 

Na Veľkú noc roku 996. prišiel cisár Otto III. do Ravenny, i chcejúc zaplniť uprázdnené opátstvo Elasse, dovolil mníchom, 

aby si sami zvolili opáta. Mnísi jednohlasne zvolili Romualda za opáta. Svätý sa však zdráhal prijať tento úrad, a len na 

prosbu cisára, ktorý osobne prišiel do jeho cely a na hrozby snemu Ravenského podrobil sa vôli mníchov. Ako opát usiloval 

sa kláštornú reholu s celou prísnosťou do života uviesť, bez ohľadu na stav, vzdelanosť a vek reholníkov. Mnísi preto 

obanovali, že ho učinili opátom; láska a úcta k nemu obrátila sa v nenávisť. Romuald s bolestným srdcom videl, ako sa 

mravný stav kláštora zhoršuje, i nemohúc na seba vziať ťažkú zodpovednosť, išiel za cisárom do mesta Tivoli a složil tam 

opátsku palicu k nohám Gerberta, arcibiskupa Ravenského, sám ale nasledoval cisára, jehož spovedníkom sa stal, do Ríma, 

zkadiaľ neskôr putoval na vrch Cassino. 
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Na slová sv. Romualda značný počet mladých šľachticov a kniežat odriekli sa lesku a nádhery sveta, a odoberúc sa do 

kláštornej samoty, viedli život prísny, celý čas strávili na modlitbe, spievaní žalmov a práci. Mnohí z nich tiahli ako 

missionári až do Poľska, Ruska, medzi Slovanov, rozširovali tam kresťanstvo a umreli smrťou mučeníckou; počet učeníkov 

jeho tak sa rozmnožil, že im nemohol dať príbytku viacej, a preto musel aj po iných stranách stavať kláštory. Najznamenitejší 

z nich bol kláštor v Kamalduloch. Ztadiaľto vzal pôvod svoj prísny rád Kamaldulenský, ktorý ešte po dnes trvá v Taliansku. 

Podivuhodná horlivosť kajúcna oživovala obyvateľov tohoto kláštora, ktorí buď v samote a odlúčene vo svojich celách žili 

a preto sa menovali pustovníkami, buď sa zavierali do svojich komôrok a neprehovorili slova, iba k predstaveným a bratom, 

ich obsluhujúcim. Kto týchto nábožných mužov videl, ten anjelov v ľudskom tele videť sa domnieval, tak svätý život viedli, 

mali ale na sv. Romualdovi príklad jasne svietiaci. 

«Dvadsať rokov tomu», povedal sv. Romuald istému kňazovi, «čo sa k smrti pripravujem; lež čím ďalej sa k nej pripravujem, 

tým viacej nahliadam, že nie som hoden ustanoviť sa pred obličajom Božím.» I aby sa ešte dokonalejšie k smrti pripravovať 

mohol, odišiel koncom roku 1026. do kláštora Valdi Castro, dal si v blízkej doline vystaviť kostolík a pustovnickú chatrč, 

odobral sa od svojich bratov a zatvoril sa tu samotný, očakávajúc konec života svojho; pre slabosť a chorľavosť však potrebný 

bol opatery. Dna 19. júna 1027. večer prepustil dvoch bratov, ktorí mu posluhovali; oni odišli, postáli však u dverí v 

úzkostnom tušení; a keď cez dlhší čas neslyšali v celie žiadneho hlasu, vstúpili do vnútra a našli ctihodného starca — vo 

večnom spánku. Odišiel on do večnosti prijať tých sto korún, ktorých si cez sto rokov zaslúžil v službe Pána. 

Poučenie. 

Dvadsať rokov slúžil sv. Romuald svetu; sto rokov strávil v službe Pána. Stodvadsať rokov života! ako si ich zaslúžil 

Romuald? Pokojnosťou ducha a prísnou miernosťou; toto sú tie divotvorné prostriedky, ktoré posilňujú ducha, telu dodávajú 

sily a vytrvalosti: «mierny pridáva k svojmu životu.» Avšak, drahý čitateľu! nežiadaj si Romualdov vysoký vek, lež 

Romualdov život, lebo nie jak dlho, lež ako si žil, tázať sa ťa bude Pán v posledný deň súdny. 

 

Modlitba. 

Modlitba sv. Romualda opáta odporúčaj nás Tebe, Bože, aby, čoho vlastnými zásluhami dostať nemôžeme, obsiahli sme na 

prímluvu sv. Romualda, skrze Pána nášho Ježiša Krista. Amen. 

 

8. FEBRUÁRA. 

Sv. Ján z Mathy, zakladateľ rehole. 

Slovo Pána: «Čokoľvek učinili ste najmenšiemu z mojich bratov, mne ste učinili», vznáša sa po všetky časy a miesta, láskavé 

pôsobiac v Cirkvi, v život uvádzajúc tie najrozličnejšie ústavy lásky k uľaveniu ľudskej biedy vo všetkých stavoch a 

pomeroch, k vykúpeniu človečenstva z duševných a telesných útrap. 

V stredoveku povstali v severnej Afrike tak rečené barbarské alebo lúpežné štáty, ktoré si za úlohu vzali drancovať kresťanské 

lode, po námorí Španielska, Talianska a Francúzska lúpežiť a obyvateľov jejich do otroctva odvádzať. Hrozný býval osud 

oných nešťastníkov, ktorí z milej domoviny, z lona rodiny vytrhnutí boli: vo dne i v noci museli ťažko veslovať na morských 

loďach, alebo ťahať pluh po tvrdej pôde, alebo kameň a hrudy roztĺkať; z úst nemilosrdných pánov svojich neslyšali nikdy 

priateľského slova uznalosti, džaur, t j. pes kresťanský, bolo ich jediné meno. Trápenia a neresti jejich zväčšovať muselo i 

to, že nemohli účastní byť ani potešenia náboženstva; nikde nevideli skveť sa znamenie svätého kríža, nikde neslyšali človeka 

uspokojujúci a pozdvihujúci hlas zvonov; nesmeli vysloviť meno Pána a ťažké srdce svoje vyliať v hlasnej modlitbe; nemali 

oni kostola, nie oltára, nie kňaza, ani sviatostí. — Kde-tu obracali veľkodušní biskupi a súcitní veriaci časť svojho majetku 

k vykúpeniu týchto nešťastných; boli to sväté, lež zriedkavé skutky milosrdenstva. Svätému, ktorého pamiatku slávime dnes, 

dopriano bolo úbohým otrokom kresťanským prispeť ku pomoci mocnými prostriedky. 

Sv. Ján z Mathy narodil sa vo Faucone vo Francúzsku roku 1153. Jeho nábožná matka zasľúbila ho už čo dieťa božskému 

Spasiteľovi. Súc kresťansky vychovaný a vo vedách vzdelaný, vstúpil do stavu kňazského. V kaplne biskupa Parížskeho 

slúžil prvú omšu svätú. Už pri tejto omši svätej prihodilo sa niečo zázračného: keď totižto plný vrúcnej pobožnosti pozdvihol 

svätú hostiu, zjavil sa na oltári anjel v podobe krásneho mládenca, odiateho rúchom bielym, na prsiach s červeno-modrým 

krížom; vedľa neho kľačal z každej strany otrok, ťažkými okovy obťažený, odiaty v rúcho neznáme; jeden sa zdal byť 

kresťanom a druhý pohanom. Ján vo svätom vytržení dlho díval sa na toto videnie; keď však k sebe prišiel a omšu svätú 

dokonal, zjavil to biskupovi a iným priateľom, ktorí tam boli prítomní. Títo mu nemohli inej rady dať, než aby šiel do Ríma 

k sv. Otcovi a slyšal z jeho úst, čo by mal učiniť. 

Prv však, než by bol do Ríma išiel, odobral sa do samoty horskej, kde stretol sa s pustovníkom Felixom z Valois (Valoá), 

ktorý tu v hustom, osamelom lese Bohu slúžil. Celé tri roky žili oba títo sluhovia Boží v najnežnejšom priateľstve, pracovali, 
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rozjímali a modlili sa spolu, majúc jednu chalupu, jeden oltár, jeden stôl, jedno srdce a jednu dušu. Raz za krásneho večierka 

sedeli oba v úprimnom rozmluvaní u potôčka, ktorý ľúbo okolo ich tichého domku žblunkotal. Sv. Ján po prvé vyprával 

Felixovi o videní, aké mal pri svojej prvej svätej omši a podotknul, že ho týmto Boh k vykúpeniu kresťanských otrokov 

povolal. Ako takto v tichosti rozmluvali, tu videli jeleňa k potôčku prichádzať, a ten mal medzi parohami kríž červeno-modrý. 

Tu už nečakali viacej, lež oba vydali sa na cestu do Ríma. Toho času sedel na stolici sv. Petra jeden z najväčších pápežov, 

Innocenc III., ktorý pustovníkov láskavé prijal, a keď mu o podivuhodnom videní všetko sdelili, svolal hneď sbor kardinálov 

a biskupov, aby sa s nimi poradil; zároveň ale nariadil slávne pôsty a modlitby, aby zvedel vôľu Pána; deň na to slúžil sv.omšu 

na tenže úmysel. Lež aj teraz, ako pápež pozdvihoval sv. hostiu, celému zhromaždeniu zjavil sa ten istý anjel a týmže 

spôsobom, ako v Paríži Jánovi pri jeho prvej omši svätej. 

Pretože po týchto zázrakoch nebolo pochybnosti o tom, že Ján a Felix vyvolení sú k tomu, aby založili rád k vykúpeniu 

zajatých, sv. Otec, ktorého srdce za všetké jeho dietky, predovšetkým za nešťastlivé, vrele bilo, potvrdil založenie «rádu 

najsvätejšej Trojice k vykúpeniu zajatých a odovzdal tým dvom sluhom Pána malebné rúcho reholné, totiž biely kabát s 

červeno-modrým krížom na prsiach. Ján a Felix, obdržiac požehnanie od svätého Otca, vrátili sa do Francúzska, kde im kráľ 

Filip August prvý kláštor vystaviť dovolil, šľachtici ale a velikáši krajinskí udelili hojných prostriedkov hmotných, k tomu 

potrebných. Ján sa chcel bezodkladne pustiť na cestu do Afriky, ale rozličné naloženia sv. Otca zdržovali ho doma; i vyslal 

ta preto dvoch bratov reholných so značnou summou peňazí, aby úbohých zajatých kresťanov vykúpili. Roku 1200. vrátili 

sa títo dvaja bratia reholní z mesta Marokka so stošesťaosemdesiatimi vykúpenými otrokmi zpiatky do milovanej vlasti. 

Keď Ján z úst týchto dvoch bratov usJyšal, jak ukrutne nakladajú pohani s úbohými otroky kresťanskými, sbieral peniaze po 

Francúzsku a Taliansku, a preplavil sa potom s jedným súdruhom cez more do mesta Tunisu, kde stopäťdesiat kresťanov 

vykúpil. V tom okamžení však, ako s vykúpenými na ľod chcel vstúpiť, vrhli sa na neho pohania a hodili ho do okovov, pod 

zámienkou, že ich oklamal, v skutku ale aby od neho viacej peňazí vynútili. Ján sa tešil okovám a len tá myšlienka ho 

kormútila, že kresťanských otrokov, uz vykúpených, na slobodu neprepustia. Nemal ani haliera peňazí; v celej zemi nebolo 

priateľa, ktorý by mu k pomoci bol prispel; tu padol na kolená, vytiahol zo záňadria obraz Panny Márie, ktorý sebou nosil, 

ľúbal ho a vrúcnc sa modlil, žeby nedopustila, aby títo vykú pení kresťania poznovu okovy nosiť museli. Tu sa mu zjavila 

panna krásy zázračnej a toľko zlata mu do rukú vložila, koľko postačilo nasýtiť lakomosť neveriacich. Ján teda smel teraz 

odcestovať s vykúpenými bratmi; tu ale napadlo opäť pohanom, že on je toho hlavnou príčinou, prečo títo otroci neodpadli 

od svojej viery. Plní zúrivosti chystali sa loď jeho rozkotať; avšak podarilo sa mu pod zvláštnou ochranou Božou k Ostii 

priraziť. I kto je v stave opísať radosť obyvateľov tohoto mesta? Dietky,mládenci a panny, otcovia a matky vyšli im v ústrety, 

túžebne očakávajúc, zdáliž neprichádza otec, matka, sestra, brat alebo príbuzný, ktorých už dávno nevideli a držali za 

stratených. I zakým vyslobodení otroci kľakali na zem a rúbali zem milej vlasti, a hneď zas vrhali sa v náručie drahých 

príbuzných, žatým ubieral sa sv. Ján v tichosti do svojho kláštora, nečakajúc, až by kto prišiel a z povďačnosti ruky mu 

bozkával. Sotva sa zotavil, vzal zase do ruky palicu pútnickú, cestoval z mesta do mesta, žobral almužnú, a keď dostatočných 

peňazí nasbieral, poznovu bral sa na cestu morom do krajín pohanských, poznovu dielo milosrdenstva počínajúc. 

Raz cestoval do Španielska, kde neveriaci Maurovia všemožne na tom pracovali, aby úbohých otrokov priviedli o najväčší 

ich poklad, totiž o vieru. Už mnoho bol vykúpil týchto nešťastlivcov, keď mu naraz vyšli peniaze. V tejto nesnádzi vzal opäť 

útočište k svojej premilej pomocníci Márii. Slúžiac ku jej cti omšu svätú, vrúcne ju vzýval o pomoc. Sotva ale dokončil omšu 

svätú, už ležalo vedľa oltára toľko peňazí, koľko len k vykúpeniu otrokov potreboval. 

Avšak nielen z telesného otroctva vykupoval on úbohých, lež kázal neustále hriešnikom a bludárom. I takto vykonávajúc 

skutky milosrdenstva, ohlasujúc slovo Božie, konečne usnul v Pánu v Ríme dňa 17. decembra 1213. 

V Uhorsku uviedol rád najsv. Trojice prímas a arcibiskup blahej pamäti Juraj Szécsényi roku 1695 do Hlavy; za nedlho 

potom biskup Mattyasovszky do Komárna, Kollonics, prímas a arcibiskup ostrihomský do Prešporku. Potomci ale výtečných 

rodín, ako rodiny Batthyánvi, Koháry, Szirmay, Károlyi, Okolicsányi, Mártonffy, Erdődi značne podporovali tento rád. Z 

panovníckeho rodu v Rakúsku zaujali sa za toto spásonosné podujatie cisárovná Eleonora, manželka cisára a apošt. kráľa 

Ferdinanda III, Leopold I, Jozef I, Karol III. a Mária Terezia. Cisár Jozef II. ale zrušil vo svojom mocnárstve rnedzi mnohými 

i túto spásonosnú reholu. 

Poučenie. 

Vznešené divadlo to zaiste bolo pre anjelov a všetkých dobrých ľudí, keď sv. Ján z Mathy úbohým otrokom okovy snímal a 

im vrúcne želanú slobodu oznamoval, alebo keď so svojou loďou ku brehu prirazil, a úbohých odovzdal a vrátil svojím 

príbuzným. Pohľad na slzy vďaky a radosti, ktoré plynuli z očú nešťastníkov, bol sv. Jánovi najväčšou odplatou za všetky 

jeho namáhania. On ale ani nežiadal žiadnej odplaty za svoje skutky milosrdenstva, on netúžil za úctou a pochvalou, a preto 

aj skryl sa do svojho tichého kláštora, aby vyhnul oslave a vyznačeniam. Prečo to ale činil? Preto, aby skutkami svojimi 

oslavoval jedine Boha, sám ale neprišiel o večnú zásluhu v nebesiach. Rozpomínal sa on totiž na slová božského Spasiteľa, 

že tí, ktorí preto činia dobro, aby od ľudí videní boli a úctu pred svetom získali, vezmú odplatu svoju už tu na zemi a preto v 

nebesiach nemajú žiadnej odmeny viacej očakával 

Preto, dušo kresťanská, nedbaj pri všetkom, čo činíš, na chválu ľudskú, a spomni, že ľudia,ktorí na « Kvetnú nedeľu» Kristu 

Hosanna volali, v piatok na to kričali: «ukrižuj ho!» Smýšľanie ľudí mení sa ako vetor, jedine Boh sa nemení: On sľúbil 

odplatu za každý dobrý skutok, bárs by si ho bol vykonal v najväčšej skrytosti; on dostojí svojmu slovu. 
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Drahý čitateľu! Známo ti je, ako vytýkal Spasiteľ Farizeom, že oni všetky svoje dobré skutky len preto konajú, aby ich ľudia 

videli a ako mužov pobožných ich chválili. Zdáliž chceš podobným byť týmto Farizeom? Zaiste nie. Preto nedávaj 

chudobným s úmyslom, aby ťa ľudia chválili. Nezachovávaj pôsty a nemodli sa preto, aby ťa predstavení videli, lebo to 

všetko je farizejstvo. Čiň dobre blížnému svojmu pre Boha, čili preto, pretože to Boh prikázal a za to odplatu ti prisľúbil; 

pritom vyhýbaj chvále a vyznačeniam. Čokoľvek činíš, pri všetkom buď tvojím heslom: «všetko ku cti a chvále Božej — 

svet nech hovorí čo chce.» 

Modlitba. 

Milosrdný Bože! vlej do srdca môjho útrpnosť k núdzu trpiacim, popraj mi však spolu aj tej milosti, abych žiaden dobrý 

skutok nekonal preto, abych sa ľudom ľúbil, lež abych vo všetkom jednaní a konaní na zreteli mal jedine Tvoju česť a slávu. 

Amen. 

 

9. FEBRUÁRA. 

Sv. Apollonia, panna a mučenica. 

Roku 248. po narodení Spasiteľa Ježiša Krista žil v Alexandrii istý pohanský veštec, ktorý kresťanov nenávidel, preto že boli 

nepriateľmi jeho zkázonosného umenia. Pod zámienkou, že úcta k bohom v nebezpečenstve sa nachodí, búril ľud proti 

kresťanom. Pobúrený ľud oboril sa na kresťanských spoluobčanov svojich a páchal na nich tie najukrutnejšie neprávosti, 

domnievajúc sa v zaslepenosti svojej, že tými ukrutnosťami ctí svojich bohov. Zúrivé hordy pohanské vrútili sa do domov 

kresťanov, zbíjali a lúpežili, a čo odvliecť nemohli, vyhádzali na ulicu a spálili. Mnohí z kresťanov hľadali v úteku svoju 

záchranu, mnohí však upadli do rúk krve lačných pohanov. 

Medzi týmito nachodila sa i ctihodná panna Apollonia. Darmo ju nútili pohania, aby sa rúhala Kristu. Ona ho vyznala a 

oslavovala neohrozene pred vzteklými zástupy modloslužobníkov. «Dokúď», pravila, «v tomto krehkom tele žiť budem, ústa 

moje a jazyk môj Boha všemohúceho bez prestania chváliť a velebiť budú.» «Modly sú len diablovia, ale jeden je pravý Boh, 

Ježiš Kristus, a len jemu sa klaňať musím.» Touto rečou rozhorčení pohania vrhli sa na pannu svätú a tak ju po tvári bili, že 

jej všetky zuby povyrážali. (Kresťanskí veriaci utiekajú sa preto po dnes k nej, keď trpia na bolenie zubov.) Lež mučenica 

svätá ostala neohrozenou. 

Nesmierne mnoho trpela sv. panna, plná však odovzdanosti do vôle Božej trpela v tichosti, neustále hľadiac k nebesiam. 

Pohania na to zapálili uprostred mesta veľkú hranicu, doviedli k nej Apolloniu a hrozili jej, že jestli nebude sa rúhať Bohu 

kresťanskému, hodia ju do ohňa. Zdálo sa, akoby svätá rozmýšľala, ktorú z týchto dvoch vecí vyvoliť si má a ponorila sa pri 

tom v tichú a vrúcnu modlitbu k Bohu — poslednú to však na tejto zemi; i kým pohania tešili sa duševnému boju svojej 

obete, Apollonia, akoby pozdvihnutá mocou nadzemskou, skočila sama do ohňa; do výšin šľahajúci plameň horiacej vatry 

bol jej rebríkom k nebesiam. 

Poučenie. 

V živote svätých jesto mnoho, čo musíme obdivovať, nesmieme ale nasledovať. Takto aj v živote sv. Apollonie. Apollonia 

skočila sama do ohňa. Sv. Augustín vraví o smrti tejto mučenice, že sa vrhla do ohňa, zvláštnym vnuknutím Božím k tomu 

súc pohnutá. Keby tomu tak nebolo, museli by sme sa domnievať, že sama sa o život pripravila, čo je hriech veľký. Musíme 

tiež povážiť, že sv. mučenica táto len to učinila, čo tisíce mučeníkov pred ňou a za ňou; umrieť alebo zaprieť Krista, medzi 

týmto musela si voliť, i skočila preto radšej dobrovoľne do ohňa, než by sa bola rúhala Bohu, tak ako ostatní sv. mučeníci 

dobrovoľne stúpali na popravište, s radosťou šli v ústrety divým zverom, odhalili krky svoje a podali ich katovi. 

Drahý čitateľu! keď rozjímaš o živote sv. Apollonie, napadne ti snáď myšlienka, že človeku dovoleno pripraviť sa o život, 

spáchať samovraždu? Boh uchovaj! Mnohí kresťania z nevrlosti nad svojím nešťastným postavením, z trúchlivosti nad 

svojimi neresťami smrť si prajú a volajú: Bodaj bych umrel, bodaj by už tá smrť pre mňa prišla! Ľudia, ktorí takto myslia a 

mluvia, nezdajú sa vedeť, že nešťastie, chudoba, nemoc, trápenie, zármutok je len zdánlivé zlé, ktoré Boh na nás zosiela, buď 

aby nás za naše hriechy karhal alebo aby nás zkúšal; nezdajú sa vedeť, že bez kríža nikto do neba nemôže vojsť. Veď musel 

aj Kristus trpeť a tak vojsť do slávy svojej. Preto píše sv. Peter: «Kristus trpel a príklad zanechal vám, aby ste nasledovali 

šľapaje jeho.» Pre trápenie a zármutok ešte žiaden svätý nežiadal si smrť, radšej všetci túžili po trápeniach a vyhľadávali ich 

a keď nimi navštívení boli, znášali ich trpezlivo, pohliadajúc na ukrižovaného Spasiteľa. 

Pravý kresťan teda nikdy si nepraje umrieť, keď trápenia, bolesti, zármutok a neresti naň doliehajú; tým menej hľadí ujsť im 

samovraždou. 

Nikto si sám život nedal, nesmie si ho teda ani sám vziať. Nikto nesmie siahať do práv Božích; Boh nám dal život náš, on 

jedine má právo nad ním. Samovraždou vyhýba každý, zvlášte otec rodiny, povinnosťam svojim, činí krivdu blížnému, ktorú 
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nahradiť nemôže. Samovrah je ako ubehlík-vojak, ktorý prvej opúšťa stráž, než Bohu ľúbo. Samovražda je teda zločin, ktorý 

Cirkev katolícka natoľko nenávidí, že samovrahovi odopiera pohrab cirkevný. 

Dušo kresťanská! stoj vždy pevne vo viere a dôvere v Otca všemohúceho a dobrotivého v nebesiach, ktorý každému 

hriešnikovi, ktorý sa kajúcne k nemu obracia, milosť polepšenia a odpustenie poskytuje, ktorý všetky vlasy hlavy tvojej 

spočítal a všetko k tvojemu blahu a prospechu riadi a spravuje. Netrať preto mysli a nezúfaj, On všemohúci stará sa o teba a 

nikdy ťa neopustí, a keď si statočne vytrpel a vybojoval, vezme ťa v čas svoj do blaženosti večnej, ktorú pripravil všetkým, 

ktorí sa ho boja a ho milujú. 

Modlitba. 

Všemohúci Bože a Otče! popraj mi milostivé, abych v žiadnej prípadnosti života dôvery k Tebe nestratil; abych radšej vo 

všetkých potrebách svojich k Tvojej otcovskej dobrote a láske sa utiekal, a zmužile vytrval v bolestiach a krížoch až do 

konca. Amen. 

 

10. FEBRUÁRA 

Sv. Školastika, panna. 

Ako sv. Benedikt svojou regulou priviedol k Pánu na ceste cnosti nesčíselných mužských: tak viedla sestra jeho Školastika 

k dokonalosti nesmierny počet ženských. Ona je zakladateľka ženského kláštorného života na Západe, duchovná matka dcier, 

ktoré podľa regule sv. Benedikta čistý, Bohu posvätený život vedú v kláštoroch, čo jasné lalije, čo voňavé kvietky prekvitajú 

v záhrade Pána, — matka nesčíselných panien, ktoré v nebesiach nasledujú Baránka všade, kam ide s bratom svojím sv. 

Benediktom duchom útlejšie spojená, než sväzkom pokrvnosti, zriekla sa ako on už v útlej mladosti všetkých radostí a 

pôžitkov sveta smyselného. Vysoký rod, vznešení príbuzní a pokrvní, bohatstvo, akým oplývala, a pôvabnosť telesná len 

toľko ceny mali pred ňou, nakoľko ich obetovať mohla Pánu. O jej útlej mladosti nevieme ničoho; zaiste sotrvávala ona u 

svojich rodičov, akožto nevinná a opravdu kresťanská panna, v tichej a pobožnej domácnosti. Až po rokoch, keď meno a 

chýr Benedikta vznášali sa všetkými krajinami Talianska, keď vysokopostavení hodnostári a obecní ľudia pospiechali k nemu 

preukazovať mu svoju úctu, keď kláštory, ktoré bol založil, stáli v najkrajšom kvete, opustila Školastika svoje rodisko, 

utiahnuc sa v blízkosti znamenitého brata svojho. Dojatá prostotou a krásou novej rehole, preniknutá túžbou po vyššej 

dokonalosti, zhromaždila okolo seba malý počet pobožných panien a založila s pomocou svojho brata, zaiste neďaleko 

Sublae, kláštor ženský. Tu pôsobila a účinkovala ona v duchu pokoja a lásky cez dlhé roky; útlo pritúlila sa k vlastnosťam 

svojich sestier, viedla a riadila ich srdcia podľa múdrych predpisov rehole, utvoriac takto raj nevinnosti okolo seba. Snaha 

po posvätení a tichá múdrosť v správe domácej vyplnili zcela jej život; behom časov pospiechali panny a vdovy v takom 

počte k nej, že prinútená bola v okolí viacej ženských spolkov založiť, ktoré všetky múdrou horlivosťou a obozretnosťou 

spravovala. Tak plynul jej v pobožnej a svätej účinlivosti a horlivosti deň za dňom a rok za rokom. Zriedka, najviac raz v 

roku, navštívila svojho brata; schádzali sa pri tejto príležitosti obyčajne v jednom dome neďaleko vrchu Cassino; tu 

vyrozprávali jeden druhému, čo videli a zkúsili, aké radosti a žalosti prežili; vyliali srdcia svoje, tešili a posilňovali jeden 

druhého spásnou nádejou v krásnejší a vyšší život, vo večnosť nevysloviteľných radostí. Oni hovorievali jeden s druhým o 

tom, čo skúsili a prežili. Či sa to srovnávalo s ich regulou? Však! o akýchkoľvek veciach môžeme mluviť, jestli ich spojíme. 

s Bohom, za zjavenia jeho všemohúcnosti, dobi. a múdrosti ich považujúc. 

Jedného dňa po dlhom čase priš!'' opäť Školastika a Benedikt prijal ju s radosťou a s braterskou útlosťou. Ponorili sa, ako 

mnohokrát pred tým, v pobožné rozmluvy, vyprávali, čo radosťou naplňovalo ich srdce, čo ťažko tlačilo ich ňádra, o svojich 

duševných zápasoch a víťazstvách, zkúšeniach a pokušeniach; bohatstvo myšlienok a citov v nevyčerpateľnej reči prúdiv z 

ich úst. Deň sa klonil ku koncu, oni si sadli ku skromnej večeri, lebo veď toľko ešte povedať, toľko sdeliť si mali! Tu razom 

zbadali na západe poslednú žiaru slnka, i s bolesťou chopila Školastika ruku svojho brata, praviac: «Ó kiežby lúčenie z tohoto 

života podobné bolo lúčeniu tohoto dňa; — ja cítim, že prichádza večierok môjho žitia — potom nebude viac bolesti lúčenia, 

potom v jasnosti pokoja a blaženosti večne spojení sotrvávať budeme.» Šero nočné spustilo sa na zem, hviezdy ukázali sa na 

oblohe, Benedikt sa rýchlo pozdvihol: «Už je pozde, ostávaj s Bohom!» Sestra však zdržovala ho nežne, srdečne ho prosiac:« 

Ostaň, popraj mi týchto niekoľko hodín tejto noci, kto vie, Či sa ešte kedy uvidíme?» Benedikt jej odvetil, vľúdno ju karhajúc: 

«Sestra, ako môžeš odo mňa niečo takého žiadať, či nevieš, že sa nesluší pre mňa noc yon z kláštora stráviť? — Pusť ma, 

dobre sa maj.» Školastika sklonila hlavu, pokryla tvár rukama a modlila sa s toľkou horlivosťou, že jej čisté slzy pomedzi 

prsty tiekli ; a hľa, tu razom ukázali sa na oblohe čierne oblaky, ktoré zakryli hviezdy a mesiac; z daleka ohlasovalo sa 

hrmenie hromov, povetrím šľahali jasné blesky, dážď počal padať najprv ťažkými kropajmi, potom ale prúdom, potoky sa 

zdvihli, zaplaviac celú dolinu. — Benedikt sa nemohol do kláštora vrátiť. «Sestra, sestra,» povedal reholník Školastike, «ty 

si sa tuším modlila za dážď.» «Áno,» odvetila ona, «a dobrotivý Boh vyslyšal prosbu ,ktorú si ty úbohej odoprel.» Ostali na 

to spolu v modlitbe až do východu slnka, potom ale rozlúčili sa a telesnýma očima nevideli sa nikdy viacej. 

Tretí deň po tejto noci Školastika usnula sladko v Pánu; čistá duša jej ako biela holubička vzletela k nebesiam okolo roku 

543. 
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Benedikt dal jej pozostatky preniesť do kláštora na vrchu Monte Cassino a vložiť do hrobu, ktorý sebe pripraviť dal, aby telá 

ich spojené boli po smrti tak, ako duše ich spojené boli v živote. 

Poučenie. 

Benedikt a Školastika najradšej mali síce samotu, kde v obcovaní s Bohom čerpali tej najsladšej útechy; raz v roku však sa 

predsa chceli videť a spolu shovárať, aby k novej horlivosti nábožnej povzbudili jeden druhého. — Najlepšie je však žiť v 

samote a utiahlosti, ničmenej však užitočné je octnúť sa kedy-tedy vo spoločnosti ľudí nábožných, cnostných a učených, 

pretože sa mnohému od nich naučiť môže. Takýchto spoločností však bohužiaľ! veľmi málo u nás nachádzame. O čom že sa 

u nás obyčajne hovorieva? O peniazoch, obchode, o politike a novinárskych správach; o tom, ako kto vysoký úrad s masným 

platom dostal; o psoch, koňoch a divadlách; o tanečných zábavách a nádherných šatách;alebo sa vedú rečia žarty necudné, 

alebo sa robia klebety. Takéto rozhovory, hoc aj mnohokrát nie sú hriešne, predsa sú obyčajne prázdné a duši škodlivé a 

poukazujú na to, čím srdce takýchto ľudí oplýva. Nie je síce možno vždy len o Bohu a svätých veciach hovoriť, tiež ani nie 

je radno učenými a vážnymi rozhovory vždy sa zabávať; všetko má svoj čas a svoje miesto. Nemôže toho však človek dosť 

ľutovať, že to za našich časov tak ďaleko došlo, že veľkí páni, ba i obecní prostí ľudia za niečo nevčasného a nevhodného 

považujú, mluviť s úctou a láskou o Bohu a svätých veciach; ale v mnohých domoch sa to práve ľúbi a za istý stupeň 

vzdelanosti považuje, keď niekto o Bohu, Cirkvi a ich sluhoch nestudne mluvi, o kňazoch a reholníkoch hanebné lže 

roztrusuje. 

Čo teda činiť? Však niekedy nie je radno pred kýmkoľvek mluviť o svätých veciach, aby sme, ako hovorí Spasiteľ, perly 

nehádzali ošípaným. Avšak do takých domov a medzi takýchto ľudí nechoď. Sú tiež ľudia, ktorí sväté mluvia, ale len na oko, 

snáď pre nejaký zisk; podľa týchto sa tiež neriaď. Mluv vždy úprimne a poctivé, ako ti to na srdci leží, keď trúfaš, že tvoje 

slová nepadnú na pôdu neúrodnú. 

«Tak mluv vždy, aby sa mohlo čo mluviš napísať, celému svetu dať čítať». 

Modlitba. 

Milý Ježišu! sľubujem Tebe, že sa chcem každej príležitosti, zvlášte ale každej márnej zlej spoločnosti varovať a v obcovaní 

s ľudmi len také reči viesť, ktoré sú Tebe ku cti, mne a iným k poučeniu, úteche a spaseniu. Amen. 

 

11. FEBRUÁRA. 

Sedem svätých zakladateľov rádu Servitov. 

Serviti, tj. sluhovia, a síce sluhovia Panny Márie, nazývali a nazývajú sa spoluúdovia toho rádu, ktorý povstal v dioecesi 

Florentinskej v prvej polovici trinásteho stoletia, rýchlo po celej cirkvi sa šíril, v mnoho millionoch ľudí úctu k Bohorodičke 

vzbudil a posaváď kvitne. 

Bolo to 15. augusta roku 1233, na slávnosť Nanebevzatia blahoslavenej Panny Márie; chrámy mesta Florencie preplnené boli 

nábožnými ctiteľmi Panny Márie, kráľovny nebeskej; jeden chrám však krásneho tohoto mesta Talianského zavieral tohoto 

dňa v sebe, medzi početnými jej ctiteľmi, zvlášte sedem mužov, v íchž ňádrach plápolala zvláštna detinná úcta k Matke 

Panne. Boli to vážni mešťania Florencie, ktorých mená znejú nasledovne: Monaldi Bonfil, Manetti Bonajuncta, Manetti delľ 

Antella, Amideus Amidei, Uguccio Uguccioli, Zosteneus de Zosteneis a Alexius Falconieri. Tohoto dňa všetkých sedem 

nadchlo sa neobyčajnou túžbou, venovať sa popri službe Božej, zvlášte službe Panny Márie, a preto sveta sa odriecť. Keď 

bolo po službách Božích, sišli sa a sdeliac si vospolok toto vnútorné rozčúlenie, na tom sa usniesli, že tomuto nadchnutiu 

Panny a Kráľovny nebies posluchnúť a podrobiť sa hodlajú. I poradiac sa so svojím biskupom, imanie svoje rozdali 

chudobným, telo svoje skľúčili železným prútom, obliekli sa v rúcho popolavej barvy a na deň Narodenia blahoslavenej 

Panny Márie ustránili sa na osamelé miesto na vonkove, kde v malom opustenom dome pripravovali sa k svojmu podujatiu. 

Keď sa potom v meste ukázali, malé deti, medzi nimi aj budúci generál tohoto rádu, sv. Filip Benitius, po uliciach začali 

kričať, že sa títo sv. mužovia menujú «sluhovia Panny Márie»; od tejto doby im toto meno aj ostalo. Láska, akou srdcia ich 

lnuli ku Márii, opísať sa nedá. To jedine vieme, že sa jej zcela oddať, čo svoju matku ju ctiť, poslúchať, a pre ňu všetko 

podniknúť medzi sebou sa zaviazali. Aby ale vyhli pochvale ľudu, odobrali sa 31. mája roku 1234. na púšť, na istý osamelý 

kopec totiž neďaleko mesta Florencie, ktorý sa menuje «Senario.» Tu na tomto kopci usadili sa, aby o smrti Ježiša Krista a 

bolestiach jeho svätej Matky neustále rozjímali; preto ona zjavila sa im a na pamiatku svojich bolestí premenila šaty ich šedé 

v rúcho čierne. 

Tu na tomto kopci prijali regulu sv. Augustína návodom biskupa Florentského, vzali na seba rúcho čierne so škapuliarom a 

vykonavše obyčajný rok skúšky, vysvätení boli za kňazov, krom Alexia, ktorý z poníženosti nechcel byť kňazom. Rehor XI. 

potvrdil tento nový rád, jehož prvým generálom bol Bonfilius Monaldi. Pretože sa ale vždy viac a viac spoločníkov k ním 

pridružovalo, hľadeli si založiť v hlavnom meste sídlo; a tu v krásnej Florencii jesto chrám «Annunciaty», akoby druhá 
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kolíska Servitov, lebo sa odtúď rád tento po celej cirkvi rozšíri!. Najvýtečnejší generál tohoto rádu bol sv. Filip Benitius, 

ktorý ho aj do našich krajov uhorských uviedol. 

Alexius, ktorý z pokory nechcel byť kňazom, lež ako laik pre bratov almužny sbieral, prečkal založenie rádu ešte 77 rokov, 

a zomrel 110 liet starý r. 1310, keď rád tento 10,000 údov počítal, krom ženských a terciárov obojeho pohlavia. 

Na vrchu Senario žije až posaváď niekoľko Servitov ako pustovníci. U nás v Uhorsku majú kláštory vo Fraknove, v Budapešti 

a v Jágri. 

Poučenie. 

Rád Servitov môže sa všetkým právom menovať rádom založeným k úcte sedmibolestnej Panny Márie. Bolesti Matky našej 

nebeskej boli a zostanú na veky najčelnejšou príčinou, pre ktorú pokolenie ľudské Bohorodičku ctí a ctiť neprestane. V 

obyčajnom živote vidíme, že ľudia stejného stavu, stejnej majetnosti a stejného vzdelania najradšej spolu obcujú a že každý 

rozdiel stavu, majetku a vzdelanosti je príčinou obapoľnej nedôvery. Človek nešťastlivý utieka sa k tomu, ktorý už niečo 

trpel a zkúsil, lebo kto nič netrpel, ten nemá útrpnosti s blížnym. Ľudia vôbec, zvlášte ale nešťastní utiekajú sa predovšetkým 

z tejto príčiny k Panne Márii a rozjímajú o jej bolestiach. 

Nie je zaiste bôľu na svete, ktorým by duša sv. Panny nebola sa zachvela; nie je trpkosti pod slnkom, ktorou by srdce jej 

nebolo krvácalo, preto utiekajú sa k nej s dôverou všetci nešťastní. Mária nastúpila cestu bolesti už od útlej mladosti. 

Rodičmi vekom sošlými vyprosená súc od Boha modlitbami, pôstom, almužnami, nie dlho tešila sa láske materskej a 

starosťam otcovským; stratila rodičov a stala sa sirotou, opustená celým svetom stála akoby útlym kvietkom na ďalekej púšti. 

Čo div teda, že siroty k Márii sa obracajú? že opustení, z lásky priateľov a priazne sveta vytvorení, k Márii pospiechajú, svoje 

trápenia jej žalujú, svoje záležitosti jej odporúčajú, posilu a útechu u nej hľadajúc? 

Pozdejšie, keď stala sa matkou Spasiteľa sveta, neumenšili sa, ba ešte rozmnožené boli bolesti sv. Panny. Čo len zaboleť 

môže srdce materské, všetko na ňu prišlo. Ona porodila Syna svojho v chudobe, vychovala ho v biede a nedostatku, pred 

ľudskou zlosťou utekala s ním do Egypta, strateného v 12. roku hľadala s plačom v chráme; a keď konečne dospel, stal sa 

požehnaním sveta, dobrodincom ľudstva, útechou a podporou Matky svojej: hľa! tu musela hľadeť na jeho smrť a to smrť 

najohavnejšiu, musela stáť pod krížom, mŕtvolu premilého Syna svojho držať na lone a doprevadiť k hrobu. 

Čo div teda, že matky kresťanské vo svojom ťažkom povolaní, v biede a nedostatkoch, vo svojich prehojných o dietky 

starostiach, k Márii dôverne a prosebne pohliadajú. 

Čo div, že pri bolestnej strate miláčkov svojich k Márii sa utiekajú a v zármutku sedmibolestnej Matky hľadajú uľavenie 

svojich bolestí. 

Mária napokon zkúsiť musela aj smutné vdovstvo a pri konci života žalostnú opustenosť. Co div teda, že vdovy a opustení 

útechy u nej hľadajú? 

Tak teda úcta sedmibolestnej Panny Márie veľmi je dôležitá; ona je úctou chvály, ako u rádu Servitov a všetkých sluhov 

Márianských, ktorí, obnovujúc pamiatku jej bôľov, chválu jej vzdávajú, že toľko bolesti trpela so Synom svojím a týmto 

prispela k našemu spaseniu. Ona je ale aj úctou k vlastnému potešeniu, keď totiž nešťastní a zarmútení v bóľastiach Panny 

Márie svoje vlastné potešenie a umierneniesvojich bolesti hľadajú. 

Z týchto príčin púta a pútať bude Mária duše skľúčené na veky. 

Modlitba. 

Ó Bože! ktorý si dal sv. zakladateľom rádu Servitov tak horlivej lásky k Panne Márii, že si zvolili vždy obnovovať a ctiť 

pamiatku jej sedem bolesti: vlej i do môjho srdca takejto horlivosti k Matke sedmibolestnej, abych ju za takéto, pre nás trpené 

bolesti chválil a velebil a spolu za odmenu takejto pobožnosti uľavenie vlastných trápení smel pocítiť. Amen. 

 

12. FEBRUÁRA. 

Sv. Meletius, biskup. 

Nešťastia, ktoré hrozia človeku z vonka, ako oheň, voda, dravé zveri, nie sú tak veľké, ako nešťastia, ktoré napádajú nás z 

nútra, napr. rozličné nemoce; lebo kým následkom vonkajších nešťastí, vo vojne alebo na vode, tisíc ľudí o život príde, 

následkom nemocí zomrú milliony. Priam tak je to aj v katolíckej cirkvi. Prenasledovania, ktoré trpeť musela so stránky 

pohanov a Židov, neškodili jej nikdy toľko, ako v lone jej povstalé kacírstva a rozkolníctva. Pohani a Židia prenasledovali 
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cirkev cez tri sto rokov, i hoc behom tohoto dlhého času tisíce a tisíce kresťanov na smrť umučené boli, duša ich nevzala 

zkázu. Kacírstva ale, ktoré po ukrutnom tristoročnom prenasledovaní povstali v cirkvi, priviedli celé krajiny o pravú víru. 

Tri sto rokov po založení cirkvi kresťanskej povstal kňaz, menom Arius, a dal sa šíriť učenie, že Ježiš Kristus nie je Boh, lež 

prvá a najvyššia bytnosť Bohom stvorená. Mnohí, ba i sami cisári a králi pripojili sa k nemu a ukrutne prenasledovali 

všetkých, čo verní ostali viere katolíckej a verili, že Ježiš je opravdivý syn Boží. 

V tomto čase žil Meletius. Narodil sa v meste Meletine, v malej Armenii, z bohatých rodičov a už od útlej mladosti javil 

obľúbenie náuk spasenia; bol on vždy spravodlivý,dobrotivý a láskavý ku každému; z jeho obličaja žiaril vždy svätý pokoj a 

z jeho očí svietila vrelá láska k blížnému; čelo jeho zdobila najčistejšia nevinnosť, z jeho úst plynul veselý úsmev detinský, 

ruky jeho hotové boli vo všetkých okolnostiach dobročinif a šíriť požehnanie — spojil on takto v sebe v najväčšej dokonalosti 

všetky cnosti kresťanské. Získal si týmto lásku a dôveru ľudu, náklonnosť a dôveru šľachetných, ktorí s ním do potyku prišli. 

Roku 357. zvolený bol následkom toho za biskupa mesta Sebaste v Armenii; cirkev táto však bola tak neposlušná, tvrdošijná 

a mravne upadlá, že ju v krátkom čase opustil a do Berrôa v Sýrii sa utiahol. 

Roku 360. alebo 361. uprázdnila sa stolica arcibiskupská v Antiochii. Pri voľbe nového arcibiskupa spojili sa Ariani s katolíci 

a vyvolili jednohlasne Meletiusa za arcibiskupa. Ariani sa totiž nazdávali, že Meletius s nimi bude držať. Ale zklamali sa v 

tomto náramne, pretože Meletius hneď v prvom mesiaci svojho úradovania ako arcibiskup očistil svoju cirkev od všetkého 

kacírstva, vytvoriac jednoducho z cirkvi všetkých, čo zdráhali sa veriť v božstvo Ježiša Krista. Rozhorčení nad týmto Ariani, 

šli ku cisárovi Konstantiusovi a obžalovali ho. Konstantius bol síce kresťan, lež človek veľmi vrtkavý, ktorý na túto 

nespravodlivú žalobu Meletiusa z arcibiskupstva vyzdvihol a do vyhnanstva poslal. 

Cisársky miestodržiteľ chcel na vlastnom voze vyhnaného biskupa z mesta vyprevadiť, rozhorčení katolíci ale boli by ho 

skoro ukameňovali, keby ho Meletius nebol svojím plášťom zakryl. 

Cisár teraz vymenoval v Antiochii za arcibiskupa jedného z najhlavnejších učeníkov Ariusa. Ariani nazdávali sa následkom 

toho, že ich kacírstvo príde ku vláde. Katolíci však verne držali sa svojho vyhnaného biskupa. Ako veľmi ctili, ako milovali 

Meletiusa, o tom svedčí tá okolnosť, že na jeho meno krstiť dali svoje deti, obraz jeho držali v svojich príbytkoch, ba i na 

náradie a pečate dali ho vykresliť. 

Keď po smrti Konstantiusa, Jovian stal sa cisárom, sv. Meletius smel sa do Antiochie vrátiť. Cisár Jovian však len krátky čas 

panoval, za ním ale nasledoval Valens, ktorý arianismu s telom i dušou oddaný bol. V svojej zaslepenosti nútiť chcel 

katolíkov, aby odpadli od pravej viery a nasledovali Ariusa. Pretože sa sv. Meletius protivil tomuto nariadeniu cisárskemu, 

poznove poslaný bol do vyhnanstva. 

Cisár Valens prišiel vo vojne o život, za ním ale nastúpil vládu vnuk jeho Gratian. Prvý skutok tohoto katolíkom prajného 

cisára bol, že dal všetkých biskupov katolíckych z vyhnanstva domov povolať. Navrátil sa teda domov aj sv. Meletius, a keď 

sa blížil k Antiochii, celé mesto mu išlo v ústrety a, ako píše sv. Ján Zlatoustý, tí, ktorí sa nemohli k nemu priblížiť, za 

šťastlivých sa pokladali, keď len z ďaleka hlas jeho slyšať, obličaj jeho videť mohli. 

K vyrovnaniu sporov náboženských, k určeniu toho, ktorá je pravá apoštolská viera, vydržiavané bolo roku 379 v Antiochii 

veľké cirkevné zhromaždenie, ktorému predsedal Meletius. 

Keď napokon Theodosius stal sa cisárom východným, a k zavedeniu jednoty v cirkvi katolíckej roku 381. povolal všetkých 

biskupov svojho mocnárstva do Carihradu na veľkú synodu, ktorá pozdej za druhý všeobecný cirkevný snem uznaná bola, 

staručký, medzi prítomnými biskupmi najvýbornejší sv. Meletius viedol poznove predsedníctvo, tichým a vľúdnym 

chovaním svojím na rozhorčené mysle zhromaždených blahodarne účinkujúc; — toto malo byť jeho posledné dielo na zemi. 

Zosnul vo vysokom veku bohatý na cnosti; zhromaždení biskupi oplakávali ho s braterskou láskou, dobre vediac, čo stratili 

na ňom. Ctihodné pozostatky jeho prenesené a s veľkolepou slávnosťou uložené boli do chrámu sv. Babilasa v Antiochii. 

Poučenie. 

Mnoho ľudí jesto, ktorí ešte posaváď nevedia, čo to znamená podiel brať na Kristu a preto hovoria, že to je všetko jedno, či 

je človek židom, pohanom, turkom alebo kresťanom, nech sa len poriadne drží. Takíto ľudia neveria, že len skrze Krista 

spasení byť môžeme. Sv. mučeníci nám dali príklad, že opustiť musíme radšej život náš, i celý svet, ako zrieknu! sa Krista. 

Bohužiaľ ale! i medzi tými, ktorí kresťanstvo za potrebné držia, nachodia sa tiež mnohí, čo sa domnievajú, že na tom nezáleží 

mnoho, či sa človek vo všetkom prísne drží učenia katolíckej cirkvi alebo nie. Títo nech učia sa z príkladu sv. Meletiusa, s 

akou oddanosťou, vernosťou a vytrvalosťou učenia katolíckej cirkvi vo všetkom držať sa potrebno. 

Luther, Kalvín, Zvingli a iní zapríčinili pred tri sto rokmi veľké rozopry v cirkvi; nasledovníci ich menujú sa: Iutheráni, 

kalvíni, protestani atď. Takéto odtrhnutie sa od katolíckej cirkvi niako nemôže ľúbiť sa Kristu a k spaseniu byť oným 

blúdiacim. Spasiteľ chce, aby bolo len jedno stádo a jeden pastier; on sám je neviditeľnou hlavou cirkvi; jedna hlava nemôže 

však mať dve-tri telá; preto Kristus môže byť hlavou len katolíckej cirkvi, lebo táto vždy trvá, kým ostatné len neskôr povstali. 

Sv. Pavel apoštol píše tiež Timotheovi, že cirkev je stĺp a základ pravdy, nasledovne pravdu hľadať musíme u cirkvi, ktorá 

trvá od časov apoštolských, nie ale u tej, ktorú buď Luther alebo Kalvín založili. Ako sv. Meletius zastával neohrozene pravé 

učenie Spasiteľa, a, ač do vyhnanstva poslaný, proti arianom vždy vľúdne sa choval, tak aj mi zasadzovať sa máme za našu 
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vieru, nesmieme však byť neznášanliví s inoveriacimi; zavrhujme ich bludy, nie ale ich osoby, aby videli našu lásku a poznali, 

že náboženstvo naše pravé je, ako hovorí Pán: «Z toho majú poznať, že ste učeníci moji, keď sa vospolok milujete.» 

Modlitba. 

Pane Ježišu! ktorý si dal vernému sluhovi svojmu Meletiusovi vytrvalosti vo viere a vľúdnosti oproti jej nepriateľom, popraj 

aj mne nehodnému milosti, že bych za jeho sv. príkladom naše náboženstvo neohrozene zastávať, preň trpeť a napokon na 

jeho prímluvu skrze zásluhy Tvoje večnej odplaty v nebesiach účastným stať sa mohol. Amen. 

 

13. FEBRUÁRA. 

Blahoslavený Jordán z rádu kazateľov. 

Pred šesťsto rokmi založil sv. Dominik rád kazateľský, jehož hlavným účelom bolo zvestovať slovo Božie. Po smrti sv. 

Dominika stal sa generálom tohoto rádu Nemec z Vestfálska, menom Jordán. Pretože viedol život svätý, bol tohoto úradu 

medzi inými najhodnejší; na jeho modlitbu stáli sa mnohé divy; krom svätosti života, nadaný bol ešte tým neobyčajným 

darom, hovoriť pred zhromaždeniami a s jednotlivci dôrazne a vtipne. Z jeho vtipných odpovedí uvedeme tu niektoré na 

dôkaz toho, že kresťan vždy nielen horliť má za vieru svoju, lež duchom a rozumom k tomu účinkovať, aby v danom 

okamžení trefnou odpoveďou získal druhého kresťanstvu. 

Istý dominikán poslaný bol jednúc do Bononie, aby tam ohlasoval slovo Božie, jeho kázne natoľko účinkovali na ľud, že 

poslali vyslanstvo k Jordánovi, aby tohoto výborného kazateľa na vždy u nich nechal. Medzi inými dôvody uviedli aj ten, že 

on slovo Božie rozsial u nich, ovocie však, ktoré očakávajú, mohlo by zcela zhynúť, keby preč odišiel. Jordán pochválil ich 

dobré smýšľanie, mal však za užitočné tak výborného kazateľa aj do iných miest poslať, a preto odpovedal vyslanstvu: Nie 

je v obyčaji, aby rozsievač, keď zasial pole, doniesol naň posteľ svoju, uložil sa do nej a čakal, kým semeno zíde a donesie 

úžitok. Radšej odporúča Bohu pole i semeno a ide siať na druhé pole. I Spasiteľ riekol: «Musím aj iným mestám hlásať 

kráľovstvo Božie.» 

Akýsi ľahkomyseľný človek prosil raz Jordána na hradskej o almužnu, vydávajúc sa za chudobného a nemocného. Jordán 

nemal peňazí a daroval mu preto jedno zo svojich rúch. Ľahkomyseľný žobrák zaniesol darované rúcho rovno do krčmy a 

tam ho prepil. Jeden z reholných bratov to vidiac, vytýkal svojmu generálovi, ako zle vynaložil dobrodenie svoje na tohoto 

človeka. Jordán mu ale odpovedal: «Dobrosrdečnosť nám káže, aby sme udelili almužnu človekovi, ktorého za chudobného 

alebo nemocného držíme. Ja utratím ešte aj teraz radšej rúcho, než dobročinnosť. 

V jednej kázni, ktorú držal Jordán o zotrvávaní v hriechu, povedal: Keďby si videl mladého človeka sedeť v bráne nejakého 

kláštora dnes, zajtra a tak mnoho dní jeden za druhým, myslel by si bez pochyby: «Tento človek chce zaiste do tohoto kláštora 

vstúpiť. A už v písme svätom hriech menuje sa bránou pekla. Kto teda celé dni a roky v hriechu zotrváva, ten sedí dni a roky 

v bráne pekla: kam sa teda konečne dostane? 

Istý človek odpadol od viery, neskôr sa však opäť obrátil a aby Bohu v pravde a stále slúžiť mohol, chcel vstúpiť do rádu 

kazateľského. Blahoslavený Jordán bol náklonný ho prijať, jestli ostatní mnísi s tým porozumení budú. Všetci reholníci 

súhlasili s generálom, len jeden jediný odporoval. Tomuto povedal Jordán: «Tento človek bol zlý, nepríjmem-li ho, bude ešte 

horší. Mních mu na to riekol: «Do toho ma nič. Na čo Jordán vyriekol oné krásné slová: «Zaiste brate! keby si bol len jednu 

kvapku svojej krve za tohoto hriešnika vycedil, ako Kristus všetku krv svoju za neho vylial, zaiste by si sa ináč staral o neho. 

Touto odpoveďou bol mních natoľko dojatý a zahanbený, že sa vrhol na kolená a rád súhlasil so svojím predstaveným. 

Istý mních sa jednúc pýtal Jordána, čo by bolo lepšie, či sa vždy modliť alebo vždy učiť sa? Jordán mu na to: «Čo je lepšie, 

vždy jesť alebo vždy piť? Jedno musíme meniť s druhým.» 

Jordán ani v čas bolesti nestratil vtip ducha. Stalo sa mu, že upadol do ťažkej nemoce a oslepnul na jedno oko. Vediac, jak 

užitočné, lež spolu nebezpečné je oko ľudské, svolal bratov a riekol: «Bratia! ďakujte so mnou Bohu, že som sa pozbavil 

nepriateľa; proste však so mnou Boha, aby mi druhé oko, je-Ií mu milo a mne užitočno, zachovať ráčil.» 

Svätému mužovi jednúc ktosi povedal: «Ako je to, že sú horšie časy od tej doby, čo váš rád povstal?» Jordán na to odvetil: 

«Keby tomu vskutku tak bolo, nestala by sa vám krivda; lebo čo kážeme ľuďom, privádzame ich k poznaniu ich hriechov, 

ktoré pred tým za hriechy nedržali; ľudia však vzdor tomu, niesú lepší. Písmo sväté ale hovorí, že kto zná vôľu Pána svojho 

a ju nečiní, viacej bude trestaný než ten, kto ju neznal a nekonal. Pretože teda nie ste lepší, ač vám vôľu Pána oznamujeme, 

zasluhujete horších časov, než boli prvej.» 

Vo svojom láskyplnom duchu vedel, čo by bolo mohlo byť k pohoršeniu, obrátiť k poučeniu. Jednúc bol na ceste a získal 

mnoho novicov, totiž mladých ľudí, ktorí sa odhodlali do rádu vstúpiť. Keď potom kdesi na nocľahu spoločnú modlitbu 

večernú vykonávali, dal sa jeden z týchto novicov do smiechu, načo sa všetci ostatní na hlas smiali. Jeden mních im pokynul, 
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aby sa nesmiali; tu bol smiech ešte väčší. Blahoslavený Jordán obrátil sa teda k mladíkom, prehovoriac k ním: «NajmiIejší! 

len sa dobre vysmejte, ja vám to dovoľujem, lebo sa vy všetkým právom môžete tešiť a smiať, že ste roztrhali sväzky hriechu 

a satanáša, ktoré vás cez dlhé roky pútali, a došli ste slobody bohabojného života. Preto sa len smejte!» Týmito slovami boli 

mladíci poučení, napozatým ale prešiel im všetok smiech. 

Istý reholník, ktorý v kláštore svetské záležitosti obstarávať musel, prosil pre Boha blahoslaveného Jordána, aby ho tohoto 

úradu sprostil. Jordán mu na jeho prosbu odpovedal: «S takýmto úradom spojené môžu byť štyri veci: nedbalosť, 

netrpezlivosť, namáhanie a zásluha. Dve prvé nesmieš konať, dve druhé ale ukladám ti za odpustenie hriechov. 

Vo svojich kázňach opakoval napomínania a naučenia, ktoré inde a inokedy bol predniesol. Keď mu to vytýkali, riekol: «Keď 

dakto niekoľko bylín našiel a z nich chutné jedlo pripravil: mal by ich hneď odhodiť a hľadať iné?» 

Blahoslavený Jordán sišiel s tohoto sveta smrťou, ktorú by človek smýšľania svetského pokladal za veľké nešťastie, ktorá 

však svätému, ktorý cez celý život pripravoval sa k smrti, bola iba prechodom do večnosti. Jordán putoval totiž do Svätej 

zeme, chcejúc navštíviť miesta, na ktorých žil a trpel Spasiteľ. Plaviac sa cez more, zdvihla sa veľká búrka, loď sa ztroskotala, 

a Jordán i s 29 súdruhami utonul vo vlnách. 

Poučenie. 

Z príkladu blahoslaveného Jordána vidíme, že opravdu nábožní ľudia sú skutočne aj osvietení. Dary Ducha svätého sú od 

priradenosti rozličné. Jeden má viacej, druhý menej rozumu; jeden má viacej obrazotvornosti, druhý dobré srdce, tretí je 

chladnej rozvahy. Od toho tiež mnoho závisí, či človek mnoho čítal a učil sa; aby kto trefne a vtipne hneď v prvom okamžení 

odpovedal, nedá sa tiež naučiť. Len jeden prostriedok je, ktorým nadobudnúť môžeme pravej múdrosti, a kto vládne týmto 

prostriedkom, umie niekedy dať lepšiu a dôkladnejšiu odpoveď, než mužovia vo svete a v knihách zbehlí. Tento zprosíriedok 

ale je: pravá, nelíčená pobožnosť. Táto dáva často sprostým ľuďom rozum a zlato večnej múdrosti, ako ju často všetkou 

vedou ľudskou nadobudnúť nemôžeme. «Pobožnosť je», ako hovorí sv. Pavel apoštol, «ku všetkému osožná». 

Modlitba. 

Pane Ježišu Kriste! ktorý si skrze Svojho apoštola riekol: «reč vaša buď vždy soľou príjemne okorenená, aby ste poznali, čo 

komu odpovedať máte»; daj mi dar pravej pobožnosti, lež aj toľko vtipu a ducha, abych vždy vhodným slovom mnoho Tebe 

a nebesiam získať mohol. Amen. 

 

14. FEBRUÁRA. 

Sv. Valentín, kňaz a mučeník. 

V rade zmužilých bojovníkov Krista, ktorí krvou svojou polievali strom viery a meno Spasiteľa vyznaním svojim os avovali, 

vysokoctený bol po všetky časi kňaz a mučeník Valentín. 

Cisár Klaudius II. roku 268 togou (rímský šat) a purpurom cisárskym ozdobený, javil za svojho krátkeho panovania k ľudu 

vľúdnosť a ľudskosť, za iných tyranov vzniklé prenasledovania kresťanov však nezastavil; miestodržitelia a prefekti jeho 

žíznili z nenávisti za krvou, alebo z lakomstva za statkami veriacich. V ten čas, keď Klaudius nachádzal sa v Ríme, lapili 

medzi inými aj bohatstvom ducha a svätosťou života vynikajúceho kňaza Valentína. Po niekoľkých dňoch doviedli ho pred 

cisára, ktorý ho vľúdne oslovil: «Slyším chváliť ťa, čo muža statočného a múdreho, život tvoj však nepáči sa mi; prečo 

nechceš byť naším priateľom? prečo držíš s onými, ktorí bezbožnou poverou svojou naši a ríše našej nepriatelia sú?» Valentín 

uisťoval vážne, že on ku cisárovi a k ľudu jeho najvrelejšiu lásku chová v srdci svojom, že svedomite poslúcha zákony 

krajinské, že každodenne modlí sa za neho a odporúča ho všemohúcej ochrane Pána neba a zeme. Keď toto slyšal jeden sudca 

učený, obávajúc sa, žeby takéto vyznanie blahonosne účinkovať mohlo na cisára, pýtal sa svätého: «Ako ale smýšľaš o 

bohoch našich, o velikom a dobrotivom Jupiterovi, a o múdrom Merkurovi?» Valentín odvetil úprimne: «O týchto myslím, 

že alebo nikdy nejestvovali, alebo že boli biedni, smrteľní ľudia ako my, ktorí v čas života svojho slúžili jedine hanebnému 

smilstvu». Na tieto slová kričal učený sudca: «Valentín sa rúha bohom a cisárovi!» Cisár však nepovšimnul si týchto slov, 

lebo si zamiloval Valentína. Valentín toto spozorujúc, použil príležitosti a mal k tomu cisára, aby sa obrátil a veril v Krista, 

tým že sám spasenia dôjde, hranice ríše svojej rozšíri a všetkých nepriateľov svojich premôže. 

Zdálo sa, že tieto slová dotkli sa srdca cisárovho; sotva to však spozoroval zlomyseľný prefekt mesta, Kalfurnius, na hlas 

vykríkol: «Slyšte, otcovia ľudu, ako tento človek cisára márni. My, my máme staré náboženstvo opustiť ktoré sme do seba 

vssali s mliekom materským; my máme zradiť bohov svojich a zbaviť sa ochrany ich!» Na tieto slová prestrašený cisár 

Klaudius, bojac sa, aby nepovstalo zbťírenie ľudu, odovzdal zmužilého kňaza do rúk prefektových, aby ho k odpadnutiu 

sviedol alebo potrestal. Kalfurnius však odovzdal svätého sudcovi Asteriovi, ktorý ho priviedol do svojho príbytku, aby tam 

s ním súd zaviedol. 
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Rimania mali v obyčaji vo dvoroch a dvoranách stavať malé sochy bôžikov domácich a rodinných, pred ktorými priatelia a 

hostia na kolenách modlievali sa za ochranu a požehnanie domácich. Sotva Valentín prekročil prah domu sudcovho, držiac 

sa obyčaje pohanskej, začal sa modliť takto: «O Pane a Bože! osvieť všetkých, ktorí ešte vo tmách modloslužby pohrúžení 

sú a daj im poznať, že Ježiš Kristus je svetlo sveta.» Keď Asterius tieto slová slyšal, pýtal sa: «Ako môžeš hovoriť, že tvoj 

Kristus je pravé svetlo sveta?» Valentín mu odpovedal: Môj Kristus je nielen pravé svetlo, On je svetlo, ktoré osvecuje 

každého človeka, prichádzajúceho na tento svet.» Asterius odvetil na to: Uvidím, zdaliž máš pravdu. Mám chovanicu, dievča 

premilé, ktorá už od dvoch rokov slepá je. Vrátiš-li jej zrak, hotový som vyznať, že je Kristus pravý Boh, pravé svetlo sveta, 

a čokoľvek žiadať budeš odo mňa, obsiahneš.» Valentín dal dievča k sebe priviesť a padnúc na kolená, modlil sa takto: «Pane 

Ježišu Kriste, Ty pravé svetlo, osvieť služobnicu svoju!» Sotva tieto slová vyriekol — hľa, zatvorené vičká otvorili sa, a zpod 

nich žiarili krásné očká v radostnom úžase. Asterius a manželka jeho udivením celkom podesení nad týmto zázrakom, padli 

k nohám svätému, a plní vrúcnej túžby pýtali sa ho, čo by teraz činiť mali, aby dosiahli spasenia? Svätý im kázal, aby zničili 

domácich bôžikov, tri dni sa postili a odpustili všetkým nepriateľom svojim. Asterius svedomite vyplnil rozkaz Valentína; 

prepustil na slobodu otrokov a so všetkými domácimi, počtom 40, pokrstiť sa dal. Keď o tom slyšal cisár, obávajúc sa 

povstania ľudu, dal Valentína a všetkých obrátených uvrhnúť do žalára, a potom 14. februára roku 270. sekerou sťať.  

Istá kresťanská matróna dala pochovať pozostatky svätého mučeníka, na jehož hrobe neskôr pod pápežom Juliusom veriaci 

vystavili krásny kostol. 

Poučenie. 

Drahý čitateľu! bez pochyby si očul, že pocestnému niekedy ako zo zeme svetielka vystupujú, keď samotný v čas nočný 

niekam cestuje. Ide-li za týmito svetielkami, ľahko zablúdi, zájde na bezcestia, zabŕdne do bahien a močidiel, a konečne 

nevie si rady, ako odtúď vyviaznuť. Tieto svetielka nazývame svetlonosy alebo bludičky. Reči osvietencov a vzdelancov 

nášho veku, ktorí nič iného nechcú za pravdu držať, leda čo im ich zle upotrebený rozum povedá, sú takéto bludičky! 

Terajších tak zvaných osvietencov a vzdelancov sviedol len ich zneužitý rozum s pravej cesty a oni opäť svádzajú druhých 

ľudí na bezcestia. Ó, koľko tisíc ich už prišlo týmto spôsobom o pravdu a s ňou o pokoj a poklad srdca! Preto never takýmto 

bludičkám; never každému, kto svoju mienku za čistú múdrosť vydáva; nedôveruj tým, čo za našich časov sv. učenie 

Ježišovo, vieru svätú katolícku drzo posudzujú; tajomstvá jej, pretože ich krehkým rozumom svojím chápať nemôžu, 

zapierajú a zavrhujú. Jesto len jedno pravé svetlo, ktoré neklame, a toto svetlo je Ježiš Kristus. On sám praví o sebe: «Ja som 

pravé svetlo sveta; kto mňa nasleduje, nechodí v temnostiach, lež nabudne pravého svetla (t. j. čistej pravdy), ktoré vede k 

životu.» Kristus je jasné, čisté svetlo svojím svätým príkladom a svojím svätým učením, ktoré cirkev svätá katolícka v úplnej 

rýdzosti a nezkazenosti v sebe chová a udržuje. 

Drahý čitateľu! jestli nasleduješ Krista, súc tichý, pokorný, pokoja milovný, poslušný, cudný, trpezlivý, so stavom svojím 

spokojný, Bohu oddaný, ku všetkým ľuďom láskavý, k chudobným a núdznym útrpný ako Ježiš: tenkrát nechodíš po 

bludných cestách. Pozoruješ-li na jeho hlas, ktorý sa ozýva z úst kňazov jeho, zachovávaš-li slová jeho, nepoblúdiš nikdy na 

svojich cestách, ba presvedčíš sa, že je to všetko pravda, čo Ježiš praví, a srdce tvoje oplývať bude pokojom a blaženosťou. 

Hľa, všetci svätí nasledovali Ježiša, toto pravé svetlo, a nepoblúdili. Zlý svet ich mal za bláznov a život ich za nesmysel, oni 

však stali sa dietkami božími, dedičmi kráľovstva nebeského. Či by si nechcel nasledovať aj ty šľapaje jejich a vo spoločnosti 

jejich večne sa radovať? 

Modlitba. 

Však, Vykupiteľu božský! chcem Ta nasledovať. Kam bych mal ísť? Len Ty máš slová života večného, len kto Teba 

nasleduje, nechodí v temnostiach. Pripútaj ma teda k Sebe; osvieť a riaď ma podľa ľúbosti Svojej. Amen. 

 

15. FEBRUÁRA. 

Sv. Efrém, učiteľ cirkevný. 

Efrém, narodený z chudobných rodičov Mesopotámii na začiatku štvrtého storočia po Kristu, bol od mladosti svojej veľmi 

prudký a vášnivý, Boh však zmiloval sa nad ním a vyliečil ho z tejto chyby spôsobom podivuhodným. Svätý sám vypráva to 

nasledovne: Jedného dňa poslali ho kamsi jeho rodičia. Tu na ceste blízko veľkého lesa spatril kravu, ktorá patrila človekovi 

chudobnému. V svojej roztopašnosti dal sa bezúzdny Efrém kamením do nej hádzať a zahnal ju ďaleko do lesa, kde keď 

ďalej nemohla, roztrhaná bola divou zverou. Ľahkomyseľný mladík, nerobiac si svedomia z toho, šiel svoju cestou ďalej. 

Onedlho na to ho rodičia opäť volakam poslali, tu sa však až do noci túlal a nemohúc domov trafiť, prenocoval u jedného 

pastiera, ktorý bol opilý a svoje stádo na poli stratil. Ráno prišiel majiteľ stáda, hľadá a nenájde ho, i plný zlosti dal hneď 

lapiť pastiera a Efréma, domnievajúc sa, že oba ukradli ovce jeho. 

Efrém bol v žalári veľmi zarmútený; bolo s ním ešte sedem zločincov uväznených, ktorí však neboli vinní toho, z čoho boli 

obžalovaní. S ťažkým srdcom hľadel on na týchto zločincov, jeho svedomie precitlo, spomenul si na kravu chudobného 

človeka, ktorú zmámil, i poznal,že ho Boh tresce za tento prečin. Po siedmich dňoch uzrel vo snách krásneho mladíka, ktorý 
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sa ho pýtal, prečo nachádza sa vo väzení? Efrém mu s plačom vyprával, čo sa mu bolo prihodilo. Tu pravil k nemu mladík s 

úsmevom: «Viem síce, že pre túto vec nezasluhuješ väzenia, spomni si však na kravu chudobného človeka. Jak múdre a 

spravodlivé Boh všetko riadi, to poznáš na tvojich spoluväzňoch. Oni síce to zlé nespáchali, pre čo do väzenia prišli, lež niečo 

iného.» Deň na to dal sudca pred seba priviesť Efréma a tých zločincov. Zločincov natiahli na škripec, Efrém sa musel dívať. 

Efrém sa obával rovnakého osudu; pretože však pastier všetko vyznal, nestalo sa mu nič a prepustený bol na slobodu. V 

strachu, ktorý ho pojal pred súdom, učinil sľub, že stane sa pustovníkom. Odobral sa preto rovno do hôr k známemu 

pustovníkovi, ktorý ho aj prijal za žiaka; tu sa vyznal pustovníkovi zo svojich hriechov a neprestával ich oplakávať. Ustavične 

sa modlil a ťažkú prácu vykonával, len aby zachoval život svoj; čo mu pozostalo, daroval všetko chudobným. Pre seba ničoho 

nepodržal, ako sám povedal: «Srdce moje nikdy netúžilo po zlate, striebre, ani po neakom statku vozdajšom.» 

Žil s ním v samote horskej istý nábožný muž, menom Julian. Tento, ako Efrém, mal od Boha ten dar, že mohol za odpustenie 

svojich hriechov bohato slzy vylievať. Jednúc spozoroval Efrém, že knihy priateľa jeho niesú v dobrom poriadku. Rozličné 

slová, zvlášte meno Boha a Spasiteľa, boli z nich celkom vymazané. Tu sa pýtal Efrém, ako sa to stalo? «Nemôžem ti ničoho 

tajiť,» odpovedal Julian; «hľa, keď Magdalena pristúpila k Ježišovi, polievala nohy Jeho slzami a utierala ich vlasmi svojimi; 

ako ona, tak učiter cirkevný. aj ja kdekoľvek v knihe nájdem meno Boha, polievam ho slzami a prosím za odpustenie hriechov 

svojich.» Efrém usmievajúc sa riekol: «Prajem ti, aby Boh podľa milosti a milosrdenstva svojho tvoju pobožnosť odmeniť 

ráčil, prosím ťa však, šetry svoje knihy.» Ako sme povedali, Efrém bol povahy prudkej, skoro to však tak ďaleko doviedol, 

že ho bratia jeho nazývali «tichosťou.» 

V jednom spise, nazvanom «Vyznanie», udáva všetky chyby, ktoré mal, a to len preto, aby pokarhal predošlú pýchu svoju a 

pokoril sa. Neprial si nič iného, ako aby ním každý pohŕdal. Keď ho niekto chválil, triasol sa na celom tele, pretože sa vždy 

pri tejto príležitosti rozpamätoval na súd Boží, staval sa v mysli pred stolicu sudcu večného, Ježiša Krista, a zdálo sa, že 

zahyne od hanby pred tými, ktorí ho chválili. 

Na posledný súd on vždy pamätal, a kedykoľvek rozpomenul sa naň, hneď mu slzy z očú tiekly a na všetkých údoch sa 

triasol. Preto aj jeho kázne, ktoré neskôr ako diakon o poslednom súde k ľudu držiaval, náramne účinkovaly. Keď mluvil, 

slová jeho boli ako sožierajúci oheň, všetci poslucháči nariekali a plakali; on sám pre plač nemohol ďalej hovoriť, a ľud ho 

musel povzbudzovať a prosiť, aby pokračoval ďalej. 

Niekoľko rokov stráviac v samote, odobral sa do mesta Edessy v Sýrii, aby tam vykonal pobožnosť svoju u pozostatkov 

svätého apoštola Tomáša a navštívil pustovníkov, ktorí neďaleko mesta zdržovali sa na jednom kopci. Na ceste do mesta 

prosil Boha, aby niekoho stretol, ktorý by mu povedal nejaké miesto z písma svätého. U brány mesta stretla ho jakási 

neviestka a postojac pred ním, drzo sa naň podívala. Svätý sa zapálil v tvári od hanby, sklopil oči k zemi a nevrle riekol: «Čo 

stojíš a dívaš sa na mňa?» Neviestka mu odpovedala: «Mám právo k tomu, lebo žena vzatá je z muža; ty však hľadeť máš k 

zemi, z ktorej vzatý si.» Tieto slová dotkly sa svätého, i pokoriac sa pred hriešnicou, odišiel do mesta. V Edesse hľadievala 

jakási ženská z protivného domu do okna Efrémovho, ba jednúc, pozdraviac svätého, pýtala sa ho, či mu v príbytku jeho 

niečo neschádza? Na čo jej on odpovedal: «Áno, tri kamene a trochu hliny, abych toto okno zamuroval, do ktorého 

jednostajne nazieraš.» 

V Edesse bol vysvätený za diakona; kňazom nechcel byťpreto, že sa cítil byť nehodným dotýkať sa tela Pánovho. Ako diakon 

kázal neustále a to vždy len pokánie; dojímavými slovy svojimi obrátil na tisíce hriešnikov. Roku 372 nastúpil ďalekú cestu 

do Cesaree ku sv. biskupovi Basiliovi. Príduc do mesta tohoto, šiel hneď do kostola, kde Basilius kázal. Keď ho sv. Basilius 

videl, pýtal sa ho: «Nie si ty Efrém syrský?» «Som, otče,» odpovedal Efrém, «uveď ma na cestu spasenia.» Sv. Basilius mu 

udal, ako sa chovať má, aby pobožný život viedol. Vrátiac sa do Edessy, zavrel sa do malej cely a pripravoval sa na cestu do 

večnosti. Keď ale v ten čas vypukol v meste veľký hlad, opustil samotu, aby zaujal sa za chudobných a nemocných. Svojimi 

zápaľu plnými kázňami pohnul boháčov, aby otvorili svoje zásoby; staral sa o zdravé lôžka a nemocných obsluhoval 

vlastnýma rukama. Keď povstal hlad, odobral sa poznovu do milej samoty, kde ho v krátkom čase zastihla zimnica, ktorá mu 

zapríčinila smrť. Keď na smrteľnej posteli ležal, hrnuli sa k nemu kňazi a mešťania z celého mesta, každý chcel videť svätého 

umierať a slyšať jeho posledné slová. Žiadosť jeho bola, aby ho pochovali ako obecného človeka a modlili sa za jeho dušu. 

Žiakom svojim udelil požehnanie a za niekoľko okamžikov na to v tichosti vydal ducha svojho Bohu. 

Poučenie. 

Sv. Efrém sa preto tak veľmi bál súdu Božieho, pretože dobre vedel, v čom rozoznáva sa spravedlnosť božská od ľudskej. 

Ľudia totiž súdia len podľa zovňajška, Boh zpytuje ľadviny a srdcia naše, inými slovy: my ľudia vidíme len površie človeka, 

čo skryté je pod jeho kožou, ľadviny a srdce, to nevidíme, tým menej známe tajné myšlienky a žiadosti srdca jeho. Boh ich 

ale vidí, ako my vidíme rybyčky v čistej vode sa hemžiť; Boh aj 'žiadosti a myšlienky človeka podrobil súdu svojmu. 

Ľudia súdia len to, čo je veľké v dobrom alebo vo zlom; Boh súdi aj to, čo je nepatrné, napr. malú službu alebo slová útechy, 

čoho si ľudia ani nevšímajú; mnohí rodičia netrescú lož a krádež u detí, lebo vraj sú ešte maličké. Boh ale odmení aj kvapku 

vody, danú opustenému za nápoj, odplatí dva peniaze vdovy a potresce každé márne slovo. 

Ľudský sudca dá sa často v spravodlivom súde mýliť, a súdi podľa osoby, Boh ale nebere ohľadu na osobu. Ľudský sudca dá 

sa mýliť v spravodlivom súde buď peniazmi, ktorými ho niekto podplatí, buď sľubom, lichotením, alebo vidí pred sebou 

osobu krásnu, rozumnú, z lepšieho rodu; v takýchto okolnostiach býva obyčajne súdobný výrok nespoľahlivý. Boh však 

nikdy nebere ohľadu na osobu ľudskú; jeho nemýli vysoký rod, krása, ani bohatstvo, ani čokoľvek iného v súde spravodlivom. 
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Ľudia často zapomenú na úražku, Boh však, nesmieri-li sa s ním hriešnik, nikdy. Jakub napr. musel pred Ezauom utiecť, po 

rokoch však smieril sa s bratom. Toto dobre vedia dietky a hľadia zmiznúť otcovi s očí, keď niečo zlého vyviedly, 

domnievajúc sa, že až otec na to zabudne, potresce ich miernejšie. Mnohí si opäť myslia: ja som ešte mladý, do smrti a do 

posledného súdu je ešte dlho! Človeče nemúdry! Boh na neprávosti tvoje nikdy nezabudne, a nebudeš-li pokánie činiť, pri 

poslednom súde tak prísno ťa súdiť bude, ako v ten deň, keď si ich spáchal. 

Napokon ľudia, hoc by aj chceli, nemôžu vždycky neprávosť potrestať. Kto môže potrestať celý národ, keď sa zbúri? Kto je 

v stave potrestať nepriateľské vojsko, keď ono prevádza nepriateľstvá? Jedine Boh dovede potrestať celé národy a vojská, 

ktoré pred ním toľko sú, ako pred nami hromada mravcov. 

Modlitba. 

Bože všemohúci! dnešný deň silne pred seba berem, že vždy pamätať budem na posledný súd Tvoj a v čas pokušenia 

neprestanem mysleť: Každému hriešnikovi Boh odplatí pri súde! Daj že, ó Bože a Otče dobrotivý! abych sa sám denne súdil 

a tak súdu Tvojmu strašlivému vyhnúť mohol. Amen. 

 

16. FEBRUÁRA 

Sv. Onesim, biskup a mučeník. 

Za času sv. apoštolov žil v meste Kolosách boháč, menom Filemon, jehožto sv. Pavel na kresťanskú vieru obrátil. Zámožní 

ľudia v tom čase miesto sluhov držali otrokov, ako je to doposiaľ u Turkov a sem tam v Amerike. Títo otroci nedostávali 

žiadnej mzdy, boli vlastnosťou svojich pánov, ktorí nakladali s nimi podľa lúbosti, kupovali a predávali ich po jarmokoch, 

ako by boli stvorenia nerozumné. 

Bohatý Filemon mal tiež takéhoto otroka, menom Onesima, ktorý však bol ničomný, okrádal pána svojho a napokon mu 

utiekol. I prišiel na svojom úteku do Ríma a potkal tu svätého Pavla apoštola. Tento apoštol, ktorý obracal národy, zmiloval 

sa nad týmto hriešnikom, a vyučoval úbohého Onesima v náboženstve kresťanskom, a keď ho vyučil, pokrstil ho. Na to ho 

poslal zpiatky k Filemonovi s listom, v ktorom sa zaň primluval. V tomto liste, ktorý medzi spisami nového zákona posaváď 

sa nachádza, stojí písano takto: «Prosím ťa za syna svojho Onesima, ktorého som v zajatí svojom zplodil (v Kristu) a teraz 

odosielam naspäť. Prijmi ho, to je srdce moje. Bol bych ho rád pri sebe podržal, aby mi posluhoval v mene tvojom v zajatí 

pre evanjelium. Avšak bez tvojho dovolenia som to učiniť nechcel, aby tvoje dobrodenie nebolo vynútené, lež dobrovoľné. 

Si-li mi priaznivý, prijmi ho zase ako mňa. Uškodil-li ti v niečom, alebo je-li ti niečo dlžen, pripočítaj to na môj účet. Ja Pavel 

podpísal som to vlastnou rukou, ja to zaplatím; nechcem povedať, že ty sám mne dlžen si. Áno bratre! toho bych rád na tebe 

vymohol v Kristu; poteš srdce moje v Kristu. Dôverujúc v poslušnosť tvoju, napísal som to tebe; viem, že učiníš ešte viacej, 

než čo pravím.» 

O čo Pavel prosil a čo si prial, to učinil Fileinon. Keď neverný pred tým otrok Onesim s listom apoštolovým do Kolos sa 

navrátil, bývalý pán jeho nepotrestal ho, lež prepustil z otroctva a zase k Pavlovi do Ríma poslal, aby ho, ktorý tenkrát už 63 

roky starý a vo väzení bol, obsluhoval. Z neverného otroka stal sa Onesim milosťou a učením Ježiša Krista verným, 

spoľahlivým kresťanom, tak že ho sv. Pavel vysvätil za jáhna (diakona), ku ktorému úradu apoštolovia len najlepších a 

najpobožnejších kresťanov volievali. Keď svätý Pavel napísal list ku Kolossenským, opäť poslal s ním Onesima, aby im ho 

odovzdal. 

Niektoré zprávy o ďalšom živote Onesima dokladajú, že bol poslaný do Španielska, aby tam sväté evanjelium ohlasoval. 

Keď sa bol odtiaľ zase do Ázie navrátil, bol vraj za biskupa v Efesu vysvätený, kde pred tým biskupom bol Timotheus. 

Konečne vraj čo horlivého biskupa odviedli ho do Ríma a ukameňovali. 

Poučenie. 

Podivná to vec, ako ľudia, ktorí sa kresťanmi nazývajú, inými pohŕdať môžu preto, že sú chudobní, z nízkeho rodu, alebo 

hriešnici. Spasiteľ náš Ježiš Kristus bol natoľko chudobný, že povedal: «Líšky majú diery svoje, vtáci svoje hniezda, Syn 

človeka ale nemá, kam by položil hlavu svoju.» Na inom mieste (Fil. 2) je tiež písané o ňom: «On sám seba zMáril, a podobu 

služobníka na seba prijal.» Kto svojím blížnym pohŕda preto, že nemá peňazí alebo krásnych šiat, nemá vlastného domu, 

alebo že pracovať musí, aby si mozolne vyrobil na denný chlebíček: ten nemá v sebe ani iskierky ducha Kristovho. Mnohí 

so psom alebo vtákom sa mazlia a líškajú, jaknáhle ale vkročí nejaký nepohodlný človek do izby, osopia sa naň, sťa by bol 

nerozumný tvor. Takémuto hriešnikovi bude to kedysi niečo hrozného, keď uvidí, ako mnohý úbohý čeľadín povýšený a 

mnohý boháč ponížený bude, alebo keď sám príjde už tu na svete do takej biedy, že bude museť žobrať u toho, ktorý bol 

predtým sluhom jeho, ako bohatý prostopašník žobral u chudobného Lazara o kvapku vody. 

Rovno tak zlomyseľné, ba v mnohom ohľade ešte zlomyseľnejšie je, blížnym pohŕdať, alebo ho odsudzovať preto, že hriešny 

je. Veď nevieš, čo z neho ešte a čo s teba bude. Ty môžeš upadnúť ešte do väčších hriechov, on ale môže sa obrátiť a stať sa 
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svätým. Jeden z apoštolov zúfal a obesil sa, vrah ale na kríži visiaci prišiel so Spasiteľom do raja. Jestli niekto ťažko zhrešil, 

modli sa zaň a usiluj sa zpiatky priviesť ho k Bohu, to je skutok v pravde kresťanský; lebo Kristus na svete nič iného nečinil, 

než hľadal a naspäť vodil, čo bolo strateno. V starobylosti najobecnejšie stvorenie bol otrok, a nad to otrok, ktorý kradol a 

utiekol. A hľa! predsa sa Boh zaujal zaň a povýšil ho k tomu, čo bolo na svete najvyššieho. On obrátil sa, stal sa kresťanom, 

jáhnom, biskupom, mučeníkom a svätým. Pretože Pavel a Filemon ducha Božieho v sebe nosili, Duch sv. vyvolil si ich za 

nástroje tých milostí, ktorými Onesima obdarovať chcel. A to je však to najšľachetnejšie chovanie, keď niekto vo vysokom 

stave chová sa ako Boh, k opovrženým a zkazeným ľuďom blahosklonne sa snižujúc a milosrdenstvo im preukazujúc. 

Hriešnika z hriešneho života vyrvať, neumelého poučiť a vzdelať, dušu od sveta odstrčenú povzbudiť, nízkym rodom a 

stavom nepohŕdať, lež láskavé a prívetive s nimi zachádzať: to znamená Bohu podobným byt, ktorý uponižuje sa k nízkym, 

knôtu tlejúceho neuhasí, trstiny nalomenej neodlomí. Toto vidíme na všetkých svätých: hoc aj boli pred svetom v stave 

vysokom, predsa boli vždy prívetiví a blahosklonní k chudobným, opovrženým a hriešnikom. Kto však vo svojej 

vysokomyseľnosti domnieva sa, že roľník, sluha, nemocný, atď. sú mu o mnoho odpornejší, než by ich za sebe rovných 

pokladal: ten nemá ducha Kristovho, lež ducha satanovho, ducha onoho anjela, ktorý skrze pýchu stal sa diablom. Čí duch 

však v tebe prebýva, tomu napokon odkázaný a tomu patriť budeš. 

Modlitba. 

Ó, Pane Ježišu! ktorý stal si sa človekom, bol si láskavý, vľúdny a prívetivý k chudobným, k dietkam a nemocným: popraj 

mi milosti, žebych Ta v tejto krásnej cnosti nasledoval a tak milosť našiel u Boha a u ľudí. Amen. 

17. FEBRUÁRA. 

Sv. Silvín, biskup. 

Svätý tento žil v 700 rokoch po Kristu a pochádzal z najprednejších rodín okresu Toulouského vo Francúzsku. V mladosti 

svojej zasnúbil sa bol s jednou pannou, neskôr však lepšie si to rozmyslel, zriekol sa tohoto sňatku, aby čistým duchom a 

telom slúžil Spasiteľovi, a vstúpil do stavu duchovného. 

Silvín sa potom odobral do Belgie, kde mnoho ľudu pre Boha získal, lebo obyvatelia tam vôbec neznali ešte vieru kresťanskú; 

on im však kázal slovom a príkladom. Keď sa teda zmáhala viera v tejto zemi, ľudia tejto krajiny milovali napospol Silvína 

ako otca a ctili ho ako nejaké knieža, a to so všetkým právom, lebo on prevyšoval vrstovníkov svojich pokorou, svätosťou a 

dobrými skutky. Zvlášte rád konal pohostinstvo; cudzích a pocestných rád prijímal do svojho príbytku, umýval im podľa 

tehdajšej obyčaje nohy, dával im jesť, čo mal najlepšieho, nie jednému daroval i vlastný svoj odev. On veril v slová Pána: 

«Čo ste učinili najmenšiemu, mne ste učinili», a nasledoval Spasiteľa, ktorý, súc najbohatší, najchudobnejším stal sa z lásky 

k nám. Čo v hotovosti mal, rozdal chudobným, ani najmenej sa nestarajúc, z čoho sám žiť bude. Držal sa slova Božieho, 

ktoré praví: «Nestarajte sa o budúci deň, budúci deň bude zase mať pre seba nové starosti. Dosť na tom, že má každý deň 

starosť svoju.» Pohŕdal svetom, majúc všetko za pominuteľné a len krátky čas trvajúce; za to ale miloval Boha z celého srdca, 

aby dosiahol života večného. 

V pokore svojej konal púte na rozličné miesta k pozostatkom svätých, aby tých vzýval o ich prímluvu, lebo sa domnieval, že 

sám od seba spasenia dojsť nemôže, jestli svätí nebudú primluvať sa za neho. Konal on tiež ďalekú a obťažnú cestu až do 

Svätej zeme a navštívil tam miesta, na ktorých Spasiteľ náš žil a trpel; i keď takto najvrúcnejšej žiadosti života svojho 

vyhovel, poznove vrátil sa do svojej vlasti. Pri všetkých nebezpečiach tak ďalekej cesty nemal sv. Silvín ani toho najmenšieho 

strachu, anjel strážca sprevádzal ho, tak že sa mu nikde nič zlého nestalo. 

Spisovateľ života tohoto svätého vraví ďalej o ňom: Bol však muž tento otcom sirôt, pomocníkom vdov, ochrancom panien, 

ozdobou mníchov, pôsobiteľom mieru, múdry v reči, svätý vo skutkoch, lebo čo ústami ohlasoval, to najprv skutkami 

ukazoval. Všetko, čo mal, obetoval Pánu a všetko dobré, čo činil, neprivlastňoval sebe, lež milosrdenstvu Božiemu. Z imania 

po svojich rodičoch a z pobožných príspevkov vystaviť dal tiež dva kostoly. Bol on muž prísneho sebazaprenia; cez mnohé 

roky ani chleba neokúsil, lež len zeleninou a ovocím sa živil. Odev jeho bol jednoduchý, chudobný a hrubý; nechcel on 

pripočítaný byť k tým, o níchžto praví Pán: «Tí, čo sú odiatí v rúcho mäkké, na dvoroch kráľovských sú.» Spával obyčajne 

na holej zemi alebo na doske. 

Keď Silvín po tak svätom živote onemocnel, neprestával chváliť Boha a neúnavne napomínať všetkých, ktorí prichádzali k 

nemu, aby pamätali na deň smrti svojej, hriechu sa vždy varovali a po ceste spasenia kráčali. Na Bielu sobotu videl anjela 

Božieho prichádzať pre seba, i tešiac sa tomuto prekrásnemu zjaveniu, zvolal hlasno k pritomným: «Hľaďte, anjelia Boží sú 

u nás! Ajhľa, anjelia Boží medzi nami!» Takto zvolajúc, usnul sladko v Pánu. 

Poučenie. 

Smrť sv. Silvína v pamäť mi uvádza iného muža, ktorý keď umieral, dcére svojej pravil, že diabol u jeho postele stojí. Človek 

tento cez celý život svoj vždy len klial, a ešte aj vtedy, keď už smrť na jazyku mal, o mamone mluvil. Príčinou jeho smrti 

bolo špatné lakomstvo. Málo ktorý človek slobodný je od lakomstva. Najdivnejšie však pri tom, že to málo kto uznáva; každý 

sa všeliako vymluva, z hriechu tohoto sa nespovedá, ani proti nemu nebojuje. Nemysli, že len ten je lakomec, kto kradne a 
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šudí, aby zbohatol, lež každý človek, čo miluje pozemské statky viacej, než Boha. Jestli teda v nedeľu a vo sviatok radšej 

budeš pracovať, aby si si peňazí vyrobil, než by si mal ísť do kostola, si lakomý. Keď sa nemodlíš, aby si len skorej ku práci 

prišiel, alebo keď medzi modlitbou vždy len na prácu myslíš, si lakomý. Keď pri remesle lžeš, šudíš, spoluremeselníkovi 

výrobku nepraješ, alebo zákonitým poplatkom vyhnúť , chceš, si lakomý. — Keď ťa škoda na majetku viac mrzí, než to, že 

si zhrešil, alebo keď sa snažíš radšej mať dietky bohaté, než dobre vychované, si lakomec. — Keď ti je milejší boháč, ač je 

on človek darebný, než cnostný nádenník, si lakomec. 

Písmo sväté však predstavuje lakomstvo čo modloslužbu, preto že lakomec časné statky alebo peniaze učinil bohom svojím, 

ktorému sa klania, na ktorého vždy myslí, ktorého za žiadnu cenu stratiť nechce a ktorého miluje z celého srdca a zo všetkej 

sily svojej. Darmo sa tešíš tým, že sa kedy-tedy modlíš a do kostola chodíš. Židia sa tiež klaňali Bohu pravému, zároveň však 

vedľa Boha pravého mali bohov falošných. Boh ale pravil: «Nebudeš mať bohov iných vedľa mňa.» Kam vede lakomstvo, 

to vidíš na Judášovi. Proti lakomstvu je najlepší prostriedok spokojnosť. Ľudia by sa vôbec nemuseli natoľko po zárobku 

sháňať, keby. seba a svoju rodinu vo všetkom obmedziť chceli. Prostredné stavy však chcú po dnes všetko robiť za boháčmi 

a najnižší chcú sa vo všetkom rovnať strednému. Tu im však nikdy nič nestačí, ani stačiť nemôže; musia preto vždy len na 

to mysleť, ako by si narobili peňazí, napokon sa dopúšťajú nespravedlnosti, robia dlhy, konec však všetkého tohoto je zlý. 

Mnohí sa vymluvajú tým, že majú veľkú rodinu. Pán Boh však žiadneho neopustí, kto sa modlí a pilne pracuje; mnohého 

Boh preto do biedy pohrúžil, pretože všade pomoci hľadal, len u Boha nie. Sv. Silvín rozdal všetko chudobným a nikdy 

nemal starosti, ako bude živý, lebo dúfal v Boha. Keď sa ale otec rodiny domnieva, že musí v nedeľu pracovať, luhať, drevo 

v hore krasť, deti po žobraní posielať, alebo do služby dávať na také miesta, kde za peniaze cnosť predávajú a týmto spôsobom 

chce sa s rodinou živiť: ten vypovedal službu Pánu Bohu; nedôveruje v Boha a ničoho nechce od Neho; ten si chce sám 

pomôcť, lež proti vôli a prikázaniam božským. Tu nastáva potom úplné lakomstvo, ktoré priviedlo človeka pod moc diabla. 

Modlitba. 

Pane Ježišu Kriste! ktorý, ačkoľvek pánom si všetkého, pre nás najchudobnejším stať si sa ráčil: daj, abych sa do diabolských 

osídiel lakomstva nedostal, lež abych podľa príkladu sluhu Tvojho, Silvína, statky pozemské považoval za prostriedok k 

oslavovaniu mena Tvojho a k podporovaniu blížnych svojich. Amen. 

 

18. FEBRUÁRA. 

Sv. Simeon, biskup a mučeník. 

Sv. Simeon bol blízkym príbuzným Ježiša Krista a svedkom skutkov a života jeho, jeho zmŕtvychvstania a na nebe vstúpenia. 

U Židov bol vo veľkej vážnosti. Keď títo roku 62 brata jeho Jakuba, prvého biskupa jeruzalemského, pre jeho veľkú horlivosť 

v hlásaní evanjelia ukameňovali, Simeon ostro pokarhal ich nesmyselnú ukrutnosť a zatvrdilosť srdca, a oni ani ruky 

nezdvihli na neho; lebo sa báli pomsty ľudu, ktorý si Simeona veľmi vážil. Po smrti sv. Jakuba stal sa jeho nástupcom na 

biskupskej stolici v Jeruzaleme. Úrad tento zastával s požehnania plnou horlivosťou, tak že cirkev Kristova v hlavnom meste 

židovskom utešene zkvetala a darila sa. 

V ten čas chystali sa horlivci židovskí k povstaniu proti Rimanom, chceli totižto ztriasť sa jarma pohanského a navrátiť štátu 

židovskému slobodu a samostatnosť. Kresťanov považovali pritom za osobitnú sektu židovskú a neprenasledovali ich — 

nazdávajúc sa, že sa im k odboju proti Rimanom dobre použiť dajú. Keď na to povstanie vskutku vypuklo a rimanskí úradníci 

zahnaní boli, vtedy Simeon, majúc v čerstvej pamäti proroctvo Kristovo o spustošení Jeruzalema, zhromaždil svoju obec, 

vyviedol ju z Jeruzalema na druhý bok Jordána a usadil ju roku 64 v mestečku Pella. O nejaký čas pritiahol rímský vodca 

Vespasian s vojskom veľkým a podmanil bez ťažkosti Judeu a Galileu. Jeho syn Títus, uderil konečne s celou silou svojou 

na mesto a nastala bitka hrozná. Títus, chcejúc aspoň chrám jeruzalemský zachrániť od záhuby, vydal vojsku svojmu rozkaz 

k zachovaniu jeho, avšak jeden vojak rímsky hodil v zlosti svojej horiacu hlaveň do chrámu, tak že i tento na svete najbohatší, 

najslávnejší a najkrásnejší chrám zhorel a od vojska rímského spustošený bol i s celým mestom, v ktorom — podľa proroctva 

Kristovho — v skutku ani kameň na kameni ležať nezostal, lebo zarovno so zemou bolo shladené. 

Simeon bol potom zase prvý, ktorý so svojou obcou navrátil sa do hrozne spustošeného mesta, aby na mieste starého 

Jeruzalema vystavil nový, ktorý by na základnom kameni učenia Kristovho novú dobu hlásal svetu. Za jeho spravovania 

chytro zkvitla obec kresťanská a stala sa zase najdôstojnejšou v Judei. 

Ale roky Simeonove boli spočítané; akožto starec, ktorého asi 120 rokov tlačilo, chodil on medzi zrúcaninami starej slávy 

sťaby starý stĺp najväčšej dokonalosti, v očakávaní víchrice, ktorá i jeho zvalí. 

Rimania totižto zasadili sa o to, aby všetkých potomkov rodu Dávidovho vyhubili, pretože Židia kráľa a vykupiteľa z tohoto 

domu očakávali. S vyhubením rodu Dávidovho pominie očakávanie Messiáša a každá chuť k vydobytiu samostatnosti 

židovstva: tak smýšľali Rimania. 



 

82 

I Simeonovi hrozilo toto nebezpečie, pretože i on pochádzal z rodu Dávida kráľa; ale on tomu dosaváď vždy šťastlivé vyhnul. 

Neskôr však našiel sa podliak, ktorý svätého biskupa u syrského vladára Attika obžaloval. Attikus mal útrpnosť so Simeonom 

pre jeho vysoký vek, a chcel mu darovať život, jestli odriekne sa Krista a obetovať bude bohom ríšskym; ale Simeon, 

priznajúc sa k svojmu kráľovskému rodu, odpovedal na nabídnutie vladárovo: «Nie, na veky neodrieknem sa Krista, nikdy 

nebudem obetovať modlám. Tvoji bohovia boli najbezbožnejší ľudia na svete a horia zaiste v pekle. Ježiš Kristus je pravý 

Boh.» Reč táto pôsobila pohnutie v ľude. K utíšeniu pohnutia dal Attikus svätého biskupa ubičovať. Krv tiekla z údov 

Simeonových na zem; ale na svätom nebolo badať malomyseľnosti, z tvári jeho žiarila nesmierna radosť srdca. Na druhý deň 

ho opäť mučili ešte hroznejšie, ale i vtedy videli na ňom túže radosť a neohrozenosť. Attikus a všetci prítomní nemohli 

pochopiť, ako môže byť v stave muž, stodvadsať rokov starý, ztrpeť tie hrozné muky, ktorým by i najsilnejší obor podľahnúť 

musel. Pán Boh, ktorý pohanom mnohé príklady kresťanskej hrdinnosti na útlych deťoch a slabých pannách zjavil, chcel im 

ukázať, aké muky vládze znášať starý a telesných síl zbavený kresťan, skrze jeho pomoc, pre vyznanie pravej viery. Vladár, 

chcejúc koniec urobiť všetkému, odsúdil Simeona k smrti kríža, ktorú on, zvolajúc: «Ja chcem s Kristom umrieť, abych tiež 

s Kristom vstať mohol, s podivuhodnou trpezlivosťou, posilnený a potešený pomyslením na budúce slávné vzkriesenie, 

podstúpil roku 107. 

Poučenie. 

Sv. Simeon žil 120 rokov, potom dokonal dlhý a svätý život svoj slávnou a svätou smrťou. Zdáliž i ty dosiahneš tak vysokého 

veku? Zdáliž dokonáš život svoj smrťou blahoslavenou? Na túto druhú otázku odpovedá sv. Augustín, že smrť tvoja nebude 

nešťastná, jestli si nábožne živý bol na zemi. Praví totižto: «Ten nemôže zle alebo nešťastne zomrieť, kto nábožne žil.» Slová 

tieto opakuje tento svätý učiteľ nieraz v jednej kázni. «Zaiste,» vraví, «nemôže ten, kto nábožne žil, zle zomrieť.» Čo sa týka 

tej prvej otázky, nemyslím, že by si si 'tak vysoký vek sľuboval; ale predsa úfaš, že budeš dlho žiť. Lež na čo že sa opiera 

táto tvoja nádej? Či snáď na tvoju mladosť, na sily a zdravie? Slabá to podpora! Na stá tisíce bolo už takých, ktorí tešili sa 

mladosti, sile a zdraviu, ako ty, a oni predsa zavčasu a náhle pomreli. Boháč v evanjeliume tiež si robil nádej, že ešte bude 

žiť mnoho rokov, a ešte v tú noc musel umrieť. Sklamal sa v nádeji svojej. Bodaj by si sa len tiež tak nesklamal ! Najlepšie 

pochodíš, keď sa budeš držať mojej rady: v nádeji dlhého života nikdy neodťahuj s vecami, ktoré sú ti potrebné k šťastlivej 

smrti, teda i k dosiahnutiu spasenia večného, pretože by si sa ináč ľahkomyseľne vystavoval nebezpečiu zahynutia večného. 

Často spomni na slová blahoslaveného Tomáša Kempenského: «Blázne! prečo myslíš, že budeš dlho žiť, keď niesi istý ani 

len jedného dňa? Koľkí už, ktorí trúfali si dlho žiť, sklamali sa a pomreli znenadála!... Čin teraz, čokoľvek činiť môžeš, lebo 

nevieš, kedy umreš.» 

Modlitba. 

Shliadni, všemohúci Bože, na naše krehkosti a pretože pod pokušeniami tela i sveta na smrť svoju zabúdame a pod ťarchou 

hriechov svojich klesáme, podporuj nás mocnou prímluvou Tvojho blahoslaveného mučeníka a biskupa Simeona skrze Ježiša 

Krista, Syna Svojho, Pána nášho. Amen. 

 

19. FEBRUÁRA. 

Sv. Konrád, pustovník. 

Nie je dosť», praví sv. Rehor Veľký o zadosťučinení, «aby sme žiadnymi novými vinami seba neobťažili, ale musíme najprv 

spáchané zaplatiť», t. j. pohoršenie, ktoré sme blížnému dali, škodu, ktorú sme blížnému učinili, musíme opäť napraviť. Toho 

skvelý príklad podáva nám život sv. Konráda. 

Konrád žil v štrnástom století v meste Piacenze; ako potomok vznešeného šľachtického rodu oplýval bohatstvom a vynikal 

vážnosťou nad spoluobčanmi svojmi. Jeho najmilejším zamestnaním a najväčšou radosťou bola poľovačka, ktorej celý svoj 

čas a všetky svoje sily obetoval Boh však použil túto náruživosť Konrádovu k jeho úplnému obráteniu. Stalo sa totižto, že 

raz zver, na ktorú poľoval, utiekla do húšťa, kde ju nebolo možno dostať. Čo neurobí Konrád? Podpáli húšť, chcejúc zver 

ohňom vypudiť. Prudký však vietor nebezpečne roznietil plameň, tak že nie len húšť, ale i väčšia časť lesa zhorela na veľkú 

škodu jeho majiteľov. Konrád vidiac, čo urobil, utiekol z lesa do svojho zámku. Rozhorčený ľud hľadal paľača a našiel na 

druhom boku lesa chudobného človeka, ktorý tam priam suché ráždie sbieral; i sviazali tohoto a odsúdili ho na smrť pre 

zúmyselné paľačstvo. Vtedy Boh vzbudil smedomie v Konrádovi, ktoré ho napomínalo, aby uznal svoju vinu a oslobodil 

chudobného človeka od smrti. Konrád váhal; ale svedomie nedalo mu už pokoja. Konečne vstal, šiel k súdu, vyznal všetko, 

čo a ako sa stalo, a obetoval na vynahradenie škody väčšiu polovicu svojho imania — aby oslobodil nevinného od smrti. 

Ťažký boj duševný, ktorý víťazne dobojoval, strach a konečne uponíženie a sebazaprenie, ktoré tak šťastlivé podstúpil, za 

krátko priviedly Konráda k inému smýšľaniu; nahliadol totiž, jak ničomné a márne sú rozkoše života svetského naproti 

poctivému a statočnému plneniu povinností kresťanských ; jak malicherné, pobočné, áno zbytočné sú statky, dôstojnosti a 

bohatstvá v porovnaní s pokojným svedomím, ktoré jedine učinilo, že bez výčitok spomínal na skutok, ktorý zamlčať mohol. 

Konrád videl v tom prst milosti Božej a s úplnou oddanosťou pokoril svoju vôľu tomuto pokynutiu Pánovmu: uzavrel v sebe, 
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že zriekne sa sveta a ostatok života svojho obetuje Bohu a službe Jeho. Nábožná manželka Konrádova, Eufrosina, schválila 

toto jeho predsavzatie, sama utiahnuc sa do kláštora Klarisiek. 

Konrád, vezmúc na seba rúcho pútnické, opustil miesto svojej dosavádnej slávy, odobral sa na púšť k pustovníkom, aby tam 

poklesky ľahkomyseľného svojho života oplakal a už nie viac divú zver, ale večné blahoslavenstvo vyhľadával. Medzi 

pustovníkami gorgolanskými viedol za dlhší čas život ozaj kajúcny a vstúpil do tretieho rádu sv. Františka. Neskôr putoval 

do Ríma a odtúd do Sicilie, kde zo začiatku v mestečku Nete a potom na jednom vysokom vrchu sa usadil a až do konca 

života svojho v kajúcnosti zotrvával. Zlý duch znepokojoval ho tu často všelijakými pokušeniami, ale márne; sluha Boží 

statočne bojoval proti nemu. Raz zlý duch vzal na seba podobu sluhy a priniesol Konrádovi novinu, že Eufrosina opustila 

kláštor Klarisiek a navrátila sa domov, a že žiada, aby aj on, akožto jej sprisahaný manžel, k nej sa navrátil. Konrád pozastavil 

sa nad týmto návestím; keď zvedel však, potom ako sa s krátkou modlitbou k Bohu obrátil, kto trčí v onej podobe služobníka, 

odohnal od seba satana a nedal sa mýliť v konaní skutkov kajúcnych, ktorými sa Pánu Bohu veľmi zaľúbil. 

Pán Boh veľmi často vyslyšal prosby sv. Konráda a nie raz zázračným spôsobom udelil, o čo ho veriaci na prímluvu sv. 

Konráda prosili. Sv. Konrád každý piatok chodieval do mesta, aby u oltára sv. kríža sv. omšu slyšal. Vtedy u občana Antona 

obedúval: celý jeho obed pozostával zväčša len z orechov. Raz trpel Anton veľmi na bolenie v boku. Sv. Konrád pomodlil 

sa za neho a hneď prestaly bolesti. Druhýkrát zase zišiel sa sv. Konrád so smutným otcom, jehož syn mal veľkú kýlu (pruh). 

Sv. Konrád prežehnal nešťastného synka znamením sv. kríža a ten v tom okamžení ozdravel. Od tohoto hrozného neduhu 

oslobodil on mnohých skrze svoju modlitbu, preto ctíme sv. Konráda ako patróna proti kýle. On vedel i veci tajné a budúce. 

Raz poslal mu istý pán dva krčahy vína. Sluha, ktorý mu mal to víno zaniesť, schoval na ceste jeden krčah a oddal svätému 

len jeden. Sv. Konrád prijmúc prinesený krčah vína, prepustil sluhu s tým napomenutím, aby dal pozor, lebo okolo toho 

druhého krčaha ovinul sa had. Sluha sa zadivil a zahanbený vyznal, čo urobil. Idúci zpiatky skutočne našiel na krčahu hada, 

ktorý by ho bol doista uštipol, keby mu to svätý nebol povedal. — Jednému mladíkovi radil, aby ponáhľal sa vyspovedať, 

lebo že mu hrozí veľké nebezpečie. Mladík odišiel, vyspovedal sa a ako sa navrátil, udrel hrom vedľa neho, a len tak tak že 

ho nezabil. 

Boh zjavil sv. Konrádovi deň, v ktorý ho povolá k sebe. Svätý, cítiac približovať sa svoju hodinu, odišiel do mestečka Neto, 

vyspovedal sa, s najväčšou pobožnosťou prijal Sviatosť oltárnu a odoberúc sa zpiatky do svojej jaskyne, čo chvíľa dokonal 

tam svoj sv. život v 61. roku veku svojho, r. 1351 po Kristu. Telo svätého pochované bolo v Nete so všemožnou slávou. Po 

134 rokoch našli ho ešte neporušené a pri jeho prenesení do chrámu stály sa mnohé zázraky. 

Poučenie. 

Podivným spôsobom privedený bol sv. Konrád k dokonalosti! Z bohatého, vznešeného, k radovánkam a rozkošiam 

privyknutého šľachtica stal sa chudobný, ponížený, sebazapierania a mrtvenia milovný pustovník! Prečo? Lebo mu lepšie 

bolo s pokojným svedomím žiť v nedostatku všelikého pohodlia, nežli znášať hryzenie svedomia vstred požívania všetkých 

rozkoší sveta. «Sláva dobrých ľudí je svedectvo dobrého svedomia. Maj len dobré svedomie, budeš mať radosť na veky. 

Dobré svedomie veľmi mnoho strpí a veľmi je veselé v nerestiach. Zlé svedomie sa ustavične bojí a plaší. Príjemne odpočineš, 

jestli tvoje srdce nežaluje na teba.  Zlí nikdy nemajú opravdivej radosti a vnútorného pokoja nezacítia.» (Tomáš Kemp.) 

Ty snáď nemáš pokojného svedomia, preto že si zhrešil. Čin teda i ty tak, ako sv. Konrád. Navráť odcudzený statok, 

svedomite nahraď učinenú škodu, naprav všeliké pohoršenie a zlé príklady, ktoré si dával; čiň pokánie. Právom hovorí sv. 

Efrém: «Pokánie je veľká pec, ktorá rudu prijíma a na zlato ju obracia, ktorá olovo odbiera a striebro zaň vydáva,» lebo 

pokánie je to, čo železo a rudu hriechov našich v zlato božskej milosti premeňuje a olovo nepokojného a obťaženého 

svedomia odníma a zaň striebro oblaženého a pokojného svedomia nám poskytuje. Ó, keby si nastúpil šľapaje svätých 

kajúcnikov! 

Modlitba. 

Naplň nás, ó Bože! na prímluvu sv. Konráda duchom kajúcnosti a daj, aby sme oblažujúcej radosti pokojného svedomia v 

živote i v smrti okúsili — skrze Krista, Pána nášho. Amen. 

 

20. FEBRUÁRA. 

Sv. Eucherius, biskup. 

Sv. Eucherius pochádzal z Orleanu z rodičov vznešených. Jeho matka ho už pred jeho narodením každý deň obetovala Pánovi 

a podľa toho bol aj velice starostlivé vychovaný. Pod pečlivou opaterou rodičov svojich vyrástol v krásny strom v záhrade 

Božej, čo chvíľa dôkladnou učenosťou a nábožným životom všetkých svojich vrstovníkov prevyšujúc. 

Aby sa v cnostiach posilňoval a povzbudzoval, každý deň čítaval niečo zo svätého písma, najradšej z listov sv. Pavla. Keď 

jedenkrát čítal I. list ku Korintským, pozastavil sa nad slovami v 19. kap. v. 3.: «Múdrosť tohoto sveta je bláznovstvo pred 
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Bohom,» tak že milosťou Božou osvietený poznal márnosť všetkých vecí pozemských, odobral sa do samoty a vstúpil do 

jedného kláštora biskupstva rouenského. Tu dosiahol najvyššej dokonalosti, ktorou povolaný bol svietiť svetu; lebo už po 

šiestich rokoch postavil ho tehdajší ríšsky správca rozsiahleho kráľovstva franského, Karol Martel, z úkrytu na svetlo, 

súhlasiac s vôľou obyvateľov orleanských, ktorí Eucheria po smrti jeho strýca za nástupcu jeho v biskupstve orleánskom 

jednohlasne zvolili. Súc biskupom, zdvojnásobnil Eucherius horlivosť svoju o česť Božiu a svätú cirkev jeho podľa slov 

písma: «MiIujem okrasu domu tvojho» usiloval sa v chrámoch biskupstva svojho k službám Božím potrebnú vznešenosť a 

skvelosť obnoviť, aby cirkevné úkony a pobožnosti s dôstojnou vážnosťou konané boli. 

Pečlive dbal o náležité mravné a vedecké vzdelanie svojho podriadeného kňažstva. V kláštoroch zaviedol užitočné opravy 

za tým cieľom, aby mnísi nielen nábožným cvičením, ale i usilovnou prácou slúžili ľudu za príklad. Česť Božia a blaho ľudí 

boli hýbadlá jeho bohumilého namáhania. Keď nič nemohol vykonať priateľským primluvaním, usilovným poučovaním 

alebo ostrým karhaním, vtedy použil prísnosti svojho biskupského úradu, nehľadiac na to, či to bude komu vhod alebo 

nevhod. 

V horlivosti svojej za cirkev Kristovu a jej práva nemohol sa vyhnúť sporu so správcom ríšskym, Karolom Martelom. Tento 

získal si veľké zásluhy o kresťanskú osvetu vo svojej ríši a o kresťanstvo vôbec, zvlášť skrze skvelé víťazstvá nad Saraceny; 

ale pri tom miešal sa velice do záležitostí cirkevných a dovolil si všelijaké skrivodlivosti proti cirkvi; zvlášť rozdával fary, 

biskupstvá a bohaté opátstva nie zaslúžilým kňazom, ale svojim vojenským dôstojníkom a dvorským úradníkom, ktorí veľké 

dôchodky do svojho mešca shrňali, duchovné služby ale najatými kňazmi obstarávali. To nemohlo byť dobre; cirkev pri tom 

trpela, mravnosť duchovenstva klesla. Eucherius statne zastával práva cirkvi proti nedovoleným prechmatom Karlovým. 

Avšak práve tým uvrhol na seba nemilosť mocného správcu ríšskeho. Nepriatelia sv. Eucheria nahovorili Karlovi, že tento 

biskup svojim vystupovaním búri proti právam správcu ríšskeho a skrze to ruší vernosť, povinnú svojmu panovníkovi; preto 

ho Karol vypovedal zo zeme najprv do Kolína, potom na zámok Haisbain v Luttišsku. Sv. biskup teda, potom keď už bol 

šesťnásť rokov spravoval biskupstvo orleanské, pre statočné zastávanie práva cirkevného musel zanechať túto vinicu Pánovu. 

S radosťou chopil sa palice pútnickej, rieknuc: «My všetci pútnici sme na zemi; rád pôjdem od mesta k mestu k nebu, vlasti 

svojej, kam ma Spasiteľ môj predišiel!» Ale cnosť svätého ešte skvelejšie jasala v týchto trpkých zkúšaniach! Róbert, 

miestodržiteľ krajiny, dovolil mu, aby sa utiahol do kláštora sv. Trónu. I tu v kruhu bratov kláštorných činil, čo mohol: podľa 

síl svojich rozširoval pravú nábožnosť a dôkladnú učenosť. Šesť rokov vo vyhnanstve ztráviac a mnoho pretrpiac, usnul v 

Pánu roku 743. 

Poučenie. 

«Múdrosť tohoto sveta je bláznovstvo pred Bohom!» Uvažovanie o týchto slovách naplnilo sv. Eucheria ošklivosťou proti 

tomuto svetu. Múdrosť, ktorej sa svet drží, protiví sa múdrosti, ktorej Ježiš Kristus učí. Svet zakladá svoje blahoslavenstvo 

v rozkošiach a v hojnosti pôžitkov; podľa učenia Kristovho dáva chudoba isté právo ku kráľovstvu nebeskému. Kto tu núdzu 

trpel, ten bude tam požívať pravú radosť. Synovia sveta tohoto všemožne hľadia zaľúbiť sa ľuďom a sú najvýš nešťastliví a 

smutní, keď niekto ich podlizačné služby nevšímavosťou odpláca. Ježiš Kristus zavrhuje také chovanie sa; on praví: 

«Blahoslavení ste, keď vás ľudia nenávidia — pre mňa; nikdy nebudete šťastliví, jestli sa nebudete chceť zneľúbiť ľuďom - 

mne k vôli.» Jedno teda musíš si vyvoliť: lebo Bohu sa ľúbiť alebo ľuďom. Blahoslavený Tomáš Kempenský praví: «Všetko 

je márnosť, krome milovať Boha a Jemu samému slúžiť... Márnosť je len o prítomný život dbať a o budúci sa nestaral 

Márnosť je, to milovať, čo rýchle pomine, a neponáhľať sa ta, kde radosť večne trvá.» 

Ó Bože, jak často nevšímal som si tejto pravdy! Jak často vynasnažoval som sa, ľúbiť sa ľuďom, im k vôli prestupoval som 

Tvoje sväté prikázania, zanedbával som predpisy Tvojej svätej cirkvi. 

Často uznáva človek pravdu a povinnosť; ale srdce jeho je prislabé k tomu, aby staré svoje obyčaje alebo každodenné zvyky 

zanechalo. Keď že ale nie je vyrovnania múdrosti sveta s múdrosťou Ježiša Krista a keď prijde ti rozhodnúť sa, zdáliž pristúpiš 

ku Kristu a či ku svetu: nastáva ti zaiste práca ťažká, ktorá sa nedá vybaviť v okamžení. Aby si ale predsa učinil aspoň 

potrebný začiatok priechodu ku Kristovi, vezmi si najprv pred seba: vyhýbať všetkým takým miestam a zábavám, z ktorých 

vytvorený je duch Kristov, ako sú všetky zábavy v krčmách a iné. Keď to ale zdvorilosť alebo priateľstvo žiada od teba, aby 

si bral účasť na takých radovankách alebo hodovaniach, nezabudni, že aj tam musíš sa ľúbiť Pánu Kristovi a chráň sa v 

jedení, v pití, v rečiach a skutkoch všetkého, čo sa na kresťana nesluší. 

Modlitba. 

Posilni nás, ó Bože! aby sme, márnosť múdrosti sveta tohoto z príkladu sv. Eucheria poznajúc, len Tebe samému slúžiť a 

Tvoje prikázania zachovávať nikdy neprestávali, skrze Ježiša Krista, Pána nášho. Amen. 
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21. FEBRUÁRA. 

Sv Eleonora, kráľovná anglická. 

Chceme-li niekedy účastnými byť slávy nebeskej, musíme už tu na zemi žiť ako v nebi, preto praví a napomína sv. Pavel: 

«Tých vecí, ktoré shora sú, hľadajte, kde Kristus je, sediac na pravici Božej! O veci, ktoré shora sú, pečujte, nie o tie, ktoré 

sú na zemi!» Život náš má teda už tu na zemi byť nebeský, má k nebeskej vlasti a nie k pomíňajúcim, hriešnym rozkošiam 

sveta smerovať. 

Svätá Eleonora, kráľovná Anglicka, ktorej pamiatku dnešný deň konáme, už tu na zemi nebeský život viedla. Ačkoľvek 

kráľovstvom vládla, predsa v pokore slúžila Pánu Bohu, aby niekedy obsiahla najslávnejšiu korunu v kráľovstve nebeskom. 

Roku 1236. vstúpiac do stavu manželského s kráľom Henrikom, bohumilou nábožnosťou svojou i tohoto priviedla k životu 

cnostnejšiemu. Ona ustanovila sebe za pravidlo života: vstred slávy dvoru kráľovského nikdy nespúšťať s pamäti, že jesto 

ešte i väčší Pán, ktorý bude súdiť i kráľov a trestať alebo odplácať skutky jejich, a že ani kráľ nie je zrodený, aby bol kráľom, 

lež aby Bohu, Kráľu najvyššiemu slúžil, Jeho miloval, a niekedy blaženého požívania večnej lásky dosiahol. Aby tomuto 

svojmu pravidlu dostála, ustavične rozjímala o Bohu, o večnom živote a o pominuteľnosti zemskej slávy. Rozjímanie o Bohu 

naučilo ju čím diaľ viacej pokoriť sa, t. j. pohŕdať sebou a Boha samého milovať; tým položila si základ všetkých cností, 

preto že pokora je každej cnosti tým, čím je základ stavaniu, koreň stromu. Táto pokora stránila od nej kráľa pýchy, diabla, 

ktorý k ľudom vznešeného rodu v dôstojnosti stavu, v lesku slávy, v pohodlí bohatstva, v užívaní práva, v konaní moci, v 

lichotení podriadených prečasto voľný prístup máva. Za pominuteľný majúc život zemský, hľadela si zabezpečiť žitie večné; 

ten krátky čas, ktorý jej Boh dal k putovaniu zemskému, vynaložila na konanie skutkov milosrdenstva, dobre vediac 

napomínajúce slová Pánove, že treba pracovať, kým je deň; lebo prijde noc, keď nikto nebude môcť pracovať. Jej 

dobročinnosť k chudobným, jej milosrdenstvo k opusteným učinily ju matkou ľudu. Velice mnoho vynaložila na 

pozdvihnutie služieb Božích, mnohé kostoly skvelý sa krásou a velebou z jej darov. R. 1272 umrel jej kráľovský manžel. 

Vtedy Eleonora, ktorá v srdci svojom dávno už zriekla sa sveta, opustila slávu dvoru kráľovského a vstúpila do kláštora, aby 

tu postami, v rozjímaní a sebamrtvení bez prekážok Bohu slúžiť mohla. Vznešenou príkladnosťou svojou a zbožným životom 

svojím svietila všetkým svojim spolusestrám; ona opatrovala nemocných, tešila zarmútených, posilňovala slabých vo viere, 

slúžila každému a nelíčenou pokorou svojou pritiahla k srdcu svojmu všetkých. Takto ustavične prinášajúc seba Bohu za 

obeť, strávila úplných 19 rokov v kláštore; potom usnula v Pánu zbožne a sväté tak, ako žila, roku 1292, aby vošla do radosti 

Pána. 

Poučenie. 

Najpotrebnejšie tu na zemi je, aby sme Boha poznali, Jeho milovali, Jemu slúžili a takto večného blahoslavenstva dosiahli. 

Túto úlohu majú vyplniť panovníci i poddaní, vysokí i nízki, bohatí i chudobní, všetci ľudia bez rozdielu, stavu a okolností 

života. Boha poznať v jeho skutkoch a stvoreniach, Jeho, ako zasluhuje, nadovšetko milovať a Jemu slúžiť s telom i s dušou 

a takto spasenia dosiahnuť, je to, o čom božský Spasiteľ riekol Marte: «Jedno len je potrebné!» Alebo čo nám zvlášť na srdce 

klade, volajúc: «Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a spravedlnosť jeho; všetko ostatné bude vám pridané. Ó, jak pošetile číní 

človek, keď niečo iného než toto na zemi hľadá! Lebo «čo je plátno človekovi, keby všetok svet získal, a na svojej duši škodu 

trpel?» Sv. Eleonora, obkľúčená leskom moci a slávy kráľovskej, nikdy nezapomnela na tento svoj cieľ. Vstred hojnosti 

statkov pozemských žijúc, nemala v nich žiadne obľúbenie, vediac, že statky pozemské nemôžu ju opravdivé oblažiť, lebo 

márne sú a pominuteľné; človek ale stvorený je pre Boha a blaženosť večne trvajúcu, a preto i duša jeho, ktorá schopná je 

Boha požívať, ničím nasýtená byť nemôže, a len v Bohu nachádza pokoj a nasýtenie. 

Sv. Eleonora majúc to za najväčšie šťastie, že môže slúžiť Kráľovi všetkých kráľov, ktorému slúžiť viac je, než panovať nad 

zemani a národami, složila korunu svetskú, aby v kláštore stala sa slúžkou Pána. 

Ako prosia a starajú sa mnohí, aby do dobrej služby sa dostali, alebo u vzácnej vrchnosti nejaké miestečko dostali: ale Bohu 

slúžiť, kto si toho všíma? Jak mnohí sú nad mieru pilní v službe svetských pánov, ale váhaví a leniví v službe Božej! Drahý 

čitateľu, nepatríš-li i ty k týmto? Či nezahanbuje ťa sv. Eleonora, kráľovná, príkladom svojím? 

Pamätuj často, áno vždy, na svoj cieľ. Ako kormidelník na mori obyčajne len na hviezdy hľadí, a pocestný na ceste u jásajúcej 

chasy sa nezdržuje, ale k otčine sa poberá: tak pamätuj i ty vždycky na svoj cieľ tam za hviezdami; opojeného sveta sebe 

nevšímaj, k otčine pospiechajúc. Modli sa každý deň: 

Modlitba. 

Pre Seba, ó Bože, učinil si nás; preto nemá pokoja srdce naše, dokúď v Tebe neodpočine. Hľa, chceme dosiahnuť pokoja 

srdca nášho v Tebe; preto shliadni na nás, ó Pane, a na prímluvu sv. Eleonory podporuj nás, aby sme len Teba milovali a 

Tebe ustavične slúžili. Amen. 

 



 

86 

22. FEBRUÁRA. 

Sv. Markyta z Kortony, kajúcnica. 

Pán Boh vedie ľudí často prepodivnými cestami k spaseniu. Markyta narodila sa v Alviane v Toskánsku okolo roku 1247. 

Keď jej bolo 8 rokov, odomrela ju matka a Markyta bola od tej doby nebárs vychovávaná, tak že už v mladosti svojej oddala 

sa najhanebnejším neprávosťam a rozpustilému životu v nedovolenom sväzku s jedným šľachticom z Monte Polliciana. 

Boh však osobu túto, ktorá ho každodenne ťažko obrážala, nespustil s očú, nie aby ju za jej hriechy trestal, lež aby ju spasil. 

Markyta už deväť rokov viedla takýto hriešny život; zkormútený otec jej neustále modlil sa k Bohu, aby hriešnu dcéru 

priviedol na cestu spasenia. I čo sa stalo! Milenec jej v akýchsi záležitostiach vydal sa na cestu, vezmúc so sebou aj jej psíka. 

Markyta úzkostné očakávala hriešneho súdruha; lehota, v ktorú domov vrátiť sa mal, už dávno prešla. Nespokojne chodila 

hore dolu v dome, milenec však neprichádzal. Tu naraz dobehol psík, štekal, obskakoval okolo Markyty, za šaty ju trhal a ku 

dverom ťahal, ako by ju bol chcel volať, žeby za ním išla. Markyta, tušiac niečo zlého, šla za psíkom, kade pred ňou bežal, 

až prišla k hromade ráždia, kde psík postál, hľadel na ráždie, dotýkal sa ho, ako by panej svojej povedať bol chcel, aby ráždie 

na stranu odhodila. Markyta dala sa odhadzovať ráždie; ale čo tu vidí? Mŕtvolu, ktorá už zpola od červov ztrávená bola, 

ohyzdné telo človeka, s ktorým v nezriadenej, hriešnej láske žila. Ako zkamenelá stála tu: lebo porád valily sa jej na myseľ 

všetky ťažké neprávosti a zvolala: «Kde je teraz duša tvoja? — Ach, ona už stojí pred súdom Božím!» Pri myšlienke tejto 

prenikol mráz údy jej a prúd sĺz hrnul sa cez jej líca. Boli to slzy ľútosti; lebo táto strašná hodina bola Markyte hodinou spásy. 

Na svete neznala človeka, ku ktorému by bola mohla vziať útočište svoje, krom otca, na ktorého toľkú hanbu a potupu uvalila, 

ktorého pred rokami bola opustila. Keď však Markvta do otcovského domu prišla, macocha nahuckala otca, aby nemravnej 

dcére nemilosrdne dvere ukázal. 

Zavržené dievča sadlo si bez rady a pomoci pod strom, nevediac čo počať. Tu sa jej zdalo, ako by jej bol hovoril akýsi 

vnútorný hlas, aby si teraz Boha vyvolila za otca, majstra svojho, a za predmet lásky svojej. Avšak aj satan pristúpil k nej so 

svojou radou, uvádzajúc jej na pamäť: že je ešte mladá, pekná, a pretože ju otec odsotil, nikto proti tomu nič nemôže mať, 

keď sa bude držať mužov bohatých a bude im povoľná. Ako to teda vypadlo pri tomto vnútornom boji? 

Milosť Božia zvíťazila v srdci jej. Ona sa odobrala do mesta Kortony, zložila tu generálnu spoveď a prosila o prijatie do rádu 

kajúcich sestier sv. Františka. Prijatá súc do rádu tohoto, karhala a trýznila telo svoje najnižším pokánim; s plačom, modlitbou 

a pôstom strávila tu celý svoj život ostatný. Ona bola opravdivým zázrakom pokory a kajúcnosti, a predsa ešte vždy myslela, 

že činí primalé pokánie za to veľké pohoršenie, ktoré niekedy svetu dávala. 

Markyta sa takto povzniesla na vysoký stupeň kresťanskej dokonalosti a Pán jej ukázal, že väčšiu radosť má nad hriešnikom, 

keď sa v skutku obráti, než nad kresťanom vlažným, hoc by sa aj hrubých neprávostí nikdy nebol dopustil, a preto sa jej často 

vo videniach zjavoval. Pretože ju zlý duch tou myšlienkou sužoval, že jej vnútorná radosť a útecha v Bohu sú len mam a 

klam, vnuknul jej Pán Ježiš: «Zlý duch predsa nemôže tak sladkých radostí vliať do tvojej duše, pretože zatratený je; on by 

iba chcel odobrať ti to, čoho sám nemá.» — Jednúc opäť pokúšal ju zlý duch tou myšlienkou, že je ona skutočne svätá, a že 

ju Boh pre jej cnosti oslávil, preto vraj chodí k r. toľko ľudí, aby ju videli. — Markyta však hľadala vždy a vo všetkom len 

slávu Božiu a preto hneď v noci vstala a z domu svojho volala: «Vy obyvatelia mesta Kortony! Staňte a vyžeňte ma von z 

mesta, lebo som ja tá hriešnica, ktorá to a to proti Bohu a blížnému previnila.» S plačom a kvílením zvestovala teraz verejne 

hriechy predošlého života svojho;ľudia sa divili, mali s ňou útrpnosť a poučení a dojatí so slzami ďakovali Bohu za takéto 

obrátenie. Takto premohla Markyta vysoko-myseľnosť ducha zlého. Ba v pokore svojej tak ďaleko išla, že si umienila vo 

špatnom obleku; s ostrihanou hlavou, od dverí ku dveriam v tých mestách žobrať, v ktorých si niekedy v bohatých šatách, 

ozdobená striebrom a zlatom nádherne viedla; avšak jej duchovný otec jej toho nedovolil. Jednúc predsa v čas nedeľný šla 

do svojho rodiska, pod omšou svätou postavila sa s provazom na krku v kostole a na kolenách prosila so slzami ľud za 

odpustenie daného niekedy pohoršenia. Keď na smrteľnej posteli ležala, hrnul sa k nej ľud v zástupoch; sedemnásť dní 

nevzala do úst ničoho, krom velebnej Sviatosti; okolo stojacich napomínala v tichosti a trpezlivo: «Dietky! milujte len Pána 

Ježiša!» a s týmto usnula sladko v Pánu ráno 22. februára 1297 v 50. roku života, a v 23. pokánia svojho. Celé mesto bralo 

účasť na jej pohrabe a čo chvíľa vzrástla úcta k zosnulej tak, že Lev X. pápež, na prosbu obyvateľov mesta, — potom keď sa 

bol presvedčil o pravdivosti zázrakov, ktoré Boh na jej prímluvu činil, — dovolil, .aby sa jej zvláštna úcta vzdávala. Pápež 

Benedikt XIII. roku 1728 pripočítal ju k sväticiam Božím. Jej telo, na ktorom ani po 400 rokoch nebolo badať najmenšieho 

porušenia, pochované je v niekdajšom kláštore sv. Basilia. 

Poučenie. 

Slyšali sme, že Spasiteľ sv. Markyte zvestoval často zjavenia. Jedno takéto zjavenie sdelím prítomnými riadky k 

všeobecnému poučeniu. 

Bola jednúc istá bohatá vdova, ktorá sa často spovedala, a preto úplne spokojná bola, akoby žiadneho hriechu nebola mala 

na svojej duši. Sv. Markyta vrúcne modlila sa za túto vdovu, následkom čoho zjavil sa jej Pán a naložil jej, žeby duchovnému 

otcovi onej vdovy sdelila veci nasledovné, z ktorých ona spovedať sa má, a síce: 
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že pred svojím vydaním sa bola ľahkovážna a v srdci nie zcela počestná; 

že po stave manželskom Veľmi túžila;  

že sa čo nevesta nad mieru ozdobovala, milenca svojho s veľkou dychtivosťou navštevovala, kdežto na Boha len málo 

myslela;  

že v stave manželskom mnoho takého, a to v dni sväté, činila, čo bolo neslušné a proti poriadku manželstva; 

že pri súde príbuzného sudcu na svoju stranu chcela získať; 

že si priala, aby, idúc ulicou, krásnejšia bola než iné panie; 

že sa ku domácim svojim stavala na oko prívetivou, kdežto ich potajomky u iných pomluvala a krome manžela a syna nikoho 

opravdivé, týchto ale nad mieru, milovala; 

že si túžobne priala, aby ju ľudia chválili; 

že nemala nikdy opravdivej ľútosti nad svojimi hriechami a i v najväčšie sviatky modlitby svoje «Jen vlažne odriekavala, 

bez myslenia na Boha sa postila; 

že túžila po dobrých jedlách a skvostné hostiny by porád bola vystrájala, keby jej peňazí ľúto nebolo bývalo; 

že bola skúpa v almužnách, a keď ich udeľovala, robila to viacej pre odplatu časnú, než večnú; 

že sama nosila šaty krásné a drahé, nemala však utrpenia s tými, čo v nahote a zime ťažko museli pracovať; 

že sama pre seba robila mnoho zbytočných výdavkov; 

že bola panovitá a k iným sa chovala, ako by to od svojej svekruše nikdy nebola zniesla; 

že mužov a ženy pomluvala; pravdu a lož do hromady miešala; 

že prednosti iných zmenšovala, rada slyšala, keď sa im utrhalo na cti, dobré ale, čo o nich vedela, že tajila;  

že sa nermiítila nad tým, keď sa niekto smilstva dopustil, radšej o tom so škodo-ľúbosťou s druhými rozmluvala; 

že ľuďom do očú Iichotila, keď však odišli od nej, im nadávala; 

že žiadala nad inými panovať, pre svoj stav a bohatstvo chválená byť, druhým ale že toho nepriala; že chcela mať 

všetko to, čo u iných videla dobrého a pekného; 

že v kostole nemyslela na Boha, lež sa s inými shovárala, alebo sa v myšlienkach s inými vecmi zaoberala; že kňazov tvrdo 

posudzovala, z toho ale, čo kázali, málo si k srdcu brala; 

že neslúži opravdivé a z lásky Bohu; že si so záľubou slávné titule dávať dovoľuje, že chce, aby jej druhí slúžili, ona ale 

žiadnemu; 

že často do zrkadla jo samoľúbosťou " pozerá, na krásu a ozdobu iných žien ale so závisťou hľadí; 

že každú malú bolesť a súženie za veľké hneď vyhlasuje, najväčšie strasti blížného však za nič nepovažuje a s nešťastím 

druhého žiadneho utrpenia nemá; 

že bola skúpa k dievkam, keď sa. napracovaly a boli nemocné; miesto čo ich mala tešiť, že im nadávala a sťažovala si, že sú 

lenivé a mnoho jedia; 

že z pýchy štítila sa osôb nízkeho rodu, im sa vyhýbala, do svojej spoločnosti ich nepúšťala. 

Drahý čitateľu! možno, že si nespáchal takých hriechov, ako sv. Markyta, predsa však môžeš mať na svedomí svojom silu 

hriechov malých, ako oná bohatá vdova, ktorá sa zdála byť svätou, slož hriechy tieto a pováž: že kamene ako cent ťažké loď 

do vody strhnú, a hromada piesku drobného konečne tiež toho dovede. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si dal sv. Markyte veľkú horlivosť v kajúcnej modlitbe, popraj aj nám, ktorí sme ťažko zhrešili, aby sme na 

jej prímluvu svojou kajúcnosťou s Tebou sa smierili. Amen. 
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23. FEBRUÁRA. 

Sv. Peter Damian, kardinál-biskup a učiteľ cirkvi. 

Asi pred osemsto rokmi boli zlé časy; zvlášte po Nemecku nevedomosť, surovosť a nemravnosť zmohly sa všestranne nad 

mieru, tak že aj stav duchovný veľmi bol klesnul. Zámožní páni miešali sa do cirkevných záležitostí, osadzovali a zosadzovali 

biskupov, ako sa im ľúbilo, nepýtajúc sa pápeža; áno dôstojnosti cirkevné aj za peniaze predávali. Čo divu, že veľmi mnoho 

nehodných dostalo sa do úradov a hodností cirkevných a kázeň i veda veľmi citeľné utrpely ujmy. Boh však neopúšťa Cirkev 

svoju, a uprostred všeobecnej zkazenosti vzbudzuje mužov, ktorí vždy zmužile na odpor stavajú sa víru nemravnosti a 

príkladom života svojho obnovujú predošlú kázeň. 

Takýto muž bol sv. Peter Damian. Tento slávny učiteľ cirkevný narodil sa v meste Ravenne v Taliansku, okolo roku 990, z 

rodičov chudobných síce, ale šľachetných, ktorí ho však veľmi náhle odomreli. Ako sirotu vzal ho jeho starší brat k sebe, ale 

ako že ten s ním zachádzal! Brat tento a jeho manželka tak tlkli a drali úbohého chlapca, že tento kade išiel, všade len vzdychal 

a plakal. Nedali mu jesť, nešatili ho, a keď trochu poodrástol, pridržovali ho k paseniu ošípaných. Ako malý pastier našiel 

volačo peňazí, za čo dal sv. omšu slúžiť za spasenie svojich rodičov. 

Nedlho na to zaujal sa ho iný brat jeho, ktorý bol kňazom a Damian sa nazýval. Tento vzal ho ku sebe, staral sa o neho ako 

otec a poslal ho do Florencie a Parmy do škôl. Hovoria, že sv. Peter z povďačnosti k tomuto svojmu dobrému bratovi menoval 

sa bratom Damiana (Petrus, Damiani fráter). Dokonajúc s dobrým úspechom školy, začal i sám iných učiť, skrze čo, súc 

skromný a gazdovský, k nemalému majetku prišiel. 

Ako učiteľ zaoberal sa s vážnymi predmety a hneď k tomu sa odhodlal, že srdce svoje nepripustí nikdy k rozkošiam 

pominuteľným. Pri svojom stole choval vždy muža slepého ku cti Spasiteľa. Raz mal len jeden kus bieleho chleba, a slepému 

dal preto kus chleba čierneho; s týmto sa však nemohol uspokojiť. «Jestli ja» — pravil — «ku cti Spasiteľa chovám tohto 

slepého, prečo som mu nedal bieleho chleba? Či som ja snáď viacej než Spasiteľ?» Takto rozmýšľal, bieleho chleba však 

slepému nedal; tu mu zabehla kôstka ryby do hrdla; nevedel čo počať; zamenil svoj biely chlieb s čiernym slepého a hľa, 

sotva doň zakúsnul, už mohol slobodne dýchať. Od dlhšieho času zaoberal sa myšlienkou, zcela odstrániť sa od hluku sveta. 

V tejto myšlienke stvrdili ho dva pustovníci z Fonte Avellana, ktorí ho boli navštívili. Petrovi sa ľúbily veľmi ich reči, tak že 

im prisľúbil, že prijde k ním, jestli ho prijmú za pustovníka. Keď odchádzali od neho, dal im strieborný pokál; pustovníci 

toho však neprijali, praviac, že im nepríležito tak ťažké náradie so sebou vláčiť. Toto ešte viacej potvrdilo ho v úmysle, videť 

mužov, ktorí pokladov svetských tak málo si všímajú; i aby skúsil, či pustovnícky život v skutku aj vydrží, zatvoril sa do 

pustovníckej cely a neopustil ju cez celých štyridsať dní. 

Pripraviac sa takto k životu pustovníckemu, vstúpil do pustovníckeho kláštora Santa Croce pri Avelane (v Umbrii). Ačkoľvek 

tu bol život veľmi prísny, Peter svedomite zachovával všetky predpisy. Miloval nadmieru chudobu a preto odieval sa rúchom 

najobecnejším; miloval poslušnosť, preto sotva predstavený jeho vyriekol nejaký príkaz slovom, Peter už usiloval sa vyplniť 

ho. Vo svojej celie zaneprázdňoval sa modlitbou a čítaním Písma svätého. Na rozkaz opáta vyučoval súdruhov svojich, o 

čom keď sa v druhých kláštoroch dozvedeli, žiadali od opáta, aby aj ich prišiel vyučovať. Učil on následkom toho vo všetkých 

okolitých kláštoroch. Keď sa po dvoch rokoch ku svojim súdruhom do Avellany vrátil, staručký opát označil ho za svojho 

nástupcu; teraz sa mu síce pošťastilo protivením sa vyhnúť tejto hodnosti, roku však 1041 na všeobecnú žiadosť súdruhov 

stal sa ozaj opátom. Ako opát podriadených svojich riadil sväté a múdre. K podobnému životu svätému privádzal aj iných, 

založiac kláštory na piatich miestiach. Zo súdruhov jeho podľa jeho príkladu viacej viedlo skutočne život svätý. 

Takéto svetlo nesmelo dlho skryté ostať. Tak sa stalo, že pápež Rehor VI., Klemens II., Leo IX. poverili ho s usporiadaním 

dôležitých záležitostí. Pápež Štefan X. povolal ho k sebe a učinil ho proti jeho vôli kardinálom-biskupom v Ostii. Ako 

kardinál a biskup obetoval sa úplne svojmu úradu. Pri každej príležitosti kázal ľudu, a ľud sa nemohol dosť reči jeho nasýtiť. 

Zvlášte snažil sa na pravú cestu doviesť duchovenstvo, pretože dobre vedel, že od ich chovania závisí blaho ľudu. Od 4. 

stoletia žili mnohí duchovní spoločne, nemajúc vlastného imania; žijúc takto v chudobe, zastávali úrad duchovný a správu 

ľudu. Časom však vkĺzla sa do týchto spolkov veľká vlažnosť, ba i rozpustilosť. Za pápeža Alexandra II. opravené boli tieto 

spolky duchovné; Peter Damian zvlášte priviedol ich ku starej kázni a horlivosťou svojou k novému životu. Kňazi stali sa 

opäť dobrými pastiery a národy shliadaly v nich horlivých učiteľov a vzory života svojho. 

Keď Peter dokončil toto dôležité dielo, povolal ho pápež k inému. V biskupstve milánskom, a v samom meste Miláne, 

panoval na ten čas veľký neporiadok. Predávaly sa tam totiž úrady duchovné za peniaze, čo je zločin veľký a menuje sa 

simonia čili svätokupectvo. Pápež si umienil tento neporiadok odstrániť a poslal ta preto sv. Petra. Sotva sa však Peter v 

Miláne ukázal, neporiadni kňazi, obávajúc sa, že od neho z úradov zosadení budú, pobúrili proti nemu ľud. Mešťania dali sa 

zvoniť na poplach, v zástupoch sháňali sa uliciami a vyhrážali vyslancovi pápežskému, že ho zabijú. Avšak Peter, neznajúc 

bázne, vystúpil na kazateľňu hlavného chrámu a mluvil s takou múdrosťou k ľudu, že všetek hnev utíšil, a prítomní prisľúbili 

mu verejne, že mu vo všetkom poslušní budú. Takto v krátkom čase utíšil on toto pohoršenie. 

Pretože ale hlasom svojím nemohol všade preniknúť, aby roznietil vlažných kňazov, spísal diela, v ktorých doliehavo uvádzal 

kňazom na pamäť povinnosti jejich a tak dobro ďaleko-široko šíril. Toľkými prácami vyčerpané boli napokon životné sily 

jeho, tak že vo vysokom veku zatúžil poznovu po milej samote, kde predtým viedol život tak pokojný. I zložiac úrad 

biskupský, zatvoril sa do svojej chudobnej cely, kde poznove žil neobyčajne prísne; cez celý štyridsaťdenný pôsť nič 
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vareného nepožíval, len bylinami vo vode zmäklými sa živiac. Lôžkom jeho bola rohoža na holej zemi. Konečne v 83. roku 

veku svojho usnul v Pánu r. 1072. 

Poučenie. 

V živote sv. Petra obdivujeme vytrvalosť na vyvolenej si ceste. Doslovný rozkaz pápeža odtiahol ho na čas od milenej samoty 

pustovníckej, biskupstvo však a dôstojnosť kardinálska neboly v stave nahradiť mu celu pustovnícku. Duša jeho túžila po 

veciach večných a ku týmto za istejšiu cestu držal život pustovnícky; tomuto presvedčeniu ostal verným až do smrti. Ruku 

svoju položil na veslo a neobzeral sa, lebo podľa slov Písma tí, čo sa obzerajú, nie sú hodní kráľovstva nebeského. Dobrým 

byť za krátky čas, je malá zásluha; ba keď by si bol statočne podstúpil zkúšku roky a roky trvajúcu, ani to by nedostačilo. 

Podľa písma spasený bude len ten, kto vytrvá až do konca. Aby sme v dobrom predsavzatí našom vytrvali, je potrebné, žeby 

úmysel náš bol odhodlaný, pevný a stály, lebo: «čím čistejší úmysel máme, tým bezpečnejšie premôžeme rozličné búrky 

života.» 

Modlitba. 

Otče nebeský! ktorý si sv. Petrovi poprial už v útlej mladosti srdce tak šľachetné a odmenil si ho zaň tu na zemi a v nebesiach: 

popraj aj mne milosti, abych sa neláskavosťou a tvrdosťou ľudskou v konaní toho, čo som za dobré uznal, mýliť nedal. Amen. 

 

24. FEBRUÁRA. 

Sv. Matej, apoštol. 

Od počiatku sveta javí sa všetko spravujúca prozreteľnosť božská obzvláštne tým, že krušný pád jedných nahradzuje 

radostným povýšením druhých. Anjeli nebies pre spáchaný hriech uvržení boli do večného zatratenia, a na ich miesto, ako 

hovorí sv. Bernard, stvoril Boh človeka, aby zaujal miesto jejich, podľa písma: «Mocných shodil s trónu a povýšil 

pokorných.» Podobne aj medzi ľudmi postavil vždy iných na miesta zradcov: na miesto neverných Židov povolal povoľných 

pohanov, na miesto neverného Judáša vyvolil si verného Mateja. 

Podobne zvolil si Spasiteľ dvanásť apoštolov bez pochyby ohľadom na dvanásť kmeňov israelských. Svätý počet tento bol 

však roztrhnutý hroznou smrťou zradcu Judáša; jeho miesto muselo byť obsadené, posvätný počet musel byť zase vyplnený. 

Po nanebevstúpení Pána vrátili sa apoštolovia a učeníci jeho s hory olivetskej do Jeruzalema, ako im to sám Pán prikázal. Tu 

sa s matkou Pána a s ostatnými zbožnými citeľmi Ježišovými zhromažďovali, oddávajúc sa modlitbám a očakávajúc príchod 

Ducha svätého. Keď takto jedného dňa v svätej pobožnosti pospolu meškali, povstanúc Peter, hlava apoštolov, uprostred 

zhromaždenia počal mluviť, že potrebné je, aby na miesto neverného Judáša iného schopného muža za apoštola vyvolili, a 

síce z počtu tých, ktorí po všetok čas, čo Ježiš svoj verejný učiteľský úrad konal, až k smrti s ním boli obcovali, aby volenec 

o všetkom, čo Ježiš učil a činil, zvlášte o jeho zmŕtvychvstaní hodnoverné svedectvo vydávať mohol. Reč táto od všetkých 

schválená bola. Apoštolovia navrhli Barnabáša, spravodlivým zvaného, a Mateja. Oba boli hodní úradu apoštolského a preto 

bolo zhromaždenej obci veľmi ťažko rozhodnúť, ktorý by mal byť zvolený. I obrátili sa v modlitbe k Bohu, aby Pán sám 

najhodnejšieho vyvoliť ráčil; potom ale hádzali kocky, a hľa, kocka padla na Mateja, ktorý svojou zvláštnou vernosťou 

nevernosť Judášovu zase napravil. 

Matej sa narodil v Betleheme v zemi judskej; zámožní rodičia jeho vychovali ho dobre a Spasiteľ prijal ho pre jeho vieru a 

pobožnosť za učeníka svojho. Ako apoštol prijal Ducha svätého v deň Letníc a kázal sv. evanjelium najprv v Galilei, potom 

ale na cestách svojich prišiel až do Afriky, do zeme etiópskej; tu v tejto zemi chodil on medzi divými národy z jedného miesta 

na druhé a obrátil mnohých ku viere v Krista ukrižovaného a zmŕtvychvstalého, vieriacim svojim na srdce kladúc 

predovšetkým slová Spasiteľa: «Kto učeníkom mojim chce byť, nech zapre sám seba, vezme kríž svoj na seba a nasleduje 

mňa.» 

Ohlasujúc za dlhší čas v Etiópii Ježiša ukrižovaného, vrátil sa zase do Galilee, kde horlivosťou a mocou slov jeho počet 

kresťanov vždy viacej sa zmáhal. Týmto však popudil proti sebe hnev Židov tvrdošijných, ktorí neukojiteľnou zášťou stíhali 

hlásateľov viery Kristovej. Chcejúc teda i tohoto apoštola zničiť, obžalovali ho u kniežaťa kňazského Ananiáša, muža to 

vysokomyseľného, ktorý patril k sekte Saduceov a zmŕtvychvstanie zapieral. Tento hneď svolal vysokú radu, dal si priviesť 

apoštola Mateja a rúhal sa pred ním Ježišu Kristu spôsobom najohavnejším ako zločincovi nehanebnému. Sv. Matej však, 

plný súc Ducha svätého, s radosťou vyznával, že Ježiš Kristus je opravdivý Syn Boží a zastával svoje vyznanie tak horlivo, 

že všetci nepriatelia jeho nevedeli mu ani slova odpovedať. 

Teprv teraz ale vystúpila vzteklosť kniežaťa kňazského a tovaryšov jeho na najvyšší stupeň; svätého apoštola odsúdili 

jednohlasne k smrti skrze ukameňovanie. I odvliekli ho hneď na popravište: keď tu pod kameňami rozovzteklených Židov 

od polu mŕtvy na zem sklesol, pristúpil k nemu jeden vojak a sekerou odťal mu hlavu. Tak dokonal tento sv. apoštol život 

svoj pre Krista okolo roku 63. 
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Poučenie. 

Sv. Matej musel podstúpiť smrť ukameňovaním, preto že hlásaním viery Kristovej pohnul Židov k hnevu proti sebe. Hľa, čo 

je v stave vykonať hnev! 

Hnev môže byť dobrý alebo hriešny, podľa toho, ako z dobrého alebo zlého úmyslu pochádza. Zlý človek sa hnevá, preto že 

sa mu prekáža v tom, aby mohol previesť zlobu svoju; preto je hnev jeho zlý. Dobrý človek sa hnevá, vidiac, že sa pácha zlé, 

alebo že sa zlostne tomu prekáža, aby niečo dobrého prevedené bolo; preto je hnev jeho dobrý. 

Za panovania ukrutného Néra. Telo sv. Mateja pochovali niektorí učeníci jeho. Nábožná cisárovná Helena našla jeho hrob a 

dala preniesť jeho pozostatky najprv do Ríma, neskôr skrze svätého biskupa Agricia do Trieru, kde sv. Matej ako patrón 

tohoto starého a slávneho mesta vzývaný býva. 

Hriešny je teda hnev, keď pochádza: 

1) Z citlivosti. Sú ľudia, ktorí sa hnevajú pre každú maličkosť, keď niečo hovoríme alebo robíme, čo sa im neľúbi, alebo 

niečo zapomíname, čo by radi mali. Oni by si priali, aby sa každý viac chránil, učiniť niečo proti ich vôli, než proti vôli 

Božej. 

2) Z urazenej pýchy. Takýmto spôsobom hnevali sa Židia a Farisei na Ježiša Krista, preto že pýchu a pokrytstvo ich z rovná 

odokrýval a im toto verejne vytýkal. Takto sa hneval Saul na Dávida; takto sa hnevajú mnohí ľudia, keď niekto má prednosť 

pred nimi, keď sa im ich chyby vytýkajú, keď sa im taká česť nepreukazuje, ako si oni prajú, keď sa im odporuje v reči, atď. 

3) Z lakomstva. Takto sa hnevajú mnohí ľudia, keď im niekto urobil nejakú škodu, alebo keď musia platiť, bár je to ich 

povinnosťou. 

4) Zo smyselnosti. Takto sa hnevala súložnica Herodesova na sv. Jána Krstiteľa, preto že tento svätý prstom hrozil kráľovi, 

praviac: nie je ti dovoleno u seba mať manželku brata svojho. Zlosť jej viedla ju k tomu, že žiadala hlavu sv. Jána. Takto 

hnevajú sa mnohí na svojich rodičov, učiteľov a otcov duchovných, keď im títo ľahkomyseľný život jejich vytýkajú. 

5) Trebárs by však hnev nepochádzal vždy zo zlého úmyslu, predsa je len zlý aj vtedy, keď je prudký a divoký. Takýto bol 

hnev nepriateľov Krista Pána a svätých apoštolov. Takýto bol hnev Herodesov, keď, obávajúc sa o trón, nemluvniatka 

zavraždiť dal. Takýto hnev je hriešny. Ako bylina, ktorá má jedovatý koreň, jedovatý peň, jedovaté ovocie, musí byť skutočne 

jedovatou, tak aj hnev. Koreň jeho je zlý (pýcha, lakomstvo, smyselnosť), i jeho peň je zlý, t.j. všetko, čo V zlosti koná 

človek, je ohavné; jeho ovocie je zlé: nesváry, hádky, zvady a vraždy. Preto «hnevajte sa, ale nehrešte.» 

Modlitba. 

Pane Ježišu Kriste! ktorý si pravil: «učte sa odo mňa, lebo som tichý»: popraj mi milosti, abych sa nikdy nehneval hnevom 

zlým, ktorý činí človeka zúrivým zvieraťom, lež abych vždy vzplanul hnevom šľachetným, ktorým bych sa podobal Tebe. 

Amen. 

 

25. FEBRUÁRA. 

Sv. Valburga, panna a abatyssa. 

Keď viera a láska hlboké korene pusti ly v srdci Človeka, tie ho neustále povzbudzujú, aby aj iným dopomohol k spaseniu. 

Takto sa to stalo pred 1100 rokmi u sv. Valburgy a bratov jej sv. Vilibalda a sv. Vunibalda. Boli to deti sv. Richarda, kráľa 

anglického. Otec ich, ako sa rozumie, vychoval ich pre Boha a vštiepil do mladistvých ich srdci vrelú lásku k Bohu a k 

blížnym, obzvláštne ale plamennú horlivosť v rozširovaní svätej viery. Valburgu posielal nábožný otec ako dievča do 

kláštora, aby tam, vzdialená od zkazeného sveta, nábožne a bohabojné vychovaná bola. To sa aj tak stalo. Ona žila čisté a 

nevinne ako anjel, a keď dosiahla veku panenského, stala sa mníškou. Jej bratia, oduševnení horlivou túžbou po rozšírení 

viery, preplavili sa cez more do Nemecka, kde tenkrát panovalo ešte pohanstvo. Tam ich bol predišiel ich ujec, apoštol 

Nemecka, Bonifacius. Tento videl, že jestli medzi Nemcami viera zakorenená byť má, predovšetkým potrebno založiť 

niekoľko kláštorov. Povolal k tomuto cieľu z Anglicka viacej pobožných a vzdelaných mužov a panien; medzi týmito bola 

aj sv. Valburga. Valburga sa dlho nerozmýšľala a vydala sa hneď na cestu, vezmúc so sebou sv. Liobu a Theklu, príbuzné, a 

ešte 30 panien. 

Roku 748 prišla do Nemecka; zprvu žila so sestrami v kláštore v Durinkách a roku 754 zavítala s nimi do Heidenheimu u 

Eichštättu, kde jej brat Vunibald vystavil kláštor, ktorý ona výtečne spravovala, tak že od sestier svojich ako pravá matka 

milovaná a od všetkých ľudí z okolia vysoko ctená bola. 
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Po smrti brata Vunibalda sveril jej Vilibald, teraz už biskup z Eichštättu, pre jej osvedčené cnosti, pre jej osvietený rozum a 

svätú horlivosť, tiež vedenie kláštora heidenheimského. Roniac horké slzy zdráhala sa Valburga bremeno toto prijať a len z 

poslušnosti dala sa napokon k tomu pohnúť. Sv. Vilibald nesklamal sa v sestre svojej; šestnásť rokov spravovala ona oba 

kláštory silou mužskou. Reholníci a reholnice ctili ju napospol ako dobrú matku; ona podriadeným svojim bola príkladom 

všetkej dokonalosti; za jej spravovania zkvetaly oba kláštory životom ku podivu nábožným. Moc však, ktorou ku cti Božej 

tak veľké veci vykonávala, vymáhala si sv. Valburga modlitbou; na túto obdržala ona od Boha dary Ducha svätého, dar totiž 

rady, dar vedy, dar sily, dar múdrosti, áno i dar činenia divov. O tom svedčí nasledujúca udalosť. 

Neďaleko Heidenheimu býval na jednom zámku istý veľký pán, ktorého dcéra ťažko bola onemocnela. Veľký bol zármutok 

a bôľ rodičov, pretože oni veľmi milovali dcérušku svoju. Dozvedela sa o tomto sv. Valburga a išla večer samotná ku zámku, 

prosiac, aby ju do nútra pustili. Pán ten mal však kopu zlých psov, ktorí, ako sa svätá k ním blížila, vyrútili sa na ňu, tak že 

pán a čeľaď jeho chytro priskočili, chcejúc ju brániť; Valburga však stála uprostred psov, praviac: «Neboj sa, žeby Valburgu, 

služobnicu Kristovu, psi tvoji poraniť mohli; ja stojím pod ochranou Ježiša a nemám sa čo obávať nebezpečia.» Keď pán 

zámku slyšal, že je to Valburga, veľmi sa zadivil, prijal ju s najväčšou úctou, a pretože sa už zotmievalo, kázal jej pripraviť 

hosťovskú izbu, v ktorej by spať mohla. Sv. Valburga však žiadala, aby posteľ jej doniesli do izby nemocnej dcéry a nechali 

ju s ňou cez celú noc samotnú. Nemoc úbohej veľmi pokročila, tak že v každom okamžení bolo sa čo obávať, že vypustí 

ducha. Sv. Valburga ostala podľa svojej žiadosti sama pri nemocnej; zatvorila dvere, kľakla si k posteli dievčaťa a modlila 

sa vrúcne, aby Pán podľa nesmierneho milosrdenstva svojho zdravie jej navrátil a nie len rodičov, ale aj ostatných obyvateľov 

okolia zázrakom takéhoto vyliečenia k živej viere a láske k Bohu povzbudil. 

Medzi tým mysleli rodičia a ich čeľaď, že dievča bez pochyby cez noc zomre, prečo aj robili prípravy k pohrebu. Boh však 

vyslyšal vrúcnu modlitbu pobožnej služobnice svojej. Ona razom otvorila dvere, rodičia vstúpili do izby, a našli dcéru nie 

mŕtvu, lež úplne zdravú. Nevysloviteľná radosť zmocnila sa srdca jejich, povďačnosti plní hodili sa sv. Valburge k nohám a 

chceli ju obdariť značnými dary. Valburga však ničoho neprijala od nich, lež ich napomenula, aby z celého srdca svojho 

milovali Boha a jemu slúžili. Potom ale vrátila sa v tichosti do svojho kláštora. 

Konečne vekom a strasťami života prekonaná, keď bola kláštor svoj spravovala asi dvadsať rokov, dňa 25. februára roku 779 

podľahla sladkej smrti. 

Poučenie. 

Sv.Valburga obsiahla od Boha na svoju vrúcnu modlitbu, že na smrť nemocná dcéra zámockého pána uzdravená bola, a 

zármutok rodičov premenil sa v radosť. Pravda je teda, čo Písmo sväté hovorí: «Modlitba spravodlivého mnoho môže u 

Boha.» 

Drahý čitateľu! Či modlitba sv. Valburgy a iných svätých menej môže teraz, keď oni spojení sú na večnosti s Bohom? Či 

orodovanie ich nie je milé pred Bohom teraz? Či Všemohúci nevšíma si prosby jejich, kdežto si ich všímal, kým žili na zemi? 

Spasiteľ Ježiš Kristus orodoval za ľudí, kým tu chodil, a teraz, keď sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, píše o ňom sv. 

Ján apoštol: «Máme orodovateľa u Otca, Ježiša Krista spravodlivého. Keď ale Spasiteľ oroduje za nás v nebesiach, orodujú 

za nás aj svätí a vyvolení Boží. 

Sv. Valburga nečakala, kým by sa otec nemocnej dcéry s prosbou ku nej obrátil, aby sa modlila za ňu. Bohorodička prosila 

tiež Syna svojho na svatbe v Káne galilejskej, akonáhle videla, že svatobníci pre nedostatok vína sú v rozpakoch. Musíme 

teda úfať, ba veriť, že láska k ľuďom povzbudzuje svätých, aby orodovali za nás, trebárs ich aj neprosíme o to. «Zem svätých 

hovorí sv. Bernard, «nie je zem zabudnutia. Srdcia v nebesiach nechladnú; ba sú láskavejšie a súcitnejšie. Oni neobsiahli 

korunu slávy, preto aby srdcia svoje zatvorili útrpnosti s naším trápením. 

My sme síce dietky Božie a dedičia kráľovstva nebeského, máme teda právo s prosbami našimi bezprostredne obracať sa k 

Bohu. Pretože však pre hriechy naše obávať sa musíme, že modlitby naše nevyslyší, obracajme sa vo všetkých nerestiach, vo 

všetkých potrebách, vo všetkých trápeniach, vo všetkých biedach, ku svätým, aby oni prosby svoje spojili s našimi a orodovali 

za nás pred trónom Boha Otca všemohúceho. 

Modlitba. 

Pane Ježišu Kriste! Na prímluvu sv. Valburgy popraj mi milosti, abych bol a ostal verným dieťaťom Tvojej sv. katolíckej 

Cirkvi, že bych Tvoje najsvätejšie meno všade vyznával a podľa sily svojej i blížnych svojich k poznaniu a milovaniu Teba 

priviesť sa vynasnažoval. Amen. 
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26. FEBRUÁRA. 

Sv. Nestor, biskup a mučeník. 

Keď kráľ Šalamún prvý chrám na zemi pravému Bohu vystavil, stavanie to zázračnej veľkoleposti, v Jeruzaleme slávili 

slávnosť zasvätenia tohoto chrámu a doniesli Bohu obeť najväčšiu na svete; zabili a obetovali totiž dva a dvadsať tisíc býkov 

a stodvadsať tisíc oviec. Pretože však Syn Boží nový sväzok uzavrel s ľudmi, vystavil si chrám o mnoho väčší a svätejší, nie 

z kamenia, lež z ľudí, Cirkev totiž katolícku a obcovanie všetkých vieriacich. Aj tento chrám zasvätený mal byť obeťami, nie 

však obeťami zvierat, lež krvou o mnoho šľachetnejšou. Prvá obeť bol sám Spasiteľ, za ním ale cez tri sto rokov padli tisíce 

najlepších kresťanov smrťou mučeníckou. Preto aj nieto dňa v roku, ktorý by krvou viacej mučeníkov poznačený nebol. Na 

dnešný deň padá umučenie sv. Nestora. 

V polovici tretieho stoletia pozdvihol cisár Decius všeobecné prenasledovanie proti kresťanom. Tohto času bol Nestor 

biskupom v meste Magyde v Pamfilii. Bol on muž nielen v každom ohľade bohabojný, lež spolu vážny a natoľko ctihodný, 

že si ho aj pohania vysoko vážili. V čas prenasledovania boli vždy biskupi a kňazi prví volaní pred súd; pohanskí sudcovia 

sa totiž domnievali, že keď odstránia pastierov, rozptýli sa stádo a kresťanstvo zanikne. 

Nestor, pečlivý o svoje ovečky, napomínal veriacich, žeby sa ukryli, sám ale ostal v meste vo dne i v noci, za blaho svojej 

obce sa modliac. Tu prišla banda vojakov, k vypátraniu kresťanov vyslaných, i k nemu. Sv. biskup vyšiel im v ústrety, 

rieknuc: «Čo chcete, dietky moje?» Oni mu odpovedali: «Hlavný sudca a súd ťa volajú.» Na to sa poznačil znamením sv. 

kríža a išiel za nimi. 

Keď do súdneho dvoru vstúpil, všetci sudcovia vstali pred ním, pozdravili ho, a dali mu doniesť stolicu, na akej ten čas len 

výteční mužovia pred súdom sedávali. Sv. Nestor ďakoval za to vyznačenie a potom sa tázal, z akej príčiny ho predvolali. 

Hlavný sudca, odvolávajúc sa na rozkaz cisárov, žiadal od Nestora, aby obetoval bohom pohanským. Sv. Nestor nazval bohov 

modlárskych diablami, ktorým neslobodno sa klaňať. Na čo mu pohrozil sudca, že ho pošle k miestodržiteľovi, ktorý ho 

mukami prinúti k obetovaniu. Sv. Nestor však poznove prežehnal sa znamením sv. kríža a povedal: «Čo mi vyhrážaš 

mukami? Ja sa bojím len trestu môjho Boha, nie ale tvojich múk. Ostatne mučený alebo nemučený vyznávať budem vždy 

Ježiša Krista, Syna Boha živého.» 

Na to dal hlavný sudca svätého biskupa odviesť do mesta Perge a išiel i sám ta, pretože tam miestodržiteľ Pamfilie prebýval. 

Miestodržiteľovi sdelil, ako podľa zákona cisárovho s kresťanmi, nadovšetko ale s biskupom dobre zachádzal, chcejúc ich 

odvrátiť od bludného ich náboženstva a naviesť k tomu, aby obetovali bohom. Avšak s biskupom nič nemožno vyviesť, lebo 

on zaťatosťou svojou aj druhých kresťanov v tvrdošíjnosti posilnil, ba samým bohom a cisárovi sa rúhal. 

Keď toto miestodržiteľ očul, obrátil sa k Nestorovi a pýtal sa ho: «Ako sa voláš?» «Sluha Pána Ježiša Krista odvetil on. Na 

čo miestodržiteľ: «Ja som sa ťa nepýtal kto si, lež ako sa voláš?» «Moje meno je kresťan a na zemi volajú ma Nestor», riekol 

biskup. 

Miestodržiteľ ho ďalej napomínal, aby dobrovoľne a bez múk obetoval bohom a vzýval ich, i sľuboval mu, že sa za neho 

Uchádzať bude u cisára, aby ho na vysoké dôstojnosti povýšil. Svätý mučeník, slyšiac tento návrh, pozdvihol oči k nebesiam, 

prežehnal sa svätým krížom a odpovedal: «Keď na akýkoľvek spôsob roztrháš telo moje, keď na mne zkusíš okovy, divé 

zvery, meče, pokiaľ dýchať budem, nezaprem meno Pána môjho, Ježiša Krista. 

Na to ho dal miestodržiteľ ukrutne mučiť. Katovia mu železné háky tak hlboko vrazili do boka, že mu rebrá bolo videí Nestor 

však i v prostred týchto múk modlil sa nasledovne: «Ja velebím Pána po každý čas; a chvála jeho vždy je na mojom jazyku!» 

Miestodržiteľ, zastaviac sa nad vytrvalosťou svätého, vykríkol: «Nešťastlivý človeče, či sa nehanbíš, nádej svoju skladať v 

človeka a to v človeka na kríž vyveseného?» Svätý Nestor mu však odpovedal: «Túto potupu pokladám za česť pre mňa a 

všetkých, ktorí meno Pána nášho Ježiša Krista vzývajú.» 

Rozbúrený ľud, ktorý pri súde prítomný bol, kričal, aby Nestora o život pripravili; miestodržiteľ sa ho preto ešte raz pýtal: 

«Či chceš obetovať bohom alebo nie?» Svätý mučeník ale, dôverujúc v Krista, odpovedal mu: «Ty zlostný syn u satana, 

nielen že sa Boha nebojíš, ktorý ti moc vrchnosti udelil, lež by si ešte aj mňa chcel nútiť, abych Boha jedine pravého, 

stvoriteľa a udržovateľa všetkých vecí, opustil a marným kamenným modlám sa klaňal.» Na čo miestodržiteľ: «Či teda chceš 

držať s nami alebo s Kristom?» «S Kristom som držal» povedal mučeník, «s ním držím teraz a držať budem na veky.» 

Keď teda miestodržiteľ videl, že oproti takejto stálosti nič nevykoná, vyriekol súd: «Pretože ty Nestor cisárovi a bohom 

nesmrteľným podrobiť sa nechceš, lež nasleduješ Ježiša pod Pontským Pilátom ukrižovaného, budeš teda ako on ukrižovaný 

aj ty.» 

Súd bol hneď prevedený. Nestor potom, keď už bol na kríž pribitý, ešte raz prehovoril k okolo stojacim kresťanom: «Milé 

dietky! neohrozene vyznávajme vždy nášho Boha; Boha, ktorý trpel za nás, nezapierajme nikdy, aby satan netešil sa zo 

sluhov Krista. Trpme s ním, aby sme s ním oslávení boli; nezapierajme ho, aby nás aj on nezaprel. Rozpomeňte sa, že Otec 

dal nám za Spasiteľa našich duší a položil za obeť našich previnení Jeho, ktorý žiadneho hriechu nespáchal, a Otec daroval 
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mu všetkých nás, aby pred menom Ježiš každé koleno kľakalo na nebi i na zemi, a každý jazyk vyznával, že Ježiš Kristus 

Pán je v sláve Boha Otca.» Toto povediac, vydal ducha svojho roku 250. 

Poučenie. 

K tomu, čo svätý mučeník Nestor s kríža kázal okolo stojacim kresťanom slovom i skutkom, len niečo v krátkosti pridám. 

Ty, drahý čitateľu! o mnoho ľahšie môžeš vyznávať svojho Spasiteľa, a nemusíš obávať sa, žeby si za to bol mučený alebo 

križovaný. Jestli ho však vzdor tomu zapieraš, čo si ty za kresťana? Tvoje okolnosti dovoľujú, ba tvoje svedomie samo ťa 

snáď napomína, aby si každodenne na svätú omšu išiel, a večeru Pána častejšie než iní prijímal. Možno, že sa dakto zastaví 

nad tým, alebo ťa preto vysmeje, lež čo ti to vadí? Svätý Nestor a tisíce mučeníkov dali sa mučiť pre vyznanie Spasiteľa, ty 

by si nechcel zniesť nevhodný vtip alebo posmech hriešneho, nevzdelaného človeka? — Keď ideš okolo kostola alebo vedľa 

kríža, keď zvonia na «Anjel Pána», snímaš obyčajne klobúk a prežehnáš sa, tu však vidíš, že blíži sa ku tebe človek, ktorý 

takéto veci nerád vidí, a z nich sa posmieva, čo učiníš? Zapreš Spasiteľa alebo človeka hriešneho? — Mohol by si sa snáď 

bohato oženiť, keby si privolil k tomu, aby všetky dietky tvoje neboly vychované vo viere katolíckej, čo učiníš? 

Tak jesto mnoho zkúšiek, ktorými kresťan vieru svoju vyznáva alebo ju zapiera. Zkúšky tieto sú vôbec o mnoho ľahšie, než 

boli zkúšky mučeníkov. Vždy však a všade medzi ľahkými zkúškami platí to, čo povedal Pán: «Kto ma vyznáva pred ľudmi, 

toho Syn človeka vyznávať bude pred anjelmi Božími. Kto ma ale zapiera pred ľudmi, ten bude zaprený aj pred anjelmi 

Božími.» (Luk. 12,8,9.) 

Modlitba. 

Shliadni na krehkosti naše, všemohúci Bože, a pretože ťažko tlačí nás bremeno našich skutkov: prímluva mučeníka Tvojho, 

sv. Nestora, nech ochraňuje nás skrze Pána nášho, Ježiša Krista. Amen. 

27. FEBRUÁRA. 

Sv. Baldomer, podjáhen. 

Nielen biskupi, pápeži, kňazi, mnísi a pustovníci, kráľovia a kniežatá stali sa svätými, Boh má z každého stavu, pohlavia a 

veku vyvolených svojich, ktorí mu slúžili z celého srdca a za to do slávy nebeskej vošli. Tak sú tiež svätí zo stavu 

remeselníckeho. Jedným z nich je sv. Baldomer, kováč. 

Sv. Baldomer býval pred 1200 rokmi v Lyone vo Francúzsku a ako slobodný (mládenec) prevodzoval tam svoje remeslo, 

majúc niekoľko tovaryšov a učňov. On už ako tovaryš veľmi si vážil čistotu a stránil sa zlých súdruhov a domov, kde málo 

dobrého videť a slyšať. Tým radšej sa však modlil a tým pilnejšie pracoval. Ako majster držal sa pochvalnej obyčaje 

kresťanskej, všetko s Bohom začínať. Keď v čas ráno vstal, prvou jeho myšlienkou bol Boh. Na kolenách kľačiac vykonával 

vždy svoju rannú modlitbou a činil vždy predsavzatie, že Boha cez celý deň žiadnym hriechom neobrazí a že všetky práce 

svoje z lásky k Bohu, ku cti Božej a kajúcnosti za hriechy vykonávať bude. On teda nepočínal si tak, ako mnohí majstri a 

robotníci za našich časov, ktorí pre samé roboty nemajú kedy ráno sa pomodliť a myslia, že to nič neškodí, keď človek aj bez 

modlitby pospiecha do práce. On pamätal na staré dobré príslovie: «Marné ľudské namáhania bez Božieho požehnania, a 

preto nikdy nezačal svoju prácu, prv než sa pomodlil. 

Po svojej rannej modlitbe pospiechal sv. Baldomer do kostola, aby slyšal omšu svätú, pamätujúc na slová Pánove: «Hľadajte 

najprv kráľovstvo Božie a spravedlnosť jeho, a všetko ostatné bude vám pridané. Príduc domov, dal sa z chuti do práce. So 

starým heslom remeselníckym: «S Bohom, tovaryšu, v mene Pána, dal sa pracovať, až mu pot z čela tiekol. Sv. Baldomer 

nerobil tak, ako mnohí majstri, tovaryši, pacholci a slúžky, ktorí pri práci, prv než si na Boha spomenú, kľajú a zlorečia. Či 

práca, konaná v zlorečení, môže mať božské požehnanie? 

Keď sv. Baldomer, prácu svoju dokonajúc, posledný krát uderil kladivom, hovorieval: «Buď Bohu vždy chvála!» Tak, hľa, 

posväcuje sa každá dokonaná práca skrze úprimné vďakovčinenieBohu! Sv. Baldomer prevodzoval takýmto spôsobom svoje 

remeslo a pri tom zgazdoval si značný majetok. Pretože nebol ženatý, vyvolil si chudobných za svoje dietky. Každý chudobný 

obdržal od neho nejaký darček, a obzvláštne zaujímal sa tak zvaných «hanblivých chudobných», ktorí pri všetkej pracovitosti 

a starostlivosti nemohli si toľko vyrobiť, koľko potrebovali. Týmto pomáhal potajomne, aby sa za to nemuseli hanbiť. V 

zime staral sa o chudobné dietky, aby maly čo obliecť, a pri tom ich vždy napomínal k poslušnosti, k pilnosti a modlitbe. 

Podobne počínal si so všetkými, ktorým preukazoval dobrodenia, a mal veľkú radosť, keď slová jeho neboly oslyšané.  

Sv. Baldomer bol aj apoštolom medzi domácimi. On si vzal k srdcu slová sv. Pavla: «Kto sa o svojich domácich nestará, ten 

zaprel vieru svoju a je horší, než pohan.» Nemyslel on, že jeho tôvaryšia, učnia a služobníci sú v jeho dome len preto, aby 

mu za plat chlieb vyrábali, aby pracovali ako stroj (mašina), vediac, že sú aj oni dietkami Otca nebeského a majú tiež dušu 

nesmrteľnú. Preto sa ich ujímal ako otec. Dostávali slušný plat, dobrú chovu, a za to nežiadal od nich, aby namáhali sa nad 

svoje sily. Zlého tovaryša, lenocha, tulača, márnotratníka v dome netrpel; o učňov sa staral, aby ich v remesle dobre vyučil, 

a k práci a modlitbe ich privykal. Za to ho tovaryšia a učnia napospol milovali, pracovali mu radi a čo chcel, hneď sa stalo. 

Keď učňa vyučil, pomohol mu do dobrého domu, pretože meno majstra Baldomera známe bolo po celom Francúzsku. 
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Tovaryšia a učnia veľmi neradi od neho odchádzali, keď sa to však stať muselo, tu ho opúšťali prelievajúc slzy za dobrým 

majstrom. Za našich časov to u mnohých majstrov celkom naopak ide. Boh to naprav! 

Konečne mal majster Baldomer aj tú .krásnu vlastnosť, že nikdy neluhal a nikdy neklamal. Keď povedal: do toho dňa bude 

robota hotová, — to sa skutočne stalo; robota bola dôkladná, a čo za ňu žiadal, mohol mu každý rád zaplatiť, pretože on 

nikoho nepretiahol. 

Keď mu bolo šesťdesiat rokov, videl ho Viventius, opát lyonského kláštora sv. Justa, v kostole sa modliť. Poznav v ňom 

muža neobyčajného, pustil sa s ním do reči a povedal mu, aby šiel do kláštora. Baldomer to skutočne urobil. Aj v kláštore 

boli chudobní jeho miláčkami; čo mal, všetko im rozdal. Veľkú láskavosť jeho znali i vtáčkovia; títo speváčkovia priletovali 

k nemu a brali pokrm z jeho ruky. Prepúšťajúc ich, riekaval: «Už ste sa nasýtili, teraz iďte velebiť Pána!» 

V ostatných rokoch jeho života vysvätil ho biskup lyonský za podjáhna. Zomrel sväto, ako žil, roku 650. Pozostatky jeho 

oslávené boli mnohými zázrakmi. 

Poučenie. 

V živote sv. Baldomera vidíme, že on všetky svoje práce vybavoval podľa najväčšieho poriadku. Všetko malo u neho svoj 

čas a každú hodinu dňa vynakladal len ku cti a chvále Božej; z krátka, on žil podľa istého poriadku denného. 

Drahý čitateľu! Chceš-li byť pravým kresťanom, nábožným a verným sluhom Božím, musíš si tiež istý denný poriadok 

ustanoviť a podľa tohoto riadiť živobytie svoje. Takýto krátky denný poriadok ti chcem týmito riadky navrhnúť; zachovávať 

ho môžeš ľahko v každom stave, v každom povolaní. 

1. Ráno vstávaj zavčasu a jaknáhle sa zobudíš a lôžko tvoje opustíš, zpomni si na Boha a prežehnajúc sa sv. krížom, riekni 

asi takto: «V mene môjho Pána Ježiša stávam.» 

2.  Keď si sa obliekol a umyl, vykonaj svoju rannú modlitbu. Nezameškaj ju, ač by si aj mal pred sebou prácu veľmi pilnú, 

vykonáš aj túto, a nadobudneš od Boha požehnania. Nikdy však nezapomínaj pri rannej modlitbe vzbudzovať tri božské 

cnosti: vieru, nádej a lásku, a vzbudiť dobrý úmysel, že chceš obetovať všetko ku cti a chvále Božej. Postav sa tiež i pod 

ochranu blahoslavenej Panny Márie a učiň predsavzatie: «Nechcem Ťa, ó Bože, dnes žiadnym hriechom obraziť.» 

3. Potom sa daj s chuťou do roboty a nezapomeň na krásne heslo: «Tak teda v mene Pána, alebo v mene Ježiša.» Pri práci si 

častejšie povzdychni: «Všetko Tebe k vôli, ó Ježišu,» alebo «Ježišu, Tebe venujem srdce svoje.» 

4.  Jestli ti stav tvoj dovolí, aby si bol prítomný pri obete omše svätej, nezapomeň toho nikdy. Veľkých milostí môžeš tým 

od Boha obsiahnuť. 

5. Pred jedlom a po jedle sa modlievaj pobožné a potom zase obnov dobrý úmysel a predsavzatie. 

6. Potom však iď opäť do roboty, a keď si večer prácu skončil, nezapomeň na krásne heslo: «Buď Bohu chvála na veky.» 

7. Prv nežli ideš spať, kľakni si a vykonaj svoju večernú modlitbu, nábožne ďakujúc Bohu za všetko dobré; zpytuj potom 

svedomie svoje a pýtaj sa sám seba: aké myšlienky a žiadosti si prechovával, aké slová si mluvil, čo zlého si učinil, čo 

dobrého si pominul a najdeš-Ii nejaký hriech, tu vzbuď v srdci svojom opravdivú ľútosť a obnov predsavzatie; pros Pannu 

Máriu za jej prímluvu, sv. anjela strážcu za jeho ochranu, nezabudni ani na duše v očistci a potom si ľahni v mene Pána 

Ježiša. 

8.  V posteli ešte pamätuj na smrť a usni v mene «Ježiš, Mária, Jozef.» 

Modlitba. 

Ó Ježišu môj! ktorý si všetky hodiny života svojho pozemského svojmu Otcovi nebeskému venoval a samými dobrými skutky 

zasvätil: popraj mi milosti, abych každý deň k Tvojej svätej cti začal a podľa Tvojej najsvätejšej vôle strávil. Amen. 

 

28. FEBRUÁRA. 

Sv. Roman, opát, zakladateľ rádu. 

Sv. Roman narodil sa okolo roku 390. vo Franche-Comté (čítaj Franš-Komté) vo Francúzsku. Už v útlej mladosti precitla v 

ňom túžba po osamelom živote; pretože však vtedy nebolo ešte vo vlasti jeho žiadnych kláštorov, odobral sa k opátovi sv. 

Sabínovi do Lyona, aby od neho prijal navedenie k životu nábožnému. Keď dostatočne vyučený bol, opustil kláštor, a hľadal 

miesto osamelé, aby, vzdialený od sveta, podľa návodu sv. Sabína Bohu celý život venovať mohol. Dlho hľadal a hľadal, až 
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napokon našiel v pohorí Júra medzi Franche-Comté a Švajčiarskom údolie, vysokými a hroznými skalami obkľúčené, ktoré 

sa menovalo Kondat. Tu pod jednou ozrutnou jedlou zarazil Roman svoj príbytok. A ako niekedy sv. Pavel pustovník pod 

palmou, tak ztrávil život svoj sv. Roman pod jedlou, zväčša len modlitbou a rozjímaním sa zanášajúc. Roman vzal so sebou 

do samoty dve knihy, totiž: život svätých praotcov a poučenie pre pustovníkov od opáta Kassiana. Z týchto kníh čítaval a 

keď prečítal, rozjímal o živote a umučení Spasiteľa Ježiša Krista, alebo spieval žalmy. Za niekoľko hodín denne obrábal pôdu 

okolo príbytku svojho. Spával veľmi málo, telo svoje karhal prísnym pôstom. 

Sv. Roman mal brata menom Lupicin, ktorý za nejaký čas k nemu prišiel a pustovnícky život si obľúbil. Ačkoľvek sv. Roman 

bol mysli tichej a miernej, brat jeho ale bol prísny, nevľúdny, predsa sa dobre znášali, a oba snažili sa len po jednom cieli, 

milovať Boha a jemu sa ľúbiť. Tento svätý život dvoch bratov bol diablovi tŕňom v očiach, preto ich sužoval rozličným 

spôsobom, tak že sa napokon odhodlali miesto toto opustiť, a inde hľadať stratený pokoj. 

Keď sa teda odsťahovali zo svojej samoty, po novom mieste pokoja pátrajúc, prišli do jednej malej dediny a prenocovali tu 

u istej chudobnej vdovy. Tá, keď sa od nich dozvedela, čo im chýba a čo zamýšľajú, divila sa veľmi, že tak svätí mužovia 

boja sa úkladov diabolských. Zahanbení touto ženou, vrátili sa na púšť a nedali sa viacej mýliť v svojej horlivosti. 

Krok tento dvoch bratov bol prameňom milosti a požehnania mnohým. Prví, ktorí ich tu navštívili, boli dva klerici z Nyonu, 

na ženevskom jazere; títo sa tu chceli len krátky čas pobaviť, nábožný však život bratov, svätý pokoj, ktorý ich tu ako nebeský 

vánok ovieval, povzbudil ich, aby tu navždy ostali. Zvesť o pustovníkoch, v prostote srdca Bohu slúžiacich a v duchu lásky 

jeden druhého ku pobožnosti roznecujúcich, šírila sa celým okolím; so všetkých strán prichádzali ľudia, jedni aby nasýtili 

svoju zvedavosť, druhí hľadajúc potešenia a poučenia, tretí aby na ich prímluvu z telesných nehôd uzdravenia dosiahli. Mnohí 

žiadali si pod vedením sv. Romana viesť život pustovnícky. Z tejto príčiny vyrúbali vôkol horu, obrobili zem a vystavili 

veľký pravidelný kláštor. Toto bol počiatok kláštora a opátstva Kondat, pozdejšie St Claude menovaného. Neplodnosť však 

vrchov, dolinu so všetkých strán otáčujúcich, a zrastajúci počet pustovníkov, nútily sv. Romana ešte viacej takýchto kláštorov 

založiť. Čo keď on učinil, dal učeníkom svojim regulu o mnoho lahodnejšiu, než bola regula mníchov na Východe; on im 

totiž dovolil jesť cez deň dva razy, mäsa však a vína požívať nesmeli, mohli ale z rádu vystúpiť, kedykoľvek sa im ľúbilo. 

Roman a Lupicin riadili kláštory obapoľne v najlepšom porozumení. 

Roku 444. prišiel Hilarius, biskup z Arlesu v cirkevných záležitostiach do Besansonu, dal zavolať k sebe opáta Romana, 

uznal cnosti a zásluhy jeho a vysvätil ho za kňaza. V tejto novej hodnosti sa Roman niako nezmenil, bol on vždy tichý a 

prívetivý ako pred tým, od svojich bratov sa ničím nelíšil, pracoval s nimi kolo domu a na poli. Láska k Bohu a blížnym 

povzbudila ho, aby aj pre panny založil ženský kláštor, ktorému za predstavenú dal svoju sestru. 

Po toľkých prácach vo vinici Pánovej cítil konečne Roman, že sa blíži konec života jeho, i odobral sa ku sestre, aby sa s ňou 

rozlúčil, potom ale zavolal k sebe brata a niekoľko mníchov, odporúčal ich pod ochranu Všemohúceho a usnul s tým sladkým 

povedomím, že na otázku Sudcu večného: «Kde sú skutky tvoje?» odpovedať môže: «Tu je niekoľko mojich bratov, i druhí 

prídu za nimi, jestli Ty, ó Pane, popraješ im milosti svojej.» Pri hrobe jeho oplakávali ho mnohí, ktorým navrátil pokoj života 

a udelil večného potešenia. 

Poučenie. 

Sv. Roman bol vľúdny preto, že bol pobožný. Vľúdnosť je láska k ľuďom. Kto miluje ľudí, ten je aj prívetivý, t. j. on to 

ukáže i vo svojich posunkoch, rečiach a v celom počínaní svojom, že ľudí rád má a rád vidí. Kto je vľúdnym, je ďalej aj 

zdvorilým, t. j. on každému preukáže úctu, ktorá mu podľa stavu a osoby prináleží, ako to sv. Roman svojim bratom robieval. 

Vľúdny človek chová sa aj príjemne, t. j. on činí, čo blížny má rád, a varuje sa toho, čo blížny nemá rád, — pokiaľ povinnosť 

iné nekáže. 

Vľúdnosť je ovocie ducha Kristovho. Toto sa ukázalo zvláštne na Pánu Ježišu, ktorý bol vždy vľúdny k nemocným, k malým 

deťom, ba i ku svojim nepriateľom. 

Keď apoštolovia odháňali matky s dietkami, riekol Pán Ježiš: «Nechajte maličkých prísť ku mne a nebráňte im.» 

«Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a obťažení ste, a ja vás občerstvím,» volal k chudobným. Prívetivo mluvil so 

SaMáritánkou pri studni Jakubovej, tak že sa ona divila tomu, že Žid s ňou mluvil. SaMáritáni si ho pre jeho vľúdnosť tak 

obľúbili, že ho prosili, aby dlhšie pobavil sa u nich. Preto hovorí sv. Písmo: «Prívetivá tvár poteší srdce.» «Prívetivé slovo 

povznesie človeka. 

Modlitba. 

Spasiteľu Ježišu Kriste, ktorý si ku každému bol vľúdnym, prívetivým a príjemným, udeľ mi milosti, abych odložil všetku 

nevľúdnosť aj k nepriateľom svojim, ba i v trudných dobách vľúdnym byť nikdy neprestával. Amen. 
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Sv. Porfyr, biskup.1 

K juhu od Jeruzalema, asi hodinu od mora stredozemného, na ceste medzi Sýriou a Egyptom leží luzzeh, otočené úrodnými 

záhradami, zelenajúce sa palmami. Je to staré mesto Filištinských, od prastarých časov modloslužobníctvom vynikajúcich. 

Obyvatelia tohoto mesta opovrhli sv. Evanjelium a pridŕžali sa pevne modloslužobníctva, kým jeden horlivý biskup ich 

chrámy a oltáre nezrúcal. Biskup ten bol sv. Porfyr. 

Sv. Porfyr narodil sa okolo roku 352. v meste Thessalonichi v Macedónii. Bol on už v svojej mladosti vo svätom Písme veľmi 

zbehlý. Aby Bohu celým, srdcom mohol slúžiť, opustil v 25. roku vlasť svoju a odobral sa na púšť Skete, kde vtedy žilo 

mnoho pustovníkov. Po piatich rokoch života kajúceho putoval do Jeruzalema, navštívil tam miesta sväté a potom sa ubytoval 

v jednej jaskyni u Jordána, aby, rozlúčený so svetom, len Bohu slúžil. Duch jeho bol hotový, telo jeho však bolo nemocné, 

zdĺhavá choroba nútila ho, aby sa do Jeruzalema dal doniesť. Tu, ačkoľvek nemocný, opierajúc sa o palicu, každodenne 

navštevoval sväté miesta a zotrvával na nich, vrúcne sa modliac hodiny a hodiny. 

Jedného dňa ťažko stúpal schodami ku chrámu svätého hrobu; tu pristúpil k nemu mladý pútnik z Ázie, prehovoril k nemu 

priateľsky a ponúkol mu rameno svoje k podpore; avšak svätý nechcel prijať tejto pomoci, praviac: «Prosím ťa, nechaj ma, 

ja prichádzam sem v tej nádeji, že odpustenie hriechov svojich obsiahnem: nesluší sa teda, aby sa mi podávala ruka k podpore. 

Abych na tieto schody vyjsť mohol, k tomu snáď posilní ma Boh milostivý.» Marek, tak sa menoval ten mladý pustovník, 

odstúpil teraz od svätého, žiadal si však ostať jeho učeníkom. Porfyr prijal ho za svojho žiaka a dal mu rozkaz, aby išiel do 

jeho rodiska a s jeho bratmi poriadok urobil straniva jeho majetku. Marek s ochotou nastúpil túto ďalekú cestu a po troch 

mesiacoch so 4500 zlatými, krom drahocenných šiat a strieborného náradia, k svätému sa vrátil. Za ten čas ale, čo Marek bol 

vzdialený, prihodilo sa so svätým niečo podivuhodného. On totiž dosiahol úplného zdravia. Ako sa tento div stal, to svätý 

vypráva sám nasledovne: «Keď som pred 40. dňami trpel najväčšie bolesti, vliekol som sa na horu Kalvárie, kde som padol 

do mdloby a mal videnie toto: Zdálo sa mi, že vidím Spasiteľa na kríži. Tu som riekol k Pánu Ježišu: Pane, rozpomeň sa na 

mňa v ríši Tvojej! Pán rozkázal dobrému lotrovi, aby mi prispel ku pomoci; tento hneď zostúpil s kríža, pozdvihol ma zo 

zeme a riekol, abych šiel ku Spasiteľovi. Keď som k Nemu prišiel, zostúpil s kríža a riekol mi: Vezmi toto drevo a schovaj 

ho. Ja som poslúchol a vložil som kríž jeho na rameno svoje, a niesol som ho niekoľko krokov. V tom okamžení som k sebe 

prišiel, a od tej doby nie je na mne ani stopy predošlej mojej nemoce.» Táto udalosť učinila veľký dojem na Marka, následkom 

čoho si vzal pred seba, že tohoto svätého muža nikdy neopustí. Pretože však Porfyr všetko svoje imanie rozdal chudobným, 

oba nemali z čoho žiť, robili preto šiatre na predaj a odpisovali knihy, a z toho sa živili. Marek si mnohokrát viacej vyrobil a 

výrobok svoj deliť chcel so svätým, tento ale niako neprivolil k tomu a hovorieval: «Kto nechce pracovať; nech ani nejie.» 

Keď biskup jeruzalemský o nábožnom živote Porfyra slyšal, zavolal ho k sebe, vysvätil ho za kňaza a sveril mu roku 393. 

stráženie sv. kríža Spasiteľovho, čím vyplnila sa jedna časť výš uvedeného videnia, aby totižto drevo kríža schovával. 

Roku 396. zomrel biskup mesta Gazy. Na jeho miesto nastúpiť mal podľa vôle Božej Porfyr. Arcibiskup Ján z Caesaree 

prilákal ho k sebe pod záminkou, že by sa s ním rád poradil o výklade jedného miesta Písma svätého. Pri tejto príležitosti ho 

nahovoril, aby sa dal za biskupa vysvätiť. Ako biskup odobral sa bez meškania s učeníkom svojím Markom a s tromi kňazmi 

na cestu do sídelného mesta svojho. V Gáze bolo vtedy ešte mnoho pohanov. Netrvalo dlho, čo medzi biskupom a pohanmi 

prišlo k boju. Raz veľké sucho sužovalo celý kraj. Pohania nehodu túto privlastňovali príchodu nového biskupa a prinášali 

obete svojej modle, ktorú nazývali pánom dažďa, aby nechala pršať. Sedem dní sa modlili a obetovali, ale všetko to bolo 

daromné; pršať nechcelo. Následkom veľkého sucha začal sa už i hlad zmáhať. Teraz sv. Porfyr uložil svojim veriacim pôst 

a sám celú nasledujúcu noc v modlitbách strávil. Deň na to putoval s kresťanmi, počtom 280 v slávnom prôvode za mesto do 

chrámu sv. Timothea, aby sa tam modlil. Ako sa však z tadiaľto s prôvodom do mesta vracal, našiel mestské brány zatvorené. 

Pohania nechceli do mesta pustiť kresťanov. Porfyr a kresťania na to nestratili ducha, lež padnúc na kolená, vzývali Boha o 

pomoc, a hľa! modlitba jejich bola vyslyšaná. Znenadála zatiahla sa obloha čiernymi oblaky a na to začal pršať dážď výdatný. 

Ako toto videli pohania, otvorili brány mestské a volali kresťanom v ústrety: «Kristus zvíťazil, on jedine je pravý Boh!» I 

pripojac sa ku prôvodu, šli s kresťanmi do kostola, a 176 z nich súc vo viere vycvičení, prijali krst svätý. Neskôr ich ešte 105 

prijalo vieru kresťanskú. Tým však popudený bol vztek ostatných modloslužobníkov, ktorí prenasledovali teraz kresťanov 

všemožným spôsobom. Sv. biskup poslal najprv Marka do Carihradu o pomoc, keď ale tento zbúranie všetkých pohanských 

chrámov vymôcť nemohol, išiel sám k cisárovi a tento rozkázal, aby všetky chrámy modlárske v meste Gáza zbúrané a 

spálené boli. Najväčší z nich horel desať dní. Na mieste tohoto veľkého chrámu vystavený bol na útraty cisárovny kostol 

veľký v podobe svätého kríža. Pri stavaní tohoto chrámu pýtali sa mnohí: «Načo tak malej obci tak veľký kostol?» Porfyr im 

však odpovedal, že ufá, že za nedlho kostol tento pre jeho obec primalý bude. 

Kým sa na novom kostole stavalo, biskup neunavnou usilovnosťou vyučoval novo-obrátených, spravoval záležitosti 

zrastajúcej obce a uviedol do nej krásnu, svätú kázeň; žil potom ešte niekoľko rokov, novovystavený kostol naplňoval sa 

veriacimi, potešenia však, žeby bol malý býval pre jeho obec, sv. biskup dožiť sa nemohol; dňa 26. februára r. 420 zomrel, 

potom, ako bol svätý úrad svoj horlivo konal cez 24 rokov. 

Poučenie. 

                                                           
1  V priestupnom roku nasleduje deň priestupný po 28. febr. Na tento deň nespomína rímské Martyrologium žiadnych svätých, len vôbec praví: 

«Svätvečer sv. Mateja. Tiež deň pamiatky mnohých svätých mučeníkov, vyznavačov a panien.» Aby naše ct. obecenstvo i za priestupného roku na každý 

deň malo nábožné čítanie, pripojujeme tu život sv. Porfyra. 
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Sv. Porfyr sotva mohol chodiť, predsa išiel v Jeruzaleme na horu Kalvárie. Nakoľko ľúbilo sa to Spasiteľovi, vidíme z toho, 

že mu zdravie navrátil. 

Drahý čitateľu! do Jeruzalema putovať nemôžeš, môžeš však rozjímať každý o umučení Ježiša Krista. Uvažuj preto častejšie, 

ako Ho chytili, ako Ho bičovali, tŕňovou korunou korunovali, ako Ho poličkovali, na smrť odsúdili a napokon ukrižovali, a 

vtedy vybavuješ cestu krížovú. Jestli však zavdáva sa nám príležitosť, krížovú cestu vykonať pred stanicami (štáciami), 

chopme sa jej s tým väčšou ochotnosťou, pretože s týmto spojené sú odpustky. Nesmieme sa ale uspokojiť tým, že na stanicu 

hľadeť, predpísanú modlitbu pomodliť sa môžeme, lež s celou vrúcnosťou myslime si na umučenie Pána, na muky totiž, 

ktoré nám predstavuje obraz stanice. Ako v duchu vzleťme na horu Kalvárie, ktorú Spasiteľ zasvätil krvou svojou; zrejme 

predstavme si jeho muky a vzdychnime so sv. Porfyrom: «Pane, pamätuj na mňa v Tvojej ríši.» Čas veľkopôstny a piatok v 

celom roku poskytuje nám k tomuto najvhodnejšej príležitosti. Tešiť sa musí srdce každého občana, keď vidí, ako za našich 

dňov aj v našej vlasti mnohokrát malé a chudobné obce stavajú si Kalvárie, alebo v kostoloch vystavujú obrazy, umučenie 

Pána Ježiša predstavujúce, k verejnej úcte; iní opäť vystavujú kríže na konci dediny, uprostred poľa, aby v čas pôstny 

schádzali sa tu ku všeobecnej modlitbe. Pán Boh nech posilní ich ku všetkému dobrému, vyslyší prosby jejich a požehná ich, 

ako požehnal sv. Porfyra. Bodaj by príklad tento nasledovali mnohí! 

Modlitba. 

Popraj, prosíme všemohúci Bože a Pane, aby radostná pamiatka sv. Porfyra biskupa povzbudzovala nás k pobožnosti a 

pôsobila k našemu spaseniu, skrze zásluhy Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. 

 

MESIAC MAREC. 

1. MARCA. 

Sv. Albín, biskup. 

Obcovanie s Bohom poskytuje človeku už tu na zemi nebeských radostí. Lebo či to nie je radosť, keď človek najdokonalejším 

dobrým vládnuť, keď ho milovať, a v ňom nájsť môže úplný pokoj svojho srdca? Po týchto radostiach túžili Svätí a Vyvolení 

Boží, a starostliví súc verne i neustále obcovať s Bohom, stali sa ich už tu na zemi účastnými. Toto však obcovanie požaduje 

okrem čistoty srdca aj ostriháme smyslov, ako očí a sluchu, obmedzenie telesných pôžitkov a lahôd, úplné vstúpenie do seba, 

pozdvihnutie sa k Bohu, tak aby jedine Boh bol predmetom všetkých našich túžieb a celej našej lásky. O tomto nám pekný 

príklad dáva sv. Albín, biskup. 

Sv. Albín narodil sa roku 469. vo Francúzsku v meste Bannes, z prastarej a šľachtickej rodiny. Už od mladosti znášal on 

jarmo Pána, i bolo mu ono ľahké bremeno a sladká ťarcha. Svet s márnymi radosťami a rozkošami nezaujal mu srdce. Ešte 

za detinstva presvedčil sa o ňom, jak veľmi je on chudobný na skutočné šťastie, a jak všetko, čo ctiteľom svojim podáva, je 

len marný mam, nestojac za námahu a prácu. Vytrhnúť sa teda zo svetských myšlienok, z pozemských starostí a z 

nespokojností každodenného života, vyšvihnúť sa k nebeskému pokoju, čo plynie z viery a lásky, nepadlo mu ono ťažko. 

Ťažšie bolo mu sprostiť sa sväzkov, ktorými ho pútala láska k otcovi a matke. Ale nad ňu ešte mocnejšia láska Božia 

zplápolala mu v srdci a on opustil všetko a utiahol sa v samotu kláštorskú. Tu v kláštore Tintillantskom priniesol Bohu ešte 

i tretiu a najťažšiu obeť: seba samého, svoju slobodu a svoju vôľu, hľadiac tu očistiť srdce až do najhlbších záhybov, aby v 

ňom pripravil dôstojný stánok i obydlie Pánu. Neustálym cvičením zmocnil sa natoľko smyslov a svojho ducha, že pri 

všetkých prácach, či v kláštore, či von z neho súc, vždy duchom pohrúžený v modlitbe, u Boha bol a s Bohom. 

Kláštorní jeho bratia zkúmali už od dávna jeho povahu s radosťou a úctou a zvolili si ho roku 504 za opáta. A on ich skutočne 

spravoval viacej príkladom, neži i rečou a napomínaním, lebo pekné slovo mnoho stojí, lež o mnoho viacej pekný skutok. 

Svojou zbožnou a vážnou povahou učil ich, čo znamená Bohu slúžiť a Jeho milovať nadovšetko; svojím vľúdnym a tichým 

chovaním podal im vzor braterskej lásky a znášanlivosti. Cnosti a múdrosť opátova priniesly skoro i bohaté ovocie. Uhášajúca 

horlivosť poznove zplápolala, upádajúca kázeň kláštorská pozdvihla sa k novému životu, v zovňajších cvičeniach 

omdlievajúci duch pozdvihol sa v novej sile; príkladný poriadok, bohumilé chovanie, vľúdne a priateľské spôsoby 

vyznačovaly bratov jeho kláštora nad všetky iné po Francúzsku. Meno Albínovo ozývalo sa zanedlho celou ríšou. 

Cirkev mesta Angersu stratila roku 528 svojho biskupa; za jeho nástupcu zvolený bol sv. Albín. V tomto novom úrade našla 

teraz jeho láska široké pole k účinkovaniu. Bol on i tu skutočný pastier a otec svojim veriacim. Ktokoľvek sa utiekal k nemu 

o pomoc a radu v útrapách telesných alebo duševných, prijal každého láskavé, ku každému choval otvorenú ruku a srdce; on 

sa považoval za strom, ktorý osadil Hospodin za čas na úslní, rosiac ho vlahou nebeskou, aby niesol ovocie a občerstvoval 

lačných a smädných, kým ho z tejto pôdy do pravej vlasti presadí. — Istá pani vznešeného rodu úpela jednúc pre dlhy v 

ťažkom väzení, kde ukrutne a opovržlivé s ňou nakladali. Sv. biskup, slyšiac o tom, sľutoval sa nad ňou a navštívil ju vo 
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väzení. Nešťastlivá padla mu k nohám, objala mu kolená a horko nariekajúc prosila, aby ju vyslobodil z tohoto pekelného 

miesta. Strážca väzenia priskočil ihneď k nej a chopiac ju mocným ramenom, odsotil ju neľudsky na stranu. Biskup na to 

hrozivé pozdvihol pravicu a mlčky uprel oko tak mocne na strážcu, že tento ztrasúc sa na celom tele, odstúpil. Krátkou dobou 

však našiel sv. biskup spôsob a prostriedky vymôcť uväznenú na slobodu. — Istej panej, menom Grata, bolo vyschlo rameno. 

Ona dôverne prosila sv. Albína, aby za ňu orodoval u Pána Ježiša Krista. Načo Albín prežehnal sv. krížom vyschlé rameno, 

a nemocná pani začala cítiť teplotu po celej ruke. Keď na druhý deň svätý poznovu ruku krížom prežehnal, začala jej krv v 

žilách kolovať a na tretí deň, keď ho svätý prežehnal ešte raz, ozdravelo rameno, ako kedy predtým: načo pani, pozdvihnúc 

uzdravenú ruku, prežehnala sa plná citov vďačnosti. 

Kým takto láskavý biskup neustále pracoval na spasení sverených jemu duší, neopominul spolu strážiť i nad kázňou 

cirkevnou. V jeho totiž biskupstve bolo prešlo v obyčaj, že vo všetkých stavoch blízki príbuzní napospol vstupovali do stavu 

manželského oproti doslovným zákazom cirkevným. Sv. biskup obrátil sa proti podobným manželstvám všetkými zákonne 

dovolenými prostriedkami. Jeho napomínania a karhania týkaly sa mocných i slabých rovnou prísnosťou; drzých odporníkov 

vytvoril z cirkvi a nedal sa zvrátiť ani silou a mocou kniežat ani vplyvom mocnárov. Zákon bol mu pravidlom, tomuto 

obetoval vlastný pokoj a spokojnosť. Ostatní biskupi povzbudení jeho príkladom odbývali viacero synôd v tejto vážnej 

záležitosti, a Albín ustanovil sa na každú z nich, horliac vždy a všade za zákon i právo. Biskupi uznávali síce neprávosť 

takýchto manželství, ale zjavne a mocne ho podporovať ostýchali sa preto, pretože sa obávali obraziť zámožných šľachticov, 

a prísť do sporu s mocnými kniežatmi. Vo verejných schôdzkach sťažovali si hlasité, že vážnosť cirkevná klesá, že mravnosť 

medzi ľudmi veškerých vrstiev upadá, že sa bezbožnosť zmáha, ale potom utiahli sa mnohí od ďalších starostí a nepríjemných 

však bojov proti tak zakorenenému nemravu. Viacmenej bojazlivé obzerali sa, aké úmysly panujú u dvora, a to nie len u 

dvora kráľovského, ale dvor spatrovali v každom zámku a kaštieli, v ktorom prebývali ľudia, čo viacej mali neži i potrebovali 

a za viacej platili pred svetom nežli, čo boli v skutku. 

Po mnohých nesnádzach pošťastilo sa mu napokon roku 538. v meste Orleane svolať väčší cirkevný snem, ku ktorému 

dostavili sa najvážnejší a najučenejší biskupi francúzski a vysloviac sa jednohlasne proti manželstvám uzavretým medzi 

pokrvnými, uviedli takto v platnosť zákon cirkevný. Sv. Albín potom ešte za jedenásť rokov žil a účinkoval sväté vo svojom 

svätom úrade, kým i jeho dotkla sa slabosť vysokého veku; telesné jeho sily upadly, vôľa však jeho ostala nezlomenou až do 

posledného okamžiku. 

Zomrel roku 549. alebo 550.; úcta k nemu rozšírila sa krátkym časom po celom Francúzsku, a ešte po dnes z úcty k nemu 

mnohé mestá i dediny menujú sa St. Albin. 

Poučenie. 

V živote sv. Albína vidíme, že on ako mních pri všetkom, čo konal buď v kláštore buď von z kláštora, bol vždy modlitbou 

spojený s Bohom. Takto je i každé verné a pobožné plnenie povinností v dome alebo von z domu modlitba v očiach Božích, 

jestli len prácu tichým úmyslom obetujeme na slávu Božiu. Otec pri ťažkej svojej práci za manželku a dietky nespína síce 

ruky, nehýbe perami, oko len zriedka kedy pozdvihuje k nebesiam. Ale on sa modlí nemým vďakom za silu telesnú, a nemou 

prosbou, aby Boh požehnal jeho práci. Matka uprostred neustálych starostí o svojich milých, ktorými ju Boh požehnal, modlí 

sa ticho a tajne v srdci s úľubou. Syn, dcéra, ktorí namáhavé pracujú, aby rodičom trpké dni staroby osladili, odriekajú mlčky 

peknú a svätú modlitbu. A ktokoľvek pracuje za blížného takto alebo inak, v tomto alebo v onom úrade, ktokoľvek z lásky k 

Bohu plní svoje povinnosti, ten sa modlí k Bohu, ktorý je Bohom lásky. 

V živote sv. Albína spatrujeme tiež, jak pečlive strážil on nad svojimi smysly. Tu nech nám príde na myseľ, čo povedal 

niekedy kardinál Bona: «Pečlivou obozretnosťou stráž nad svojím sluchom, aby sa touto bránou nevodrela lož miesto 

pravdivosti a miesto múdrosti sprostosť do skrýše tvojho srdca. Zatvor uši pred pomluvami, neslušnými žartami, a pred 

všetkým čokoľvek hatí zdokonalenie duše. Ako za dlhší čas zneje ľúbeznosť spevu a muziky v ušiach tomu, kto ich slyšal: 

tak i zlé reči, trebárs by i neškodily hneď, zanechávajú predsa zlé semä po sebe, ktoré pozdejšie istotne vyženie.» Jesú síce  

rozličné predmety, v ktorých dovoleno je kochať sa; musíme však obozretní byť, keď ich vidíme alebo slyšíme o nich. Lebo 

čo milé oku, sladké chuti, ľúbezné sluchu, príjemné čuchu, to môže ľahko, keď sme nie obozretní, vzbudiť v srdci našom zlé 

túžby a myšlienky, i ľahko môže splniť sa na nás, čo povedal prorok, že «smrť oblokom prekvapila nás». Pečlive strážené 

srdce podľa sv. Albína najradšej obcuje s Kristom. Hľadajme teda pokoj a spokojnosť srdca v obcovaní s Bohom a v čistom 

svedomí a tak ho istotne nájdeme. 

Modlitba. 

Všemohúci a večný Bože, pokorne Ťa prosíme, aby úcta k sv. Albínovi, biskupovi a vyznavačovi, povzbudzovala i nás k 

pobožnosti a viedla nás k večnému spaseniu, skrze Pána nášho Ježiša Krista. Amen. 
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2. MARCA. 

Blahoslavený Karol, gróf flanderský. 

Blahoslavený Karol bol syn sv. Kanuta, kráľa dánskeho. Keď jeho otec roku 1086. smrťou mučeníckou zošiel, matka 

Adelhaida musela hľadať útočište u svojho otca Róberta, grófa flanderského. Na dvore tohoto chrabrého kniežaťa bol Karol 

nábožne vychovaný. Róbert starší, panujúci gróf flanderský, zomrel roku 1094. a po ňom stal sa panujúcim grófom jeho syn, 

strýc Karlov, Róbert mladší. 

Toho času chystali sa kresťanské národy k velikánskemu podujatiu. Svätá zem, ktorú Spasiteľ predrahou krvou posvätil, bola 

už dávno predtým upadla pod mohamedánske jarmo, ťažké však, ale predsa znesiteľné. Lež noví tehdajší panovníci počali 

zrazu putujúcich na sväté miesta kresťanov zajímať do krutého a celoživotného otroctva. Z toho počal rozliehať sa nárek nad 

trýznenými kresťanmi celou Europou a denne zmáhať sa túžba, vymaniť Svätú zem zpod krutej moci mohamedánskej. Roku 

1095. dňa 19. novembra bol tedy vydržiavaný chýrny snem cirkevný v Clairmonte, kde pápež Urban II. a pustovník Peter 

ohnivou rečou vyzvali zhromaždených rytierov, vydobyť Sv. zem a povstať k obrane upiacich v otroctve bratov 

kresťanských. Na tieto reči zvolali zhromaždení rytieri: «To vôľa Božia, poďme!» Tu si ihneď radom pripiali červený kríž 

na prsia, aby dokázali, že ho i sami v úcte držať i príslušnú mu úctu u neveriacich vydobyť sú hotoví, jestli toho treba, cenou 

vlastnej krve. Róbert, panujúci gróf flanderský, bol prvý medzi križiakmi. Opustil doma ženu s maloletým synom i všetko 

čím vládnul, a išiel ta do Svätej zeme, kde hlavne pri dobytí mesta Antiochie a Jeruzalemu vyznačil sa veľmi i hrdinským 

duchom i víťazným mečom nad nevercami. 

Blahoslavený Karol, ačkoľvek ešte len dorastajúci mladík, nechcel predsa zaostať za druhými rytiermi. Chopil sa zbrane tiež 

a tiahol do poľa na obranu sv. kríža. Tam u Jeruzalema bojoval tak zmužile, akoby bol chcel mladistvý svoj život obetovať 

Bohu na oslavu mena Spasiteľovho. Zachránený však rukou Božou, vrátil sa šťastne zo Svätej zeme domov i so strýkom 

svojím Róbertom, mnoho znajúc vyprávať predovšetkým o vydobytí mesta Jeruzalema, ktoré sa stalo roku 1099 dňa 13. júla. 

Roku potom 1112. vymenoval Róbert syna svojho Balduina za svojho nástupcu a usnul v Pánu. Balduin panoval vo Flandrii 

len za krátko a nemajúc potomka, ustanovil roku 1119. za svojho nástupcu Karola, i zomrel. Takto sa stal Karol bohatým i 

mocným kniežaťom. Pri tom však nerobil tak, ako mnohí zámožní a veľkí páni, ktorým málo išlo o blaho a utrpenie svojich 

poddaných. Lež jaknáhle nastúpil vládu, za prvú povinnosť si pokladal, pracovať všemožnými prostriedkami na blahu svojho 

ľudu. Súc bohatý, zmiernil dane a poplatky, a keď ešte k tomu nastal hlad i drahota, odpustil ich docela. Zvlášte mu ležali na 

srdci chudobní, ktorí nespôsobní boli vyrábať si každodenný chlieb, alebo Čo nie vlastnou vinou vyšli na mizinu. 

Nachádzajúc v dobročinení pravú radosť, udeľúval almužny obyčajne sám. I vydal sa často tak, že nemal viac Čo rozdať. 

Vtedy odpredal jednu-druhú drahocennú šatu a utržené peniaze rozdal úbohým. Lebo keď počas vojny dostalo sa mu šťastia 

pomodliť sa vo znovu dobytom Jeruzaleme na hrobe Ježiša Krista, tam on porozumel a vryl si hlboko do srdca slová, ktoré 

bol Spasiteľ hovoril, že: «Čokoľvek učinili ste najmenšiemu z mojich, mne ste učinili.» A preto slúžiac chudobným, chcel 

tým slúžiť samému Ježišu Kristu. V meste Yperu rozdal raz 7800 pecňov chleba medzi chudobných. Bez potešenia 

neprepustil nikoho, vyznávajúc takto skutkom slová sv. Pavla: «Kto z vás omdlieva, žebych i ja neomdlieval s ním?» On cítil 

útrapy chudobných a preto najväčšou radosťou mu bolo, ztierať žalostné slzy a zamieňať ich s radostnými, pamätujúc vždy 

verne na slová sv. Písma: «Kto skúpo rozsieva, skúpo i žať bude, a kto rozsieva hojne, hojne bude i žať; lebo čokoľvek 

rozsieva človek, to bude i žať: kto rozsieva v tele, ten z tela žať bude porušenie, kto však rozsieva v duchu, ten z ducha žať 

bude život večný. Neustávajme teda dobre činiť. lebo časom svojím budeme zároveň neprestajne žať.» 

Avšak Karol nie len sám vykonával toľko dobrého, lež i dvoranínov a úradníkov napomínal k podobnému milosrdenstvu, 

ostro im nakladajúc, ujímať sa zvlášte núdznych vdov a sirôt a žiadneho z poddaných neutlačovať. Slyšal-li kedy, že ktorý 

veľmož poddaného svojho utlačuje, nemeškal nikdy prísne ho potrestať. Láskavosť jeho ku blížnym dosiahla najvyššieho 

stupňa roku 1125. počas veľkého hladu, ktorý toho roku panoval po celej Európe. Pri tejto príležitosti v sídelnom svojom 

meste a vo vlastnom paláci rozdával 113 chudobným po pecni chleba od veľkonočného pôstu až do žatvy, a iným udeľoval 

obilie so sýpiek. Každodenne až do svojej smrti roku 1127. zašatil jedného chudobného, pred očima majúc slová Spasiteľove: 

«Nahý som bol a zaodeli ste ma.» 

Pri všetkých svojich mnohých prácach neopominul nikdy slyšať svätú omšu a nedal sa zdržať žiadnym počasím, ani žiadnou 

inou akoukoľvek dôležitou prácou, pretože dobre vedel, že touto najsvätejšou obeťou nadobýva si najbohatšieho požehnania. 

S najväčšou pobožnosťou a s vrúcnou láskou pristupoval ku stolu Pána, aby sa posilnil chlebom života. Ačpráve ho každý 

napospol miloval a ctil, on predsa vždy ostal zo srdca ponížený a pokorný, lebo tešilo ho, keď ho kto upozornil na jeho chyby. 

Zvlášte kňazov a biskupov prosieval, riecť mu len bez obalu, kedby čo karhania hodného na ňom spozorovali. Lichotníkov, 

ktorí i najlepších pánov často ku zlému svádzavajú, netrpel na svojom dvore. Kňazov vysoko si vážil, považujúc ich za sluhov 

Božích a rozdavačov tajemství jeho. Preto ich oslobodil od všetkých poplatkov, hájil práva a slobody jejich, a prísne trestal  

každého, kto im činil krivdu alebo ich urážal. 

Chýr o zvláštnych cnostiach Karlových rozniesol sa celou Europou, preto keď Balduin II. roku 1123. do zajatia 

mohamedanských nevercov upadol, ponúkli jemu hodnosť kráľa jeruzalemského, a po smrti Henrika I. chceli ho podobným 

spôsobom vyvoliť za cisára nemeckého. On však, odhodlaný len ľudu svojmu žiť, poďakoval sa za čestné však toto nabídnutie 

a ostal medzi svojimi vo Flandrii. 
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Jak mierny a tichý, tak bol zároveň i udatný a chrabrý. Normanov, napadnuvších jeho zeme, porazil víťazne a zahnal. 

Takýmto spôsobom žili poddaní jeho v stálom pokoji, pretože dobrý Karol ostražité pečoval a staral sa o nich. Jedno to, že 

bez ohľadu konal spravedlnosť, neľúbilo sa mnohým veľmožom, dychtiacim a číhajúcim po majetku cirkevnom; najväčší 

však jeho nepriateľ bol Bertulf, ktorého jednúc prísne bol potrestal preto, že proti všetkému právu oboriľsa na statky cirkevné. 

Tento sa spojil s niekoľkými zločincami, ktorých bol peniazmi uplatil a usniesol sa s nimi, zavraždiť výborného Karia na 

ceste do kostola. Dobrí priatelia vyzradili Karlovi zločinný úmysel a varovali ho, aby na ten deň do kostola nešiel. Tu však 

sa ukázala najkrásnejšia miernosť a shovievavosť sv. kniežaťa, ktorý im odpovedal: «Súc nebezpečiami všade obkľúčený, 

nebojím sa ich: pretože Boh ochraňuje mi život, pokúd sa mu ľúbi. Bez Božieho dopustenia nemôžu mi nepriatelia škodiť. 

Je-Ii však jeho vôľa, abych prišiel o život, nemôžem ho položiť za lepšiu vec, nežli za spravedlnosť a pravdu.» — Bez strachu 

vkročil do chrámu vykonať pred oltárom Bohorodičky obyčajnú svoju pobožnosť. Ešte však modlitbu nebol ani dokonal, tu 

sa blíži k nemu žobrák, prosiac o almužnu. Dobrotivý Karol podáva mu ju, a v tom samom okamžení klesnul pod vražedlnými 

mečmi zákerníkov. 

Mŕtvola dobrého a vôbec oplakávaného otca chudobných pochovaná bola na tom mieste, kde bol zavraždený a Boh ho oslávil 

zázrakmi; lebo na jeho hrobe a na jeho prímluvu uzdraveno bolo mnoho nemocných i malomocných. 

Poučenie. 

Tichosť a dobrotu v reči i chovaní oproti tým, čo nás ukrivdili alebo nám ublížili, menujeme miernosťou. A miernosť, ktorá 

neustáva ani vtedy, keď ukrivdenie dlhšie trvá a častejšie sa opakuje, menujeme shovievavosťou. Človek mierny, súc 

vystavený urážkam, tupeniu alebo posmechu, neprehovorí zlého slova, neodpláca krivditeľovi zlým za zlé, ostáva vždy 

pokojný, tichý a dobrý. Keď napr. Dávida kráľa vlastný jeho syn Absolon prenasledoval, on ho predsa tak rád mal, že svojim 

vojakom zakázal pripraviť ho o život. Dlho trvajúca miernosť menuje sa shovievavosťou. Napr. keď gazdina, trebárs by 

každý týždeň mala so služkou mrzutosť a škodu, predsa jej službu nevypovie, ale čaká, že sa ona len kedy polepší, takáto 

gazdina je shovievavá. Máme však byť všetci mierni a tichí, pretože Otec nebeský a Spasiteľ náš Ježiš Kristus je i k nám 

shovievavý; Pán Ježiš mohol totiž jedným dýchnutím nepriateľov svojich poraziť, On im predsa nič zlého neučinil. 

A v skutku, prečo je matka k dieťaťu svojmu tichá a shovievavá? Preto že ho miluje. Tak i my máme byť z lásky k blížnym 

naším tichí a shovievaví. K tomuto má nás nakloniť i pokora, lebo pokorný človek, majúc na pamäti, jak shovievavý je Boh 

proti nám, nebude si nikdy osobovať právo, chovať sa proti blížnému zlostne a surovo. 

Napokon aj to máme povážiť, že s dobrým vždy viacej vykonáme než so zlým. Keď s divokým zvieraťom ticho a mierne 

zachádzame, keď ho hladím e, ono zkrotne; naproti tomu i krotké zvieratá zdivejú, keď ich neustále bijeme. 

Keď teda brat tvoj nastúpil cestu neprávosti, musíš ho napomínať ticho a priateľsky, aby si ho tvrdosťou neučinil ešte 

zátvrdlejším a on potom zlé nekonal naschvál a zúmyselne. 

Modlitba. 

Spasiteľu Ježišu Kriste, ktorý si skrze apoštola svojho sv. Pavla riekol: láska je trpezlivá, dobrotivá, nie je sebecká, nedá sa 

rozhorčiť: popraj mi milosti, abych nikdy neupadol do pohoršlivého hnevu, lež k blížnym svojim bol vždy miernym a 

shovievavým a tým činom stal sa podobným Tebe. Amen. 

 

3. MARCA. 

Sv. Kunegunda, cisárovná. 

Nemecku panoval jednúc cisár, ktorý tak bohabojný život viedol, že po smrti za svätého bol vyhlásený. Bol to cisár Henrik. 

On si vzal za manželku dcéru grófa Siegfrieda z Luxenburgu. Jeho manželka viedla podobne život cnostný a bohabojný ako 

on, a to bola cisárovná Kunegunda. 

Kunegunda bola krásna i rozumná. Ešte za slobodná vzala si v úmysel, zachovať pod ochranou Panny Márie nepoškvrnenú 

čistotu až do smrti. Toto jej predsavzatie muselo tuhú zkúšku podstúpiť; lebo jedného dňa uchádzal sa o jej ruku vojvoda 

bavorský Henrik, a rodičia jej stáli na tom, aby išla zaňho. Kunegunda bola tým nemálo prekvapená, avšak ako dobrá dcéra 

poslúchla svojich rodičov, tou nádejou sa kojac, že Ježiš a Mária budú jej na pomoci, aby, čo si umienila, i zadržať mohla. A 

táto jej nádej nebola márna. Pred sobášom vyjavila budúcemu manželovi túžbu srdca svojho, že chce zachovať panenskú 

čistotu, a s Božou pomocou podarilo sa jej, pohnúť bohabojného vojvodu k tomu, že nie len jej túžbe privolil, ale i sám rovne 

s ňou zasľúbil sa Bohu, že chce v paníctve sotrvávať do smrti. Svätý tento sňatok bol uzavrený, a na znak toho, že od samej 

tej chvíle jediné svoje potešenie len v Ježišu Kristu hľadať a nalezať chcejú, podal Henrik neveste za veno drahocenný kríž. 

Vo svätej a cudnej láske žili napotom svätí manželia, ako Jozef a Mária, hľadiac nadovšetko zaľúbiť sa Bohu a posväcovať 

sa vospolok. Odmena takejto cnosti dostavila sa skoro. Roku 1002 bol vojvoda Henrik za rímsko-nemeckého cisára vyvolený 

a v Mohuči korunovaný. O mesiac pozdejšie korunovaná bola i cisárovná v Paderborne. 



 

101 

Súc toho času v obyčaji, že cisárovia nemeckí chodievali do Ríma, aby tam z rúk pápežových korunu obsiahli, navštívili 

Henrik so svätou svojou manželkou sídelné mesto pápežovo a obdržal z rúk Benedikta VIII. korunu cisársku. Navrátivší sa 

z Ríma žili v tichom pokoji. Henrik zastával svoju cisársku hodnosť so svedomitou spravodlivosťou. Kunegunda viedla zatiaľ 

jednoduchý a utiahly život. Jej svetlica bola bez všetkej nádhery, za sedadlo slúžila jej drevená lavica. Chudobných a 

nemocných podporovala bohaté a i najbiednejší z jej poddaných mali prístup k nej a smeli jej prednášať svoje sťažnosti. 

Tiché domáce šťastie cudných manželov vzbudilo pekelnú závisť diablovu a aby ho prekazil, vyhľadal si podlú pomoc zlých 

a zlomyseľných ľudí. I našiel ošemetníkov, ktorí sa jali upodozrievať cnostnú Kunegundu pred manželom, ako by viedla 

hriešne obcovanie s istým mladým človekom. Cisár uveriac zlomyseľným pomluvačom, počal brať vernú manželku v 

podozrenie. Kunegunda zprvu mlčala a trpela. Ale keď pomluva nabývala vždy väčších rozmerov, zmužile zastávala 

nevinnosť svoju pred cisárom a konečne dodala, že je hotová podrobiť sa zkúške ohnivej pod očima a dohľadom svojich 

pomluvačov. 

V určitý teda deň doprevádzal ju cisár, početný sbor duchovný a bohatiersky do chrámu; po svätej omši modlil sa kňaz nad 

ňou, napomínajúc ju nepokúšať Boha, jestli sa cíti byť vinnou, a podal jej potom Sviatosť oltárnu. Medzitým robili vonku 

prípravy ku zkúške. Deväť žeravých radlíc bolo položených v rade vždy na krok jedna od druhej; okolostojaci plakali hlasité 

a nariekali, Kunegunda však, vystúpiac z chrámu, bosýma nohama a ľahkým krokom stúpala po radliciach. A hľa, šľapadla 

jej ani čo za máčik neboly zpálené! Zhromaždený ľud, uzrev tak veľký súd Boží, vypukol v hlasitý jásot, velebiac moc Božiu 

a nevinnosť cisárovnej. Ona však vrhla sa na kolená, vzdávala Bohu vďaky, padla okolo krku manželovi, ktorý ju za 

odpustenie prosil a odpustila zlým pomluvačom, ktorých ľud na smrť vydať žiadal. Cisár však miloval a ctil ju napotom čo 

skutočne svätú, ktorú Boh sám patrným zázrakom oslávil. 

Kunegunda, verná sľubu svojmu, počas, ťažkej nemoce učinenému, vystavila kláštor pre mníšky v meste Kaufungen v krajine 

dolno-hessenskej. Roku 1024 zomrel jej manžel; a na smrteľnom lôžku, vezmúc Kunegundu za ruku, pred početnými 

príbuznými a dvoraníny, riekol: «Tú hľa, ktorá mi od vás, alebo radšej od Krista odovzdaná a sverená bola, odovzdávam 

dnes vám, alebo radšej Kristu Pána našemu, čo pannu zpät.» Kunegunda, poznajúc už i tak zlomyseľný a ošemetný svet, 

ľahko mohla teraz po smrti milovaného manžela vyhoveť túžbe srdca svojho a utiahnuť sa v samotu, aby v kláštore čo mníška 

strávila posledné dni svätého svojho života. V ročnicu smrti jej manžela vysvätený mal byť chrám v kláštore kaufungskom. 

Cisárovná pozvala ku tejto príležitosti početných biskupov a dvoranínov ako i bohatierov mocnárstva; po Evanjeliume 

pristúpila ozdobená zlatom a drahokamy, v plnom cisárskom skvoste k oltáru. Tam odložila k úžasu ľudu, ktorý o tom nič 

netušil, svoj cisársky zlatohlav, svliekla šarlátový plášť a obliekla sa v šedé rúcho reholné, ktoré si bola sama zhotovila. 

Potom si dala ostrihať vlasy na znamenie, že sa zrieka sveta celkom. Biskup paderbornský zastrel jej na to hlavu závojom, 

nastrčil jej čo neveste Kristovej prsteň na prst a uviedol ju do jej cely. Tu zapomenula ona docela na bývalú svoju slávu a 

pred svojimi spolumníškami nechcela mať ani najmenšej prednosti. Nemocní a chudobní ostali i tu jej miláčkami, pre seba 

samú nežiadala ani tej najmenšej pohodlnosti. Ženské práce, modlitba a duchovné čítanie bolo jej najmilšou zábavou, s ktorou 

zároveň spájala i kajúcne výkony. Tak strávila ešte pätnásť rokov v kláštornej tichosti, až ju napokon ťažká nemoc uvrhla na 

lôžko smrteľné. Veľký bol zármutok v kláštore i po celom okolí, len sama Kunegunda bola veselá. Ležiac na drsnatom rúchu 

kajúcnom, prijala pobožné sviatosť posledného pomazania, i keď ešte pri poslednom okamžení spozorovala, že jej pripravujú 

skvostné umrlčie rúcho, pozardel ša jej bľadý obličaj, a pokynuvše rukou, pravila hlasom umierajúcim: «Nie som hodná 

takejto ozdoby. Bohaté odevy nosila som pri zasnúbení s mojím manželom smrteľným : pre nevestu Kristovu, pre nevestu 

večného Pána, hodí sa lepšie môj terajší odev chudobný, v tomto vy ma mrtvú pochovajte vedľa môjho brata a pána, cisára 

Henrika.» Keď jej to prisľúbili, usnula v Pánu v pokoji, roku 1040 dňa 3. marca. Mŕtvola jej prenesená bola do mesta 

Bambergu a pochovaná po boku cisára Henrika. Hrob jej oslávený bol mnohými zázraky. 

Poučenie. 

Drahý čitateľu! Prečítajúc život sv. Kunegundy, budeš sa snáď tázať, ako mohla svätá táto od Boha žiadať, aby zázrakom 

dosvedčil jej nevinnosť, alebo jej dal zahynúť? Tu však musíš povážiť, že i svätí boli v istom smysle dietkami svojej doby. 

Vtedy a za storočia predtým i potom boli božské súdy v obyčaji a zakladaly sa na viere, že tam, kde nieto iného spôsobu 

dosvedčiť pravdu lebo nepravdu, právo lebo neprávo, vinu alebo nevinnosť, dobrotivý Boh zmilovať sa môže a nevinného i 

zázračne ospravedlniť. Však že vyžadovať zázraky pre kdejaké malé a znesiteľné krivdy, bolo by vecou hriešne 

ľahkomyseľnou. Lebo veď i krivdy prináležia k tým krížom, ktoré trpezlive znášať Pán Boh od nás požaduje. Dal nám toho 

príklad Kristus Pán sám, opovrhnúc zostúpiť zázračne s kríža, keď ho s posmechom vyzývali, aby tak dokázal, že je Syn 

Boží. — Za našich časov neužívajú sa viac tieto súdy Božie, ale ochranná ruka Božia nad nevinnosťou ani teraz nie je 

odvrátená. Často sa stáva, že keď nevinný právo svoje svedkami dokázať nevládze a žalobník ho krivou prísahou zlomí a na 

odiv sveta ukrivdí, Boh so svojej strany takúto krivú prísahu na vidom očí už na zemi pomstí a nevinného ospravedlní pred 

svetom. 

Život sv. Kunegundy poučuje nás i o tom, jak ohavné zlo je pomluva a na cti utrhanie. Tí, čo dobré meno a česť blížného 

blatom pomluvy pohadzujú, obyčajne ani nepomyslia, jakú škodu mu tým zapríčiňujú, a jak veľký hriech pred Bohom 

páchajú. Dobré, poctivé meno a česť blížného je veľká vec; u mnohých ľudí závisí od toho celé ich šťastie. Na to však len 

málo alebo zhola nič nedbajú oné jedovaté jazyky, ktoré dotýkajú sa dobrého mena blížného. Z nenávisti a závisti zľahčujú 

oni blížného, tupia ho a vymýšľajú o ňom veci, na ktoré snáď ani sám nikdy nemyslel. Ľudia sú vôbec viacej náklonní veriť 

o blížnom niečo zlého, než dobrého, a takto stáva sa potom, že podobné pomluvy a na cti utrhania rýchlo sa rozširujú a 

nesmiernu škodu pôsobia. 



 

102 

Ako však bude môcť pomluvač a na cti utrhač takúto škodu kedy napraviť? Najprv by musel odvolať, čo nepravdivého o 

blížnom povedal. Je-li mu to však vždy možno? Keď dakto so strechy vrece peria na ulicu pustí, či mu ho možno znovu 

posbierať? Podobne nemožno napraviť dobrú povesť na cti ukrivdeného blížného svojho. 

Za druhé má pomluvač nahradiť škodu, ktorú bol blížnému učinil na jeho majetku, na tele a na duši; má mu vrátiť poklad a 

spokojnosť srdca. Ako to však možno? 

Preto aj očakáva pomluvača hrozný trest podľa slov Písma svätého: «Súčet jejich úskočnosti a zloba jejich jazyka padne na 

nich samých, uhlie bude na nich padať, do plameňa ich uvrhneš a biedu svoju neznesú. Mužovi zlého jazyka nepovedie sa 

dobre na zemi a na muža dvojsmyselného jazyka čaká veľmi zlý súd, padne naňho nenávisť, nepriateľstvo i hanba.» 

Varuj sa teda, drahý čitateľu! Pomluvania a na cti utrhania. Áno, kedby to zlé, čo blížny tvoj učiniť mal, bolo sa skutočne 

stalo, i tenkrát, keď si toho očitým bol svedkom, máš mlčať a oznámiť to jedine tým, ktorí majú moc i právo zlo zamedziť. 

Pravá láska, hovorí apoštol, nedomýšľa sa ničoho zlého; tým menej sa opováži, nepravdu a lož o blížnom púšťať do behu. 

Pomluvačovi sedí diabol na jazyku i v srdci, a tomu, kto ho rád slyší, sedí v ušiach; ako teda možno, žeby takýto človek 

milosti došiel u Boha, ktorý je dokonalá láska! Preto aby si do takéhoto veľkého hriechu neupadol, najlepšie bude, keď jazyk 

svoj docela zkrotíš a rád mlčíš. Pováž, že málo kedy človeka mrzieva, že mlčal; naproti ale často a bolestne ho trápieva, že 

mluvil. Pováž, že z každého marného a ničomného slova budeš museť jednúc počet vydať pred súdom Božím. Vlož teda 

zámok na jazyk a uč sa mlčať. 

Modlitba. 

Láskavý Bože! srdečne ľutujem, že som v živote svojom toľko márnych, áno i zlých slov mluvil; popraj mi milosti, abych 

od tejto chvíle krotil svoj jazyk a len vtedy mluvil, keď toho žiada buď Tvoja česť, buď moja povinnosť a spasenie blížného 

môjho. Amen. 

4. MARCA. 

Sv. Kazimír, kralevič poľský. 

Poliaci, súc rodu slovanského, prijali vieru kresťanskú z Čiech. Už sv. Vojtech hlásal im Ježiša Krista, a keď po jeho 

mučeníckej smrti kresťanstvo na čas upadlo, pozdvihla ho znovu česká kňažna Dobrovka, manželka Mečislava I. Od tých 

čias pridŕžali sa Poliaci viery Kristovej čo najdrahšieho pokladu a povstali medzi nimi mnohí svätí a oslávení Boží. Jeden z 

nich je sv. Kazimír. 

Kazimír narodil sa roku 1458. dňa 5. októbra práve v ten deň, keď jeho otec Kazimír IV, kráľ poľský, nad rytiermi nemeckého 

rádu slávneho víťazstva dobyl. Bohabojná jeho matka Alžbeta, kňažna rakúska, pripravovala zavčasu srdce útleho chlapčeka 

k životu cnostnému a viery plnému. Výchovu kralevičovu obstarával kanonik Dlugoš, muž veľmi zaslúžený. Pekné vlohy 

Kazimírove vyvinovaly sa rýchlo, tak že vedomosťou i mravnosťou prevyšoval svojich bratov. Hospodin ho obdaril hojnými 

milosťami, i tak sa stalo, že on už za útlej mladosti, za veku, kde sa ešte dieťa smieva, hráva a žartúva, bol vážny i usadlý a 

na veselostiach svojich súdruhov nebrával žiadneho podielu. Ako nevinná a príjemne voniaca Ialija medzi tŕnim a jedovatým 

krovím dospieval a rástol on; miesto že by bol robil návštevy, kochal sa vo hrách, v tanečných zábavách a honbách: spiechaval 

do kostola k oltáru, a tam u Ježiša hľadával potešenie a rozkoš svoju. 

Za jeho detinstva panoval v Uhorsku Matej Korvín, panovník rovne tak slávny ako prísny. Nespokojní s jeho prísnosťou 

veľmoži vystrojili roku 1471. skvostné vyslanstvo k poľskému kráľovi, žiadajúc, aby im poslal svojho 13 ročného syna 

Kazimíra za kráľa. Kazimírov otec, kráľ poľský, pristanúc na ich prosby, zasľúbil vystrojiť kraleviča do Uhier na čele dvanásť 

tisícového vojska. Ale Kazimír zdráhal sa prijať kráľovský trón, nabídnutý mu cestou nepravou. A tým nadobudnul Matej 

potrebného času priviesť nespokojníkov k poslušnosti, sobrať dostatočného vojska a obrátiť sa s celou silou proti práporom 

poľským, ktoré na výslovný kráľov rozkaz, s mladým Kazimírom na čele, tiahly k uhorským hraniciam. Ku bitke neprišlo, 

lebo poľské vojsko, uzrúc výborné čaty kráľa uhorského, pustilo sa na útek a i Kazimír sám pod ochranou niekoľkých sebe 

verných musel sa utiahnuť, aby nepadol nepriateľovi do rúk. 

Musel sa však utiahnuť, urobil to však rád, nebažiac po svetských hodnostiach a zemských korunách; srdce jeho túžilo po 

večných statkoch nebeských. Život večný, tichý pokoj bez zápasu, radosti bez trápenia, a blahé požívanie toho duševného 

šťastia, ktoré Boh svojim vyvoleným udeľuje, to bola oná koruna, ktorá mu láskavé a ľúbezne kynula z výšin nebeských.  

Otec Kazimírov hneval sa nad tým, že sa mu nádeje nesplnily, a preto kralevič z obavy pred otcovým hnevom nevrátil sa do 

Krakova, lež uchýlil sa na vzdialený zámok, kým sa pápežovi o niekoľko mesiacov podarilo staré priateľstvo medzi otcom a 

synom obnovil Uprostred dvorného hluku žil napotom v úplnej utiahlosti, zaoberajúc sa nábožným cvičením a skutkami 

milosrdenstva. Nádheru netrpel okolo seba, pod rúchom nosil na holom tele vždy pás kajúcnosti a spával na tvrdej zemi. 

Pôsty zachovával tak prísno, že ani nemocný preli stúpiť ich nechcel. «Pre pôst nestal som sa ešte nikdy nemocnejším», 

hovorieval k lekárovi, «a nemajú-li lieky žiadnej moci k uzdraveniu, neprospeje mi ani keď sa nebudem postiť.» Včas ráno 

vstával a vykonav rannú modlitbu, pospiechal do kostola, aby bol prítomný na svätej omši; a nebol-li kostol ešte otvorený, 
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kľakol si vonku predo dvermi, modlil sa a čakal, kým otvorili. Pri omši svätej býval tak pobožný, že sa každý domnieval 

videí v ňom anjela. V dospelom veku často i v noci vstával, aby navštívil božského Vykupiteľa v najsvätejšej Sviatosti a 

rozjímal o jeho horkom umučení. Utrpenie Ježišovo tak hlboko mu vždy dojímalo srdce, že na kríž suchým okom pozrieť 

nevedel. V tichom rozjímaní sprevádzal obyčajne Spasiteľa na trpkej ceste do Jeruzalema, kde sa všetko nad ním splniť malo; 

videl ho v duchu uprostred učedelníkov, lúčiaceho sa bolestne s nimi; videl ho v záhrade getsemanskej úzkostlivé spínať 

ruky k nebesám; sprevádzal ho k súdu a patril slzavým okom, keď ho ubičovaného Pilát predviedol, praviac: «Ajhľa, človek»; 

sprevádzal ho pod bremenom kríža klesajúceho na horu Golgothy a stál tam v duchu podľa jeho najsvätejšej Matky; videl ho 

krvácať a skláňať zranenú hlavu; slyšal ho žalovať sa na žížeň, Jeho, z ktorého vyviera prameň spasenia; žalovať sa na svoje 

úplné opustenie na kríži, Jeho, o ktorom svedectvo vydal Otec nebeský: «toto je môj premilený Syn.» Všetko toto videl a 

slyšal v duchu a ňádria jeho dmuly sa citami bolesti, oko jeho ronilo sväté slzy lásky a vďačnosti. Tu pod krížom slyšal on 

však i slová Spasiteľove: «Ajhľa, matka tvoja», preto i plápolalo mu srdce plameňom vrúcnej lásky k Bohorodičke, a 

nemenúval ju ináč, nežli svojou milou matkou. Z lásky k nej složil peknú pieseň v cirkevnej latinskej reči, ktorá sa takto 

začína: «Omni die dic Máriae laudes mea anima.»2 Túto pieseň prespevúval každodenne. Pred smrťou žiadal, aby táto pieseň 

odpísaná a do rakve vložená bola. Aby sa zaľúbil svojej nebeskej matke Márii, složil sľub čistoty panenskej a zadržal ho až 

do smrti neporušený. Ale jeho vrúcna láska k Ježišu Kristu a k blahoslavenej Panne Márii neukrývala sa len tajne v srdci, lež 

ukazovala sa i zjavne vo skutkoch svetu prospešných. On sa totiž láskavé a chtivé ujímal chudobných a núdzu trpiacich. Už 

čo chlapček odkladal si peniaze, ktoré na zábavu bol dostal, na stranu, aby z nich chudobným udeľovať mohol. Preto ich 

každodenne svolával k sebe v predsieni kráľovského paláca, a keď dvoranínovia krútili nad tým hlavou a vytýkali, že sa to 

na kraleviča nesluší, dal im za odpoveď: «Spasiteľ povedal, že kto chudobným slúži, jemu slúži! Môže-li teda knieža vysoký 

svoj rod lepšie uctiť, nežli takouto službou? Ja si aspoň nežiadam vyššej cti, nežli slúžiť čo i najnižšiemu chudobnému. Na 

takúto neočakávanú odpoveď dvoranínovia ani slova viacej neriekli. 

Sv. Kazimír vyniká medzi svätými čo krásny a vznešený príklad čistoty. Telo jeho bolo vždy čistým chrámom Ducha svätého, 

on i v srdci rovnal sa nevinnosťou anjelom. Pred ním nesmelo sa prehovoriť nikdy neslušné a čistotu urážajúce slovo. Keď 

raz pri hostine, pri ktorej čo kralevič prítomný byť musel, dostalo sa mu k ušiam necudné slovo, padol na skutku do mdlôb. 

Jak veľmi miloval čistotu, vysvitá patrne z toho, že volil radšej umrieť, než ju povedal, že kto chudobným slúži, jemu slúži! 

Môže-li teda knieža vysoký svoj rod lepšie uctiť, nežli takouto službou? Ja si aspoň nežiadam vyššej cti, nežli slúžiť čo i 

najnižšiemu chudobnému. Na takúto neočakávanú odpoveď dvoranínovia ani slova viacej neriekli. 

Sv Kazimír vyniká medzisvätými čo krásny a vzenešený príklad čistoty Telo jeho bolo vždy čistým chrámom Ducha svätého , 

on i v srdci rovnal sa nevinnosťou anjelom .Pred ním nesmelo sa prehovoriť nikdy neslušne a čistotu urážajúc slovo .Keď 

raz pro hostine ,pri ktorej čo kralevič prítomný byť musel ,dostalo sa mu k ušiam necudné slovo ,padol na skutku mdlob .Jak 

veľmi miloval čistotu ,vysvita patrne z toho ,že volil radšej umrieť, než ju porušiť .Keď mu totižto 24.rokov , zachvátila ho 

ťažká nemoc a lekári, vynaložiac všetko svoje umenie ,nevládali ho vyliečiť .Len jeden prostriedok ešte odporúčali ,aby sa 

totiž Kazimír oženil, tým že sa vylieči .Otec ,matka i príbuzni prosili ho ,povšímnuť si rady lekárskej a zachovať si život. 

Kazimír však riekol :radšej volím umrieť ,než takýmto spôsobom život si predĺžiť. Zimnica ho konečne ztrávila a priviedla 

napokraj hrobu . Deň, kedy zomrel ,vedel popredu ,a k nastávajúcemu rozčúleniu sa so svetom ,na ktorý po celý život tak 

málo bol držal ,pripravoval sa prijatím sviatostí a vrúcnou modlitbou k Bohorodičke. Umierajúc chopil trasúcou sa rukou 

ešte raz svätý kríž a pobozkajúc vrúcne rany Spasiteľove,pravil: Do rúk Tvojich,o Ježišu, porúčam dušu svoju  a s týmto 

anjelská duša jeho pozdvihla sa k nebesám dňa 4.marca 1483. 

Panické telo jeho pochované bolo vo Vilne v kaplnke Matky Božej, ktorú on tak vrúcne miloval. Po 120 rokov otvorili hrob 

a našli telo neporušené, i vystavili mu na tom mieste skvostnú kaplnku z tesaného mramora, akožto ochrancovi národa 

poľského. 

Poučenie. 

Sv. Kazimír rád meškával v kostole a rád zotrvával na modlitbách. Čo súdiš ty, drahý čitateľu, o tomto? Kazimír bol syn 

mocného kráľa. Žil na dvore kráľovskom uprostred všetkých možných rozkoší, v ktorých by sa bol mohol rovne tak ako i 

ostatní kochať. A on predsa bol prísny oproti sebe. Činil to zaiste preto, pretože vedel, že prísny a kajúci život potrebný alebo 

aspoň veľmi osožný je každému stavu. 

Sv. Kazimír choval sa so zvláštnou úctou k Ukrižovanému a k jeho nepoškvrnenej Matke. Z tejto príčiny volil radšej zomrieť, 

než poškvrniť svoju panickú čistotu, ktorú si vážil nad život. Drahý čitateľu, miluješ-li Ježiša a Pannu Máriu, miluj i čistotu 

tvojmu stavu zodpovednú, lebo im nič nieto milšieho nad čistotný život. Úctu svoju k Ukrižovanému preukazuj predovšetkým 

vo svätý čas pôstny. K tomuto cieľu čítavaj alebo aspoň v duchu rozjímaj často o jeho prehorkom umučení; pozdvihúvaj 

často oči ku krížu, objímaj vrúcne toto znamenie spasenia a rozvažuj, čo všetko trpel Kristus z lásky k tebe. «Z lásky k tebe», 

pravím, pretože pravdu má sv. Ján Zlatoustý, keď píše: «Každý z nás vďaky vzdávať má Pánu Ježišu Kristu, ako keby z lásky 

k jednému každému prišiel bol na svet, pretože jedného každého rovne tak miluje, ako všetkých ľudí napospol. Preto praví 

aj sv. Pavel: «On mňa miloval a obetoval sa za mňa. «Akože sa mu teda, táže sa ďalej tenže veľký učiteľ, «za tak veľkú lásku 

odmeniť chceš? Čokoľvek činíš ku jeho službe, všetko je primálo. I keby si z lásky k nemu krv svoju vycedil, keby si z úcty 

k nemu život svoj položil, lásku jeho predsa dostatočne odmeniť nemôžeš. Čiň aspoň svedomite, čo môžeš! 

Modlitba. 

                                                           
2  Chvál každého dňa Božieho duša moja Máriu. 
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Ó Bože, ktorý si sv. Kazimíra mládenca uprostred lahôd a rozkoší dvorského života v anjelskej čistote zachovávať ráčil, 

popraj nám milosti, aby sme uprostred prúdu od svetského vždy čistú a neporušenú myseľ zachovávali. Amen. 

 

5. MARCA. 

Sv. Perpetua a sv. Felicita so súdruhami. 

Tak pobožní a bohabojní boli prví kresťania, jak pevná bola ich viera v Ježiša, Syna Božieho, jak vrelá bola ich láska k nemu, 

toho môžme sa dočítať v nasledujúcom životopise. Vyňatý je on z aktov obsahujúcich všetko to, čo sv. mučeníci sami 

vyprávajú, a čo očitý svedok ich zápasu a smrti bol spísal. Aktá tieto ešte za času sv. Augustína verejne boli čítané pri 

službách Božích, nemožno teda o ich hodnovernosti pochybovať. Bodaj by čítanie tohoto života i teba, dušo kresťanská, 

povzbudilo k čulej viere a vrelej láske oproti Spasiteľovi tvojmu. 

Za rímského cisára Severa povstalo roku 202. ukrutné prenasledovanie kresťanov. V meste Karthagu žilo vtedy päť 

katechumenov, to jest novoobrátených veriacich, ktorí ešte čakali na krst. Mená týchto päť katechumenov sú: Revokátus a 

Felicita, Saturnin, Sekundulus a Perpetua. Felicita bola práve na siedmy mesiac samodruhá. Perpetua bola vo veku 22 rokov, 

vznešeného rodu, bohaté vydaná a kojila dieťa. Jej otec, ukrutný pohan, miloval ju nad všetky svoje ostatné deti; jej matka a 

traja bratia, z pomedzi ktorých najmladší už zomrel, boli, tak sa zdá, už kresťania. Keď teda vypuklo prenasledovanie, pohani 

lapili spomenutých päť katechumenov a vhodili ich do žalára. S nimi dal sa uväzniť aj istý Satur, ako sa zdá, brat Saturnína, 

ktorý ich bol vyučoval vo viere. Sotva sa ocitli v žalári, nastal im tuhý duševný boj, o ktorom Perpetua sama nasledovne 

rozprávaj 

«BoIi sme ešte len u našich prenasledovníkov, keď môj otec, pobádaný láskou, ktorú choval ku mne, prišiel do väzenia a 

snažil sa silou-mocou zviklať mňa. «Otče», zpýtala som sa ho, «vidíš tu tento čbán na zemi?» On: «Vidím.» Ja: «Možno-Ii 

menovať ho iným, nežli čím je?» On: «Nie.» Tak teda i ja nemôžem byť iným, nežli čím skutočne som, kresťankou.» — 

Otec, rozhorčený nad týmito slovami, chcel mi vybiť oči, uspokojil sa však s tým, že ma zbil a zanechal celý zahanbený, 

pretože mu dôvody, ktoré mu diabol bol vnuknul, nič neprospely. Niekoľko dní nechal ma v pokoji a ja som vrúcne ďakovala 

Bohu za to. Medzi tým prijali sme svätý krst, a keď mi kňaz vodu na hlavu lial, vnuknul mi Duch svätý, abych si ničoho 

nežiadala, len sily a vytrvalosti v mukách. Skoro na to vhodili nás do žalára ukrutne tmavého, a v prvom okamžení som sa 

zľakla, nevidiac, ani, kde sme. Ó, bol to strašný deň; vojaci nás trýznili, ja som však nariekala len nad tým, že nemám dieťa 

pri sebe. Dva jáhnovia, zatvorení s nami, vymohli nám za peniaze, že sme mohli prejsť každodenne na niekoľko hodín na 

voľnejšie miesto v žalári, osviežiť sa čerstvým a zdravým povetrím. Ostatní sa starali každý o seba; ja som si kojila dieťa, 

ktoré mi matka bola doniesla polomŕtve. Matka ma totiž navštívila i s bratmi. Ja som ju tešila, vidiac jej ukrutnú bolesť, ktorá 

ju sožierala, ale dieťa som si nesmela podržať u seba. To všetko trpela som cez niekoľko dní, konečne mi dovolili podržať si 

dieťa v žalári, a teraz zmizla všetka moja úzkosť, a žalár stal sa mi príjemný, ako ktorékoľvek iné miesto. Jedného dňa riekol 

mi brat: «Drahá sestro, ty stojíš u Boha v tak veľkej milosti, pros ho teda, aby ti zjavil vo videní, budeš-li vyslobodená alebo 

umučená?» I pretože mi Boh toľko dobrého bol preukázal, povedala som mu s dôverou: «Zajtra sa dozvieš, čo sa stane.» I 

jala som sa modliť a prosiť o videnie, ktoré sa mi ukázalo takto: Videla som veľmi vysoký zlatý rebrík, sahajúci vrchom až 

do neba, a tak úzky, že po ňom len druh za druhom vystupovať mohol. Z oboch strán boli na ňom meče, oštepy, srpy a nože, 

tak že ktokoľvek by bol po ňom vystupoval neopatrne a nemajúc zrak obrátený vždy k nebesám, bol by zaiste ostal viseť na 

ostrých nožoch. Pod rebríkom ležal velikánsky drak, hroziac pohltnúť každého, kto sa opovážil hore rebríkom stúpal Prvý 

išiel hore rebríkom Satur, ktorý sa bol dal dobrovoľne zajať, súc pri nás, keď nás chytili. Prijdúc teda na samý vrch rebríku, 

obrátil sa ku mne a zavolal: «Perpetuo, ja tu na teba čakám, daj len pozor, aby ti drak neublížil.» On mi neuškodí, odpovedala 

som, ja stúpim na rebrík v mene Pána Ježiša Krista. A drak sa skutočne ukazoval byť bojazlivým, utúlil sa a slúžil mi za 

schod, keď som vstupovala na rebrík. A prijdúc hore na vrch, zočila som peknú a veľkú záhradu, a uprostred nej muža vysokej 

postavy, so šedinami na hlave,odiateho rúchom pastierskym. Sedel a dojil ovečky, okolo neho stálo množstvo ľudu, všetko 

v bielych šatách. Tento človek, pohliadnuc na mňa, zvolal:«Vítam ťa,dcéro moja!» Potom mi podal trochu mlieka, práve 

nadojeného. Ja som ho prijala so sopiatyma rukama a keď som ho vypila, pravili všetci okolostojaci «Amen». Pri tomto slove 

precitla som a cítila som ešte v ústach akoby niečo sladkého. Toto videnie vyrozprávala som ihneď bratovi a usúdili sme z 

toho, že nám nastáva smrť mučenícka.» 

Za niekoľko dní doniesli mi zprávu, že budem vyslýchaná. Jaknáhle to otec uslyšal, prišiel bôľom celý umorený ku mne, aby 

ma ešte raz videl. «Maj útrpnosť s mojimi šedinami» pravil, «sľutuj sa nad otcom, som-li hoden menovať sa tvojím otcom, 

ktorý som ťa vodieval až do rozkvetu tvojej mladosti za ruku, a prednosť ti dával pred ostatnými bratmi. Nerob mi hanbu 

pred svetom! Pomni na bratov, na matku, na svoje dieťa, ktoré bez teba na žive neostane. Poddaj sa, obetuj bohom, nechceš-

Ii nás všetkých priviesť do hrobu, lebo kto z nás bude žiť, jestli ty umreš? To praviac, bozkával mi ruky, padol mi k nohám 

a plačúc, nazýval ma nie svojou dcérou, ale svojou paňou. Ja som nariekala a plakala nad jeho starobou a nad tou myšlienkou, 

že len on sám zo všetkých mojich nepraje mi smrť mučenícku. Tešila som ho týmito slovy: «Nestane sa pri súde nič iného, 

len čo Boh chce, veď nie sme si v moci vlastnej, ale v moci jeho.» Zúfalý odišiel. Deň na to, práve keď sme večerali, prišli 

pre nás, aby nás vyviedli na verejné súdište k výsluchu. Z okolitých ulíc sbehla sa veľká sila ľudstva. Vstúpili sme teda na 

súdné miesto a každý, súc tázaný, vyznal Ježiša Krista. Prišiel rad i na mňa; tu znenadála zjavil sa tam otec s mojím dieťaťom 

na rukách a odvolajúc ma stranou, riekol mi hlasom prosebným: «Sľutuj sa aspoň nad svojím dieťaťom!» Prokurátor Hilarion, 
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spojív sa s mojím otcom, privolal mi tiež: «Sľutuj sa nad šedivou hlavou otcovou; sľutuj sa nad nevinným svojím dieťaťom; 

obetuj za blaho cisárovo!» Ja som však na to odvetila: «Nebudem obetovať!» Hilarion na to: «Teda si kresťanka?» «Áno, 

som kresťanka» znela moja odpoveď. A keď sa mi otec poznove blížil, aby ma svádzal k odpadlíctvu, dal ho Hilarion zahnať 

metlami. To ma tak bolelo, ako by boli mňa samú šľahali, i dala som sa do plaču nad jeho starobou. Po výsluchu odsúdil nás 

sudca, že máme byť roztrhaní od divých zverov. Plní radosti, vrátili sme sa do žalára. Jáhna Pomponija poslala som hneď k 

môjmu otcovi a žiadala som od neho moje dieťa. Ale otec nechcel mi ho vydať. Zaľúbilo sa však Bohu, že ani dieťa si 

nežiadalo prsú, ani mlieko mi nečinilo viacej ťažkosti. Niekoľko dní na to, keď sme sa modlili vospolok, zdalo sa mi, ako 

bych očula hlas, menujúci meno zomrelého môjho brata Dinokrata, na ktorého som nebola myslela, odkedy zomrel. I 

rozplakala som sa, pomysliac si na jeho smrť, a poznala som, že sa mám zaň modliť, čo som ihneď učinila. Noc na to som 

mala opäť nasledujúce videnie: «Videla som Dinokrata vychádzať z tmavého miesta, kde ich ešte viacej pospolu bolo, bol 

celý uhriaty, sotva popadol dechu; tvár jeho bola bledá, zaprášená a ešte krvácajúca ranou, na ktorú bol umrel. Bol mi on 

vlastný brat; strašný rak rozjedol mu líce, a hrozné bolo dívať sa naň, keď umieral. Za tohoto chlapca som sa modlila. Medzi 

ním a mnou bol veľký priestor, cez ktorý nemohla som k nemu; vedľa neho bola studňa plná vody, ale okraj bol vysoký, tak 

že ani na prstoch nemohol ho ústami dosiahnuť, aby sa napil. Veľmi ma bolelo, že chlapec nemohol piť a precitnuvše z 

videnia, poznala som, že brat môj ešte trpí, i úfala som pomôcť mu modlitbou. Modlila som sa teda zaň po celý ten čas, čo 

sme boli preložení do žalára táborného, súc totižto určení pre divadlo, ktoré mali dávať ku cti cisárovi Getovi v tábore. I 

neprestávala som sa modliť a Boha vzývať dňom i nocou. Toho dňa však, keď nás bičovali, mala som nové videnie. Tmavé 

miesto, v ktorom som bola videla pred tým chlapca Dinokrata, bolo ožiarené. Chlapec bol oblečený v rúcho krásne, telo jeho 

bolo čerstvé a umyté. Rana v tvári bola vyliečená a len jazva po nej ešte zrejmá. Okraj studne bol tak nízky, že chlapec vodu 

snadno dosiahnuť mohol; na kraji stála nádoba plná vody. I ukojiv žížeň svoju, odbehol od studne hrať sa, ako to chlapci 

robievajú, ja však precitla som plná radosti a poznala som, že už netrpí.» 

«Po niekoľkých dňoch potom počal nám vodca našej vojenskej stráže preukazovať zvláštnu úctu, zbadajúc, jak veľkých 

milostí nám Boh udeľuje. Preto i dovolil naším bratom prichádzať voľne k nám, tešiť nás, alebo tešiť sa s nami. Keď sa blížil 

deň verejných hier, prišiel otec znovu ku mne. Celý utrápený trhal si bradu, klesol od bôľu na zem tvárou do prachu, preklínal 

starý svoj vek a mluvil veci, ktoré by každý tvor k sľutovaniu pohnúť musely Mňa sa zmocnil bôľ nevysloviteľný. V 

predvečer dňa, k našemu zápasu určeného, mala som opäť videnie. Zdalo sa mi, ako bych videla prichádzať jáhna Pomponija 

a klepať silno na žalárne dvere, ja som mu šla oproti, chcejúc mu otvoriť. Bol odetý v biele rúcho, obsadené trojím radom 

zlatých granátov a hovoril: «Perpetua, čakáme na teba, poď so mnou.» Potom ma vzal akoby za ruku a viedol ma po úzkej a 

nerovnej ceste, až konečne sme sa ocitli celí udychtení u amfitheatru. Keď sme stáli uprostred závodišťa, riekol mi: «Ničoho 

sa neboj, ja si zastanem pri tebe, a budem bojovať po boku tvojom.» Potom odišiel a zanechal ma samotnú. Teraz som videla 

sedeť okolo seba nesmierne množstvo ľudu, i vediac, že som odsúdená k roztrhaniu divými zvermi, divila som sa, prečo sa 

zdráhajú vypustiť ich na mňa. Naraz som zazrela škaredého čierneho Egyptčana so svojím pomocníkom, kráčajúcich zrovna 

ku mne, ako by so mnou zápasiť chceli, zároveň však videla som i zástup mládencov, ktorí sa blížili brániť mňa. Vyzliekli 

ma, pomazali ma olejom, i videla som sa týmto činom premenenú v statného bojovníka. Egyptčan sa medzitým váľal v prachu 

zápasišťa. Pred samým započatím smrtonosného boja, vidím zrazu blížiť sa ku mne muža obrovskej veľkosti, odiateho dlhým 

šarlátovým rúchom, ktoré mal na prsiach sponkou pripevnené a vysádzané početnými zlatými a striebornými granátmi. V 

ruke držal žezlo akožto dozorca hier, a zelenú ratolesť, na ktorej skvelý sa zlaté jablká. Rozkážuc mlčať, riekol: «Premôže-li 

Egyptčan túto ženu, zabije ju mečom; premôže-li však žena jeho, dostane sa jej táto ratolesť.» Potom si sadnul na svoje 

miesto, a Egyptčan i ja pustili sme sa do boja. On ma hľadel pochytiť za nohu, ale ja som ho srazila, tak že padol tvárou na 

zem a ja som mu stúpila na hlavu. Lud sa dal do hlasitého kriku; moji spojenci zanôtili víťaznú pieseň, a ja som šla k dozorcovi 

hier, ktorý mi podal zelenú ratolesť a poľúbiac ma, pravil: «Dcéro moja, pokoj s tebou.» Tu som precitla a porozumela som, 

že nebudem zápasiť s divokými zvermi, ale s diablom, vedela som však, že zvíťazím.» Tak zneje vypravovanie sv. Perpetuy. 

Väzni v žalári len toho ľutovali, že Felicita nebude môcť s nimi vôjsť do neba, pretože podľa zákonov rímských ťahotná žena 

nesmela byť odpravená. Keď sa teda spoločnou modlitbou utiekali k Bohu, aby spolu s nimi i Felicitu k sebe vzal, dostavily 

sa jej zrazu pôrodné bolesti, ktoré maly prísť teprv za mesiac. A keď Felicita, ako iné ženy, pri pôrode kričala, riekol jej 

žalárny dozorca, že keď už teraz tak veľmi kričí, ako vydrží to, keď ju predhodia divokým zverom? Felicita ihneď bez rozpaku 

prekrásne odpovedala: «Teraz trpím len sama, ale pri mučení bude Pán trpeť za mňa i vo mne, pretože za neho mučená 

budem.» Istá kresťanská pani ujala sa jej dieťaťa a vychovala ho za svoje. 

Siedmeho marca nastalo konečne veľké a hrozné divadlo. Perpetua a Felicita boli predhodené divej krave. Ale Perpetua, 

podňatá rohami a zrazená na zem, viacej pomýšľala na počestnosť, nežli na bolestnú ranu, a roztrhaným odevom hľadela 

zakryť obnažené údy. Pohanský ľud, ačpráve podobným krvavým divadlám zcela už privyklý, bol predsa pohľadom týmto 

tak obmäkčený, že jednohlasne žiadal, aby na úbohé tieto ženy žiadné divé zvery neboly pustené, lež aby ich kat odpravil 

mečom. A keď na to kat prišiel, pobozkaly sa sv. mučenice ešte raz, a podvolili sa pokojne i ticho rane smrteľnej. 

Sv. ich telá ukryli kresťanskí bratia a v V. století, za časov sv. Augustína, složené boli vo veľkom chráme mesta Karthaga. 

Poučenie. 

Katolícka Cirkev učí, že jesto očistec, kde duše zomrelých v Kristu veriacich, ktoré tu na zemi neučinily ešte za hriechy svoje 

spravedlnosti božskej zadosť a tak plného očistenia i posvätenia ešte nedošly, zbývajúce im pokuty k plnému očisteniu trpia, 

pretože do neba nič nečistého vojsť nemôže. A toto učenie Cirkvi katolíckej nie je nové. Veď sv. Perpetua žila pred viacej 

nežli 1600 rokmi a verila na očistec. Ona teda musela už vtedy slyšať o tejto veci pri kresťanskom vyučovaní, a tak musela 

to byť už vtedy všeobecná viera medzi kresťanmi. 
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Sv. Perpetue totižto, keď videla svojho sedemročného brata, uhriateho a smädom utrápeného vychádzať z miesta tmavého, 

hneď prišlo na um, že sa on ešte v očistci trápi, i jala sa preto modliť sa zaň, na čo chlapček oslobodený bol od svojho trápenia. 

Drahý čitateľu! modli sa i ty často a vrúcne za dušičky v očistci; je to dobrý, bohumilý skutok, a keď ony do neba prejdú, 

orodovať budú za teba u trónu Božieho. Pri tom však pamätaj i na to, že každého, i toho najmenšieho hriechu varovať sa 

musíš. Brat sv. Perpetuy bol len sedemročný chlapček a predsa musel i on trpeť v očistci. Z toho vidíme, jak svätý a jak 

spravodlivý je Boh, ktorý ani dieťa neušetrí, ani ušetriť nemôže, jestli ono hriechom poškvrní si svedomie. Premysli a rozváž, 

ako si ztrávil svoje mladé roky? A ľutuj hneď teraz za svoje hriechy, spáchané počas nerozvážnej mladosti. Zvolaj často k 

Hospodinu s kajúcim Dávidom: «Nespomínaj si, Pane, na hriechy mojej mladosti a na nemúdrosť moju!» 

Modlitba. 

Ó Bože! ktorý si na modlitbu sv. Perpetuy dušu z očistca vyslobodil: popraj mi milosti, abych podľa jej príkladu vrúcne sa 

modlil za duše v očistci a stal sa tak účastným ich prímluvy u Teba, večný Pane a Bože. Amen. 

 

6. MARCA. 

Sv. Dorota. 

V Kappadocii žilo jednúc dievča menom Dorota a slúžilo Hospodinu po celý život s najväčšou lorlivosťou, v panenskej 

čistote a striezlivosti, zachovávalo stálu poníženosť a vľúdnosť, a neupúšťalo od pôstu a modlitieb,  

Pri tom bola Dorota veľmi múdra, tak že sa jej v múdrosti sotva kto vyrovnal, áno všetci, čo ju poznali a ktorým s ňou 

obcovať prišlo, zvelebovali Pána Ježiša Krista. 

O múdrosti a cnostiach Dorotiných slyšal i miestodržiteľ, a akožto najhorlivejšiu kresťanku v meste, dal ju k sebe povolal 

Dorota poslúchla predvolaniu svetskej vrchnosti a ustanovila sa pred miestodržiteľa. Sotva ju však miestodržiteľ uzrel, hneď 

jej rozkázal, aby sa podvolila rozkazom cisárskym a obetovala bohom. Dorota však odvetila: «Boh, ktorý je kráľom v 

nebesiach, prikázal mi, len Jemu samému slúžiť.» Miestodržiteľ na to: «Jestli sa nepoddáš, rozkážem ťa mučiť podľa prísnych 

zákonov.» Dorota však odpovedala: «Jestli ma dáš mučiť, budem druhým slúžiť za príklad, ako sa majú báť Boha, ale nie 

zlomyseľných ľudí.» — «Ako vidím», odvetil miestodržiteľ s hnevom,«ty chceš ostávať stála v tvojej hlúpej viere, a zomrieť 

spolu s druhými. Poslúchni radšej na moje slovo a obetuj, aby si ušla mučeniu.» Na čo Dorota vľúdne odvetila: «Bolesti 

tvojich múk trvajú len za čas, pekelné však trápenia trvajú na veky. Abych teda vyhla trestu večnému, nesmiem sa obávať 

dočasných trápení, pretože Pán hovoril: nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, dušu však usmrtiť nemôžu, lež tým viacej bojte 

sa Toho, ktorý telo i dušu uvrhnúť môže do ohňa večného.» 

Miestodržiteľ rozkázal na to katom priniesť mučenické nástroje. Ale Dorota, keď ich spatrila, obrátila sa k miestodržiteľovi 

a riekla: «Prečo sa ostýchaš učiniť so mnou, čo si si umienil, abych tak čím skorej videla Toho, ku ktorému z lásky nebojím 

sa mučená byť azomret» Miestodržiteľ zpýtal sa jej na to: « Kto že je to, po ktorom tak túžiš?» Dorota odpovedala: «To je 

Kristus, Syn Boha živého!» «A kdeže je ten Kristus?»táže sa miestodržiteľ ďalej. Dorota odvetila:« Ako Boh je on všade 

prítomný, o ľudskej však jeho prírodčnosti veríme, že Syn Boží vstúpil na nebesá a sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, 

kde od večnosti je s Otcom a Duchom svätým, a kam povoláva i nás podiel brať na večnom blahoslavenstve rajskom.» 

Dorota mala dve sestry, ktoré, súc dávnejšie predtým pre kresťanskú vieru k súdu povolané, z bázne pred mukami boli zaprely 

Krista. Miestodržiteľ dal ich teraz zavolať k sebe a sľúbil im bohaté dary, navedú-li Dorotu k odpadnutiu od Kristu. 

Všemožným teda spôsobom namáhaly sa docieliť toho a medzi iným primluvaly sa Dorote: «Poslúchni miestodržiteľa a 

obetuj bohom, ako sme i samy učinily a tak oslobodíš sa od trestu, ktorý ťa ináč očakáva: veď to múdrejšia vec, nežli takto 

pred časom a v tak mladom veku rozlúčiť sa so životom.» Dorota im však odpovedala: «Dal by Boh, aby ste prijaly moju 

dobrú radu. Dal by Boh, aby ste činily pokánie nad tým, že ste obetovaly bohom. Boh je dobrotivý a plný milosrdenstva ku 

každému, kto z úprimného srdca k nemu sa obracia.» 

Sestry jej však povedali na to: «Ako by sme sa mohly obrátiť ku Kristu, keď sme len toť odpadly od neho?» 

Tu ich však Dorota poučila: «Nedôverovať v milosrdenstvo Božie, je väčší hriech, nežli obetovať bohom. Dôverujte teda 

múdremu a dobrému Lekárovi, ktorý jedine môže vyliečiť rany duše vašej. Ani nieto rany, ktorú by on vyliečiť nemohol. 

Veď Spasiteľom preto sa nazýva, pretože nás spasil, Vykupiteľom preto, lebo nás vykúpil. Čiňte pokánie z úprimného srdca 

a nieto žiadnej pochyby, že obsiahnete odpustenie vašich hriechov.» 

Obidve sestry vrhly sa od razu sv. Dorote k nohám a zajíkavo nariekajúc, prosily ju o prímluvu u Boha. Sv. Dorota modlila 

sa ako nasleduje: «Bože všemohúci, ktorý si pravil, ja nechcem smrť hriešnikovu, ale aby sa obrátil a žil; Spasiteľu Ježišu 

Kriste, ktorý si vravel, že anjeli v nebesiach väčšiu radosť pocítia nad obrátením sa jedného hriešnika, nežli nad deväťdesiat 

spravodlivými, nepotrebujúcimi pokánia: povolaj poblúdilé ovečky svoje zpiatky k svojmu stádu, aby za ich príkladom i 

druhé, ktoré Ťa opustily, vrátily sa k Tebe.» 
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Miestodržiteľ dal na to všetky tri sestry predvolal Prišiel však do bezúzdneho hnevu, očujúc, ako sa obe sestry, ktoré nedávno 

boli od viery odpadly, teraz osvedčily, že sa ku Kristu obracajú, a hotové sú podstúpiť i smrť za svoju vieru. Rozkázal teda 

katom, aby tieto obe sestry, chrbty jednu k druhej sviazané, spálili za živa. Sv. Dorotu potom dal natiahnuť na škripec, biť v 

obličaj, a páliť fakľami. Ona však nesťažovala si ani slovom, naopak bola veselá, a keď sa jej kati posmešne pýtali, ako sa 

cíti, odpovedala: «Po celý svoj život necítila som toľkej radosti ako dnes, a to predovšetkým nad dušami mojich sestier, ktoré 

bol diabol Bohu odvrátil, a ktoré som mu ja opäť navrátila. Poponáhľajte sa, abych čím skorej tešiť sa mohla s nimi v 

nebesiach, s ktorými som vospolok plakať musela na zemi.» — Po hrozných mukách sťali jej hlavu mečom. 

Poučenie. 

Stáť pred ukrutným sudcom, mať pred očima katov a mučenícke nástroje a predsa vyznávať stále vieru svoju, je vec veľká. 

Ale o mnoho väčší skutok je, keď to činí nie silný mocný muž, lež útle dievča. Toto konať človek nie je dostatočný svojou 

vlastnou silou, lež jedine silou a pomocou Ducha svätého. 

A ako Duch svätý v srdci ľudskom pôsobí, to vidíme zrejme na sv. Dorote. Pokým totižto bola ponechaná v pokoji, 

povzbudzoval ju Duch svätý, aby si obľúbila život utiahnutý a tichý. Ale keď ju pohnali pred súd a ustanovili mučiť ju, 

nadchnul ju Duch svätý na skutku neobyčajnou a nadprirodenou silou. Miestodržiteľovi odpovedala múdre i odhodlane, a 

miesto čo by sa bola bála smrti, tešila sa jej, miesto čo by sa bola premluvaním svojich sestier dala sviesť k odpadnutiu, ona 

priviedla ich samé ku Kristu naspäť. 

Duch svätý, prebývajúci v čistej a ťažkým hriechom nepoškvrnenej duši ľudskej, zakrýva ju tichou a mile obživujúcou 

horlivosťou v dobrom, pokiaľkoľvek človek s nešťastím a nehodami zápasiť nemusí. Kadenáhle však Pán Boh dopustí naň 

pohromy a ťažké zkúšky, tu zaraz i tiché svetielko Ducha svätého rozhorí sa v mohutný plameň, ktorý mu dodáva sily všetko 

preniesť a všetko premôcť. Žena, ktorej umre muž, zanechajúc po sebe kŕdel detí a nezriedka i silu dlhov, je pevnej mysle, 

tak že čo vdova odhodlanejšie smýšľa, pracuje a napína sily, nežli predtým pri mužovi. Kresťan, vrhnutý na smrteľnú posteľ, 

nebol by za svojho zdravia nikdy myslel, že tak veľké bolesti tak trpezlive znášať môcť bude. Často i lepší kresťania nie sú 

v stave ináč než s úzkosťou mysleť na to, že ich smrť očakáva; a keď sa tá krušná hodina skutočne blíži, sú tichí a spokojní, 

áno s radostnou a nádejnou oddanosťou lúčia sa so svetom. 

Aby sme však takejto sily a pomoci Ducha svätého stali sa účastnými, keď nám ťažké a trápne časy kedy nastanú, musíme 

sa usilovať, viesť život cnostný a príkladný. Pováž len, kresťane, že nevieš, čo všetko na teba príjsť môže. Môžu ťa zastihnúť 

nešťastia a nehody, môžeš utratiť zdravie, prijsť o majetok a biedne na mizinu vyjsť, a na každý pád uderí i tebe jednúc 

posledná hodinka. Ku všetkému tomu nie si v stave poistiť si lepšej pomoci, nežli keď už teraz, pokým si ešte na duchu i na 

tele zdravý, pripravuješ v duši svojej obydlie Duchu svätému, dokonalou spoveďou, častejším prijímaním Sviatosti oltárnej, 

neustálou modlitbou a varovaním sa každého hriechu. Pamätaj, že oheň s úspechom rozžihávame len pri tichom povetrí, lebo 

víchor slabý ohník zaháša, ale v tichu dobre rozhorený v mohutný plameň rozduchuje. 

Modlitba. 

Všemohúci, mocný Bože, ktorý si sv. Dorote poprial milosti, že posilnená Duchom svätým vieru svoju zmužile vyznávať a 

za ňu zomrieť doviedla, popraj i nám milosti, že by sme vieru našu stále vyznávať, podľa nej žiť a tak slávy nebeskej 

účastnými stať sa mohli. Amen. 

 

7. MARCA. 

Sv. Tomáš Akvinský, učiteľ cirkvi. 

Jedna z tých najkrásnejších hviezd, ktoré v cirkvi katolíckej slovom i príkladom niekedy svietily a posaváď svieťa, je sv. 

Tomáš Akvinský. 

Tomáš bol syn grófa Landulfa Akvinského a narodil sa roku 1226 v zámku Roccasecca v Kalabrii. Matka jeho menovala sa 

Teodora. Už ako dieťa býval vždy tichý, ale tvári pri tom veselej, mravný a mierny a nevinný ako anjel. Ako šesťročného 

chlapca odovzdal ho otec nábožným benediktínom na Hore Kassine k výchove a vzdelaniu. Svojmi prevýbornými vlohami 

doviedol to nezadlho tak ďaleko, že už vo svojom desiatom roku mohol odísť na vysoké školy neapolské. Ale prv, než ho ta 

rodičia poslali, vzali ho domov na dedičný zámok. Tu sa on neustále učil, modlil a pomáhal chudobným. Sám si utrhoval od 

úst a na pohodlí, len aby chudobným pomáhal, čo keď otec spozoroval, dovolil mu udeľovať almužny do vôle. Ale mladý 

Tomáš robil to tak štedro, že niekedy sami v dome nemali čo položiť na stôl. Preto správca domu ponosoval sa naň u jeho 

otca; mladý však gróf robil i potom ako predtým, a čo kde v komore našiel, odniesol chudobným. Jedného dňa stúpa Tomáš 

priestrannými zámockými izbami, nesúc pod plášťom pokrm pre chudobných. Tu mu otec zastane cestu a velí, aby ukázal, 

čo nesie. Tomáš, bľadý strachom, rozvinie plášť a hľa, k udiveniu grófovmu padne mu k nohám z pod plášťa krásné kvieti. 
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Za nejaký čas odobral sa Tomáš na vysoké školy do Neapolu, kde vtedy bolo mnoho vedychtivého ale spolu i nemravného, 

rozpustilého žiactva. Tomáš dosť skoro spoznal nebezpečie, ktoré tu jeho nevinnosti hrozilo, a preto vyhýbal sa kdejakej 

spoločnosti. Najradšej bavieval sa v kostole pred Sviatosťou oltárnou na modlitbách alebo zavrúc sa doma v izbe, zaoberal 

sa učením. Pri tom nezapomínal nikdy na chudobných, a radšej sebe utrhol, len aby im udeliť mohol. 

Toho času, keď sa sv. Tomáš v Neapoli učil, najviacej rozkvetal a zmáhal sa rád sv. Dominika. Jeden duchaplný reholník 

tohoto rádu oboznámil sa s Tomášom a tak si ho zamiloval, že ho naklonil, aby sa i on stal dominikánom. Ale sotva že sa o 

tom dozvedel jeho otec, snažil sa sľubami i hrozbami odvrátiť syna od predsavzatia. Ale sv. Tomáš pamätajúc na slová 

Spasiteľove: «Kto miluje otca alebo matku viac nežli mňa, nie je mňa hoden,» zotrval stály vo svojom pevnom predsavzatí. 

Lež pretože predvídal, že rodičia všetko, a treba-Ii i násilie vynaložia, aby ho dostali z kláštora von, prosil za preloženie z 

Neapolu. Predstavení jeho poslali ho do Ríma, a keď ani tu pokoja nemal, do Paríža. Dozvediac sa však o tom dva jeho starší 

bratia, v Toskane pri cisárskom vojsku meškajúci, číhali naň na ceste, a chytiac ho, odviedli ho na vzdialený otcovský zámok. 

Kto si vie predstaviť, jak veľmi tešila sa matka jeho Theodora, že syna svojho videť môže! I nahovárala ho láskavými slovy, 

jakých len materinské srdce vynájsť môže, aby složil reholné rúcho. Ale Tomáš zotrval neoblomne pri svojom úmysle, vôľa 

Božia išla mu nadovšetko. Matka nahnevala sa konečne naňho a zavrela ho do izby, kde ho krom dvoch sestier nikto navštíviť 

nesmel. Tieto mu tiež dohováraly, aby učinil rodičom po vôli. Lež čo sa stalo? Tomáš im tak živými barvami líčil márnosť 

tohoto sveta, klam a mam pozemskej slávy a rozkoše, že i ony pomály počaly zcela podobne jemu smýšľať, čo ho však veľmi 

tešilo. 

Zanedlho však hrozilo mu nové nebezpečie. Celý už rok bol strávil na odľahlom zámku otcovskom v rozličných 

nepríjemnostiach. Tu razom prišli jeho dva starší bratia, vojenskí dôstojníci domov, a vidiac, ako sa matka rmúti, že Tomáš 

od svojho predsavzatia niako upustiť nechce, oborili sa naňho po vojensky. «Čo,"ty syn tak vznešenej, cisárom a kráľom 

príbuznej rodiny, mal by si nosiť mizernú šatu reholnú? Gróf Akvinský mal by žiť z almužny a chodiť ako otrok s vyholeným 

temenom? Nikdy a jakživ!» A s tým mu ztrhali reholné rúcho s tela, tlkli a bili ho, áno napokon zatvorili ho do hradnej veže. 

Sila však Ducha svätého premohla všetko násilie, Tomáš sa ani nehnul a rozdriapané rúcho považoval čo znak slávneho 

víťazstva. 

Keď teda všetko toto nič neosožilo, nemilosrdní bratia chopili sa iného, a to síce necudného a nehanebného prostriedku. Čo 

prosby a hrozby vykonať nestačily, to mala previesť podľa ich mienky moc telesnej žiadosti a slabosti. Zavreli teda k nemu 

do väzenia nehanebnú smilnicu, sľúbili jej veľké dary, jestli sa jej podarí, zvábiť ho s cesty cnostného života. Nestudná 

ženština vynaložila všetko, aby nevinného mladíka dostala do svojich osídel, ale Tomáš, neozrúc sa ani jediným pohľadom 

na ňu, vzýval neustálou modlitbou Boh á o pomoc. A keď mu niako nešla s krku, hnevom rozdráždený skočil k ohnisku, 

popadol žeravý ožeh a vyhnal nehanebnicu z väzenia. I učinil potom uhlíkom znamenie sv. kríža na stene, padol na kolená a 

pred znamením ukrižovaného Krista začal sa modliť plný vďaku a radosti a modlil sa tak dlho, až mysľou unavený tichým 

spánkom usnul. V tomto spánku navštívili ho sv. anjelia, obviazali mu bedra páskou paníctva a oslovili ho týmito slovy: 

«Prichádzame k tebe z rozkazu Božieho, aby sme ti doniesli dar stáleho panenstva.» Sv. Tomáš skutočne ostal čistý ako anjel 

po celý čas svojho života. 

Dva roky sedel on tam uväznený v hradebnom žalári. Konečne dozvediac sa o tom pápež Innocenc IV. a cisár Bedrich II, 

prosili zaňho u matky i bratov. .Títo na prímluvu počali levnejšie nakladať s ním, na slobodu však pustiť ho nechceli. Matka 

dala sa pozdejšie predsa nakloniť ku tajnému jeho prepusteniu. Keď sa o tom dozvedeli dominikáni v Neapoli, poslali ta pod 

vežu dvoch svojich ľudí. Sestry ha to spustily brata potajomky s veže v koši; prestrojení reholníci čakali ho dolu a utiekli s 

ním do kláštora. Rok na to složil slávné sľuby reholné. Matka a bratia žalovali naň ešte raz potom u pápeža; tento však 

presvedčil sa o jeho povolaní a dovolil mu ostať v ráde. Od týchto čias mal sv. Tomáš od rodiny pokoj. 

Bol on už vtedy známy rovne tak hlbokou ako i mnohostrannou vedomosťou, ale sláva táto rozšírená mala byť po celej cirkvi. 

Predstavení poslali ho teda do Kolína, aby sa tam pod svetochýrnym učiteľom Albertom Veľkým docvičil. Sám generál rádu 

doprevadil ho ta. Tomáš, ako sa dalo očakávať, vynikal i tu nad všetkých ostatných žiakov, ačkoľvek nadmiernou pokorou 

ukrýval svoje pokroky. A pretože on pri svojom pokornom duchu jednostajne mlčal, držali ho spolužiaci za sprostého a 

zlovtipne prezývali ho nemým volom zo Sicilie. Jednúc však naložil mu učiteľ Albert vysvetliť isté temné miesto zo svätého 

Písma, a tu Tomáš, otvoriac ústa, tak múdro mluvil, že sa všetci nad tým zadivili, a Albert sám, súc prekvapený, zvolal: «Vy 

nazývate Tomáša nemým volom: ale prijde čas, kde sa on ozve tak mohutným hlasom, že ho celý svet uslyší.» A to sa i v 

skutku tak stalo: a celá cirkev až doposiaľ ctí sv. Tomáša čo učiteľa cirkvi. Keď neskoršie, povýšený na učiteľa, sám v Paríži, 

v Bononiji, v Kolíne a Ríme prednášal, sbiehali sa žiaci k nemu, že im v školských sieňach ani miesto nestačilo. Vykladal on 

tu sväté knihy a písma svätých otcov s najväčšou dôkladnosťou, prenikajúc hlboho v ducha božských učení. K duševným 

svojim prácam pripravoval sa vždy modlitbou, držiac sa toho: že bázeň Božia má byť prameňom, a česť Božia cieľom všetkej 

múdrosti. Celé jeho myslenie a skúmanie, všetky jeho snahy ta smerovaly, aby Boha čím dokonalejšie poznať mohol. 

Bol on i výborný kazateľ, rovne ako spisovateľ, áno i básnik. Keď sa ho jednúc sv. Bonaventúra spýtal, «z ktorej knihy on 

svoju učenosť bere», ukázal na kríž a pravil: «Tu hľa, moja kniha.» Rozjímanie o umučení Pána Ježiša Krista bolo tým 

žriedlom, z ktorého čerpal svoju učenosť, a to tak veľkú, že i najučenejší mužovia chodievali k nemu o radu, a podrobievali 

sa jeho výrokom. V tento čas uvedená bola slávnosť Božieho Tela. Pápež Urban IV. naložil sv. Tomášovi, aby spísal modlitby 

ku omši svätej a do breviára o najsvätejšej Sviatosti oltárnej. S radosťou sa dal do tejto práce, ktorá až doposiaľ trvá čo večný 

pomník sv. viery v katolíckej Cirkvi. 

Vzdor nevyrovnanému chýru, akým ho celý svet oslavoval, bol predsa skromný, pokorný a poslušný ako najposlednejší brat 

reholný. Jedného dňa, keď podľa obyčaje reholníckej čítal pred obedom v jedálni sväté čítanie, zkríkol naň predstavený 
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nevrle, aby istú slabiku ináč vyslovil. Ačpráve Tomáš dobre bol čítal, hneď slabiku tú bez všetkej protimluvy opakoval; a 

keď mu po obede bratia jeho domluvali, že prečo to urobil, keď predtým dobre bol čítal, on odvetil: «Na tom pramálo záleží, 

či ktoré slovo tak lebo inak vyslovíme; ale reholníkova povinnosť je, poslúchať vždycky a byť pokorným.» 

Súc výborný kazateľ, kázaval tak dojímavé, že ľudia anjela slyšať sa domnievali. Jednúc v Ríme tak dotklive kázal o umučení 

Pána Ježiša Krista, o Jeho láske k ľuďom a o nevďačnosti ľudskej oproti Nemu, že poslucháči pustili sa napospol do hlasitého 

plaču. Kázne jeho aj Židia radi slyšiavali, zvlášte rabínov obracal na vieru kresťanskú. 

Následkom jeho cností a veľkej jeho učenosti chceli ho pápežovia na vysoké hodnosti povýšiť, on však neprijal žiadneho 

vyznačenia. V 37. roku veku svojho, keď už za viacej rokov čo slávný učiteľ v Paríži a po významnejších talianských mestách 

bol účinkoval, dovolili mu predstavení zostúpiť s učiteľskej stolice a žiť čo obecnému mníchovi v utiahlosti vo svojej celie 

kláštornej. V tejto utiahlosti spísal on výtečné dielo pod názvom: «Súbor bohoslovia, v ktorom diele chcel všetko na 

bohoslovie sa vsťahajúce v jeden celok sústavne složiť. Viac rokov pracoval na ňom, dokončiť ho však nemohol. Neustálé 

napnutie ducha podrylo jeho telesné sily, tak že deň po dni viacej upádal. I cíťac blížiť sa hodinku smrti, odložil knihy a pero 

na stranu, aby sa k púti do večnosti pokojne pripravovať mohol. 

Roku 1274. svolaný bol verejný snem cirkevný do mesta Lyonu. I Tomáš, ačpráve už chorý a slabý, nastúpil podľa žiadosti 

pápežovej cestu do tohoto mesta. Na ceste však onemocnel v kláštore Cistercitov pri Terracine. Dobrí mnísi láskavé ho 

opatrovali. Keď prijal Sviatosť oltárnu, žiadal si posledné pomazanie a na modlitby sám hlasne odpovedal. Pred smrťou 

ďakoval opátovi a mníchom za lásku, s ktorou ho opatrovali, a keď sa ho jeden z nich spýtal: čo má činiť, aby v milosti Božej 

vždy zotrvávať mohol, odpovedal mu: «Obcuj neustále pod okom a pozorom Božím.» To boli posledné jeho slová, lebo 

myšlienka) ktorá dušu človekovi naplňuje v živote, neopúšťa ho ani pri smrti. Zomrel 7. marca spomenutého roku, zanechajúc 

svetu čo záveť bohaté poklady píšem, meno najväčšieho bohoslovca a ľubomudrca (filosofa) západnej cirkvi. 

Pápež Ján XXII. vyhlásil ho roku 1323 za svätého a Pius V. povýšil ho roku 1567 za učiteľa cirkvi. Telo jeho spočíva v meste 

Toulouse. 

Poučenie. 

Posledné slovo umierajúceho Tomáša bola odpoveď na otázku: «čo máme činiť, aby sme vždy zotrvávali v milosti Božej?» 

Odpovedal na to: « Máme vždy obcovať pod okom a pozorom Božím». Lebo kto nezabýva, že Boh všade je prítomný: ten 

ľahko nezhreší. 

Keby boli Adam a Eva pomysleli na to, že Boh je všade prítomný, zaiste by neboli okúsili zo zapovedaného ovocia. Keď 

slyšíme, že niekto hrozne klaje, hanebné piesne spieva, s druhými surovo nakladá, pýtajme sa ho: či by to i v kostole, pod 

pozdvihovaním alebo požehnaním v stave bol učiniť. Zaiste nie, lebo keď sa to i nestýcha činiť pred ľudmi, ostýchal by sa 

to činiť v prítomnosti Božej. Boh je všade prítomný, ako praví Žalmista: «Ci chodím alebo ležím, Ty si pri mne a vidíš cesty 

moje.» Každé miesto je teda ako chrám Boží, na ktorom, nech ti je ono jakékoľvek, Ježiš Kristus je prítomný. Chovaj sa teda 

na každom mieste tak slušne a cnostné, ako pred vševidiacim okom Všemohúceho. 

Táto myšlienka teší nás, keď nás tajné utrpenie trápi alebo keď nám nešťastie hrozí. Tajným trápením nazývame, čo iným 

sdeliť nemôžeme, alebo nechceme. Napr. dakto nemá, komu by sa sveril, býva snáď utláčaný od tých, čo by mu pomáhať 

mali, ako sú predstavení a príbuzní; alebo musí krivdu trpeť, preto že nevinnosť svoju nemôže dokázať; alebo trpí, nechce to 

však svojím sdeliť, aby im nezapríčinil starosti a strachu; alebo ho tlačí hriešne povedomie. V takýchto a podobných útrapách 

musíš so Žalmistom povzdychnúť: «Pane! k Tebe sa vinú všetky žiadosti moje a vzdychanie moje nie je Ti tajné!» Mnohý 

nemocný poteší sa, už len keď vidí lekára pri sebe. Ten však, ktorý pomôcť ti vždy je hotový a pomôcť i môže, všemohúci 

totižto Boh, vždy je pri tebe. 

Môžu ti ďalej nebezpečia hroziť, pred ktorými sa chveješ úzkosťou. Môžu sa napr. príbuzní tvoji nachádzať v nebezpečnej, 

nákazlivej nemoci, a ty ich musíš opatrovať; alebo snáď i sám ťažko stonieš a bojíš sa smrti; alebo vypukol v susedstve oheň; 

alebo strašná búrka stojí ti nad poľom alebo vinicou: ako potešíš zkormútenú dušu svoju? Ako inak, nežli slovami: «Pán Boh 

bdeje nado mnou; všetky vlasy na hlave sú nám spočítané. Bez vôle Božej nič sa mi nestane. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorého oko Všetko vidí, popraj nám milosti, aby sme za príkladom sv. Tomáša v prítomnosti Tvojej vždy obcovali, 

a touto myšlienkou tešili sa v trápeniach svojich a bolestiach. Amen. 
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8. MARCA. 

Sv. Ján z Boha, zakladateľ rádu milosrdných bratov. 

Mnohí ľudia vrtia nad tým hlavou, že Cirkev svätá nám ľuďom odporúča k nasledovaniu život Ježiša Krista, vteleného Boha 

živého, a čudujúc sa nad týmto, pravia: «To je však krásna vec a pravdivá, že Ježiš Kristus je príkladom a zrkadlom najvyššej 

dokonalosti; ale on je Boh, my naopak hriešni a krehkí ľudia.» Keby však podobne smýšľajúci ľudia prečítali si pozorne 

život jedného alebo druhého svätého, keby povážili, ako svätí, vzdor svojej svätosti, museli zápasiť, a koľké obete donášali 

oni za blaho nie len vlastnej duše, lež rovne tak za blaho pokolenia ľudského, to by oni svoju vlažnosť v plnení povinností 

náboženských alebo občanských nemohli ani pred Bohom ani pred vlastným svedomím vymluvať ľudskou krehkosťou. Ako 

teda máme nasledovať Spasiteľa Ježiša Krista v živote našom, ako máme účinkovať ku prospechu vlastnej duše a za blaho 

svojich blížnych, toho vznešený príklad dáva nám sv. Ján z Boha. 

Ján bol syn chudobných rodičov a narodil sa roku 1495 v Portugalsku v obci Montemajor. Rodičia jeho, vediac, že mu 

nemôžu zanechať iného dedičstva, vychovávali synáčka svojho už od útlej mladosti v bázni Božej a priúčali ho zvlášte úcte 

k blahoslavenej Panne Márii. Keď bol osem rokov starý, prišiel istý cudzí kňaz do domu, a vyprával veľmi mnoho o kráse 

španielského mesta Madridu. Chlapec zatúžil, toto mesto videť, a deň na to vydal sa potajomky s cudzím kňazom na cestu z 

rodičovského domu. Nenadálé chlapcovo zmiznutie vzala si však matka tak veľmi k srdcu, že onemocnejúc žiaľom, po troch 

týždňoch zomrela, a ovdovelý otec vstúpil do rádu sv. Františka, kde po rokoch bohabojný život dokonal. 

Radosť chlapcova z cesty netrvala dlho. Po krátkej dobe prišlo mu horko oplakať ľahkomyseľný svoj krok, ktorým sa tak 

ťažko prehrešil proti povinnej úcte a poslušnosti k svojim rodičom. Cudzí totižto kňaz, kadenáhle prišli na španielské hranice 

do mesta Estremadury, milého chlapca opustil, tak že tento, aby neumrel hladom, musel za pastiera vstúpiť do služby. Ale 

pretože Ján bol chlapec veľmi usilovný, verný a spoľahlivý, gazda si ho srdečne zamiloval, a keď dorástol, sveril mu k 

výchove svoje vlastné deti, ba umienil si v srdci, oženiť ho s vlastnou dcérou v dome. Ale Ján z úcty k blahoslavenej Panne 

Márii, ktorej sa už pred tým k večnej panenskej čistote zasľúbil, počestné toto nabídnutie neprijal. 

Roku 1522 vypukla krutá vojna medzi tehdajším rímským cisárom a spolu španielským kráľom Karlom V. a z druhej strany 

medzi Františkom I., kráľom francúzskym. Ján, zvedavý sveta zkúsiť, stal sa vojakom. Po skončenej vojne tiahol opäť s 

cisárskymi prápory proti Turkom, ktorí tenkrát hranice našej uhorskej vlasti krvavé napádali. Pri nastalom na čas pokoji vrátil 

sa Ján domov, navštíviť po tridsiatich rokoch svojich drahých. Lež jak veľmi sa tu medzitým všetko premenilo. Otec a matka 

dávno zomreli a on o tom ničoho nevedel. Vyplakal sa teda na hrobe matkinom a pustil sa opäť na cestu. Opodiaľ mesta 

Sevilly vstúpil znovu za pastiera u jednej grófky. Avšak ani tu dlho nevytrval. Služba sa mu skoro znechutila, cítil sa k 

niečomu inému byť určeným a tak opustil po krátkom čase službu. Chcel sa preplaviť za more do Afriky a tam úbohým 

kresťanským otrokom poskytovať potešenie a opateru alebo keďby ukrutní mahomedáni pre kresťanské meno naň zanevreli, 

zomrieť smrťou mučeníckou. V Gibraltáre, morskom to prístave, potkal sa s istým portugalským šľachticom, ktorý, pre jakési 

prečiny odsúdený do vyhnanstva, poberal sa do mesta Centy v Afrike. Aby teda svojho cieľa dojsť mohol, vstúpil k nemu do 

služby. 

Sotva však dorazili do Afriky, šľachtic ťažko onemocnel a spolu i so svojmi dcérami do najväčšej biedy upadol. Verný sluha 

Ján, majúc utrpenie so svojím pánom a jeho rodinou, predal napred, čo mal, a keď sa peniaze minulý, pracoval ako nádenník 

pri zámockých stavbách. Každodenne večer donášal svedomite svoju mzdu domov, aby nakúpil úbohej rodine chleba k 

obžive. 

Raz sa medzitým stalo, že jeden z jeho krajanov, pracujúc spolu s ním pri španielskej pevnosti, zutekal z práce a pridajúc sa  

k mahomedánom, odpadol od viery. Toto sa Jána tak bolestne dotklo, že si umienil vynaložiť všetko, aby odpadlíka priviedol 

ku kresťanstvu naspäť. Ale prozreteľnosť božská mala s ním iné úmysly. 

Odhodlaný teda pustiť sa za odpadlíkom medzi pohanov, kde sviatostí prijímať môcť nebude, chcel sa ešte napred 

vyspovedať, aby sa telom Božím na cestu posilniť mohol. Ale mních, ktorému sa spovedal, radil mu nepúšťať sa do 

nebezpečia, lež vrátiť sa radšej domov do Španielska. Ján mu rozpovedal svoj dávny úmysel, s ktorým do Afriky prišiel, aby 

totiž uľavoval v trpkom osude kresťanom, v otroctve upiacim; ale spovedelník mu vyložil, že medzi lakomými mahomedány 

i s najlepším úmyslom nič nevykoná bez peňazí, a preto urobí lepšie, keď sa vráti len domov. Medzitým však i šľachtic, s 

ktorým prišiel do Afriky, ozdravel a dostal dovolenie, vrátiť sa do vlasti. Ján teda vrátil sa s ním do Portugalska. Meškajúc 

za čas v Gibraltáre vyrobil si usilovnou prácou toľko, že si za to obrázkov, modlitebných a iných nábožných knižiek nakúpiť 

a s nimi malý obchod započať mohol. S batohom na chrbte putoval z domu do domu, z mesta do mesta. Hospodin požehnal 

mu v jeho podujatí, a Ján krátkym časom natoľko sa sobral, že sa v meste Granade osadiť, a tam sklad založiť mohol. Ľudia 

veľmi rádi od neho kupovali, lebo nepreťahoval a pritom vedel vždy niečo pekného vyprávať. Často vysvetľoval obsah kníh, 

ktoré predával; a vždy dokladal, jak pekná a užitočná to vec, keď kto čítať zná. I neodchádzal od neho žiadny bez toho, žeby 

nebol kúpil nejakú knižočku alebo obrázok. 

Roku 1539 dňa 20. januára mal kázať v Granade najvýtečnejší španielský kazateľ toho času, Ján Avillanský. Lud sa hrnul 

odovšad do chrámu sv. Sebastiána, a túto príležitosť nechcel zameškať ani kníhkupec Ján. Mohutné slová chýrneho kazateľa 

učinily na jeho srdce taký dojem, a predovšetkým keď slyšal, jak hrozná ohavnosť pred očima Božíma je smrteľný hriech a 

jak hrúzyplná je pokuta zaň v pekle, — že trasúc sa na celom tele pustil sa do hlasitého plaču a bežal domov, volajúc na hlas 
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o milosrdenstvo, a bradu i vlasy si trhajúc, hodil sa konečne na zem a plakal. Ľudia, ktorí ho cestou videli, domnievali sa 

najprv, že sa neborák zbláznel a nezvedené deti hádzaly po ňom kamením. Prijdúc konečne celý zaprášený domov, našiel 

predo dvermi mnoho zhromaždeného ľudu. Pretlačiac sa do izby, sobral knihy svetského obsahu a rozdriapal jednu za druhou. 

Knihy však modlitebné a sväté obrázky rozdal chudobným. Rovne tak rozdal i hotové peniaze a odev. Nemajúc napokon už 

čo rozdať, pustil sa len v bielych šatách a bosý ulicami a prosil, s kýmkoľvek sa stretol, o zmilovanie a prímluvu u Boha. 

Svetská vrchnosť dala ho za to zavrieť do blázinca. Očujúc o tom Ján Avillanský, navštívil úbohého, a najdúc ho raneného a 

temer bez seba ležať na otepe slamy, napomínal ho, aby prijal to všetko s kajúcim duchom od Boha, varoval sa napozatým 

podobných výstredností a vyvolil si stav, osožný sebe a i blížnym. Múdré naučenie účinkovalo na utrápeného Jána tak, že 

vstúpiac do seba upokojil a utíšil sa celkom. Po tejto zmene dovolili mu chodiť po dome bez prekážky, a on použil svojej 

slobody k tomu, že opatroval ostatných nemocných a konal všelijaké služby, kým ho po krátkom čase neprepustili z blázinca 

na duši i na tele zdravého. 

Takto hľa, vyvolil si Boh človeka neučeného k zahanbeniu múdrych. Vyvoleného sluhu svojho poslal najprv so šľachtickou 

rodinou do Afriky, aby ju tam potom v nemoci opatroval a vlastnou prácou živil. Sotva sa navrátil naspäť, poslal ho do 

blázinca, aby v tomto ústave, ktorý milosrdná láska vystavila úbohým, učil sa milosrdenstvu, ktoré ku blahu a šťastiu 

núdzneho pokolenia ľudského neskôr vykonávať mal. Ján totižto umienil si od tejto doby venovať život svoj službám 

nemocných a šialených. Ale najprv chcel ešte vykonať púť do Quadeloup. Prijdúc ta po mnohých nesnádzach, pocítil pred 

obrazom Bohorodičky silu a mal tú pevnú nádej, že ho Matka Božia vezme pod svoju ochranu, aby dielo milosrdenstva 

vykonal. Ztadiaľ prišiel jedného rána v zime naspäť do Granady, nemajúc ničoho len dve ruky, a srdce plné vrelej lásky. 

Každodenne chodil najprv na omšu svätú, a potom do hôr, tam nasbieral suchého haluzia a predal ho. Za utržené peniaze 

kúpil si chleba pre seba a ostatné rozdal chudobným. Takto robieval deň čo deň. Ľudia sa mu najprv smiali, ale potom, 

poznajúc v ňom otca chudobných, divili sa jeho tichosti, pokore a útrpnej láske. Toho času bol vo Španielsku i Portugalsku 

veľký hlad a núdza. Úbohý ľud nemal práce ani chleba; mnohí umierali hladom. Ján pomáhal, kde ako mohol, ale skromné 

jeho prostriedky nestačily. Pán Boh však ho neopustil v jeho svätom podujatí, naopak prispel jeho útrpnej láske na pomoc 

sám. Bohatí počali mu dávať almužny pre chudobných a tieto dary dochádzaly vždy početnejšie, tak že napokon zariadil 

dom, v ktorom nemocných i chudobných opatroval. Raz ho videli, ako sám na chrbte snáša ta úbohých a opustených, ktorí 

chodiť nevládali. Istý kňaz daroval mu značný obnos peňazí, za ktoré on ihneď nakúpil postelí, šiat a iného potrebného 

náradia. Tým spôsobom položil on prvý základ svojmu rádu milosrdenstva. A aby ešte väčší počet nemocných všetkým 

potrebným opatriť mohol, obrátil sa k Bohu o pomoc; a nebol sklamaný v nádeji. Vynakladajúc všetok čas vo dne k 

obsluhovaniu biednych, večer sbieral almužnu. Chodieval on ulicami s veľkým košom na chrbte, a dva veľké hrnce majúc 

zavesené na pleciach, volával hlasom prenikavým: «Bratia drahí! pre Boha vás prosím, čiňte dobre pre spasenie duše svojej!» 

Neobyčajný tento spôsob, ktorým on almužnu vyberal, dojímavý jeho hlas, zbudily zvedavosť u mnohých. Ľudia pribiehali 

k oknám, videť, čo to za človeka. Z počiatku málo dostával, ale jeho hlas prenikol napokon i najtvrdšie srdce, tak že pozdejšie 

veľmi mnoho almužny mu udeľovali. Takto činieval deň čo deň až do svojej smrti. Bol pri tom vždy veselej mysli, a všetci, 

ktorí jeho nemocnicu navštívili, divili sa poriadku a dobrému opatrovaniu, aké tam panovalo, nemohúc pochopiť len to jedno, 

že ako vládze jediný človek tak veľké veci vykonať. Jedného dňa pozval Jána ku stolu biskup Don Sebastián z Tuy. Keď sa 

Ján pred obedom biskupovi predstavil, pýtal sa ho tento, ako sa menuje. «Ja sa menujem Ján», odvetil mu svätý. Biskup na 

to: «Odo dneška bude ti meno: «Ján z Boha.» — «Ó áno, jestli sa to Bohu ľúbi», doložil na to Ján a od tých čias ostalo mu 

to meno u ľudu až po dnes. 

A Ján skutočne i zaslúžil toho pekného mena. Lebo Hospodin prebýval s ním, a Duch Boží ho riadil a rozširoval skrze neho 

požehnanie ďaleko-široko. On nemal úmyslu založiť nový rád, a stalo sa to predsa, pretože to Boh chcel. Biskup, ktorý mu 

dal meno, dal mu i zvláštné rúcho. Ján totiž každý deň nosil druhé a to vždy horšie a horšie rúcho, pretože lepšie darúval 

vždy chudobným. Čo vidiac biskup, povedal mu, že cnosť nezáleží v špinavom a roztrhanom rúchu, i dal mu preto habit a 

plášť šedej barvy, a požehnajúc to rúcho, obliekol ním Jána vlastnou rukou. Takto sa on stal prvým milosrdným bratom, 

otcom výtečného rádu, ktorý pod menom milosrdných bratov (fratres misericordiae) toľko dobrého po svete koná. Nezadlho 

pridružilo sa k nemu viacero pomocníkov, a on ich skutočne i potreboval, lebo počet chudobných a nemocných vždy sa 

rozmáhal. Nebolo biedy ľudskej, ktorej by Ján nebol chcel uľaviť. Navštevoval väzňov, zajímal sa o siroty a vdovy, 

vyhľadával hriešnikov, snažil sa obrátiť zlopovestných ľudí, a obrátených umiestiť v kláštore. Pri tom neštítil sa práce, ani 

posmechu, potupy a hany, ba ani prenasledovania. Takto účinkujúc ku cti Božej a k blahu núdzneho ľudu, ztrávil život svoj, 

ako svieca, ktorá, pokým iným slúži, seba samú sožiera. Starosti, neustále práce a súženia podlomily konečne jeho telesné 

sily. Začal chorieť a len ťažko mohol sbierať almužnu. Napokon zachvátila ho ostrá zimnica. Nemocný kráčal jednúc pomály 

po brehu rozvodnenej rieky a zbadal vo vlnách malé dieťa zápasiť so smrťou. V tomže okamžení skočil do studenej vody, a 

dieťa síce vyslobodil, ale sebe pritiahol nemoc smrteľnú. Na smrteľnej posteli musel mnoho trpeť, ale znášal všetko trpezlive, 

ako i nemocným svojim trpezlivosť vždy odporúčal. Pretože v nemocnici pre mnohé starosti nemal pokoja, preniesli ho na 

radu lekárovu do susedného domu. Ešte však raz chcel videť svojich nemocných; museli ho teda na nosidlách vniesť do izby, 

kde nemocní ležali, a dajúc sa nosiť od jednej postele k druhej, zajíkavým plačom odobral sa od svojich miláčkov. Dňa 8. 

marca r. 1550. prijal sv. sviatosti a poprosil okolostojacich, aby ho na chvíľku nechali samého. Títo na jeho žiadosť vystúpili 

z komôrky, kde ležal, a čakali predo dvermi. Tu razom slyšali ho volať. Vstúpili dnu, a našli ho oblečeného kľačať pred 

posteľou, obraz Ukrižovaného v rukách — ale telo mŕtve: bol on u Boha. 

Pri jeho pohrabe prítomný bol i arcibiskup s veškerým kňažstvom. Telo jeho niesli kňazi, za nimi stúpaly svetské vrchnosti. 

To boli prvé vyznačenia, akých účastným stal sa pokorný sluha Boží; čakaly ho však ešte väčšie, vďačné totižto oslavovanie 

od tých tisícerých a pratisícerých núdznych, ktorí v nemocniciach rádu jeho našli a nachádzajú opateru a uzdravenie. 

Dvadsať rokov po jeho smrti spojili sa učedelníci jeho v reholu, prijmúc tri rehoľné sľuby a zaviažuc sa k bezplatnému 

opatrovaniu nemocných, jakéhokoľvek náboženstva by boli. Pápež Pius V. potvrdil túto reholu bratov milosrdných. Pápež 
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Pavel V. dal im stanovy sv. Augustína, podľa ktorýchžto žijúc údovia tohoto rádu, ku blahu ubiedeného ľudu účinkujú i 

v našej vlasti v Prešporku, v Budapešte, v Jágri, v Malom-Martine, vo Spišskom-Podhradí, v Temešvári, v Pápe, vo Veľkom-

Varadíne, vo Vacove, v Pätikostoloch, v Uh.Skalici, v Záhrebe a v Satmári. 

Poučenie. 

«Bratia, buďte milosrdní k sebe samým a hľaďte byť dobročinnými. Takto hovorieval sv. Ján z Boha, keď sbieraval almužnu. 

Chcel on týmto poukázať na to, že kto almužnu dáva, sebe samému činí dobre a sebe samému osoží; súc teda milosrdný 

oproti druhým, milosrdný je proti sebe samému podľa slov Písma svätého: «Človek milosrdný dobre činí svojej vlastnej 

duši.» 

Je to však veľavýznamná a stará pravda, o ktorej sv. Vazul za prastarých časov nasledovne píše: «Ako obilie k osohu je tomu, 

kto ho zasial, tak i chlieb, ktorý dávame chudobným, osoží tomu, kto ho dáva.» Človek dobročinný má ešte i väčší osoh, 

nežli chudobný, ktorý almužnu prijíma; pretože tomuto dostáva sa almužnou len časného, telesného a malého úžitku, človeku 

však dobročinnému poskytuje Boh požehnanie nie len na statkoch pozemských, lež i na statkoch duševných vo večnosti, ako 

praví Písmo: «Udeľuj hojne almužnu chudobným a poistíš si poklady v nebesiach. 

Spasiteľ Ježiš Kristus povie jednúc tiež svojim vyvoleným: «Poďte požehnaní Otca môjho! Vládnite kráľovstvom, ktoré je 

vám pripravené od počiatka sveta; pretože som bol hladný a vy ste ma nasýtili. 

Modlitba. 

Spasiteľu Ježišu Kriste, ktorý si sv. Jána obohatil toľkými cnosťami, popraj nám milosti, aby sme, nasledujúc tieto jeho 

cnosti, hodnými sa stali vládnuť jednúc kráľovstvom, ktoré si pripravil od počiatku sveta svätým a vyvoleným Svojim. Amen. 

 

9. MARCA. 

Sv. Františka Rímská. 

V šemohúci Boh určil každému človeku istý stav, v ktorom, jestli zachováva príkazy a sv. sviatosti horlive užíva, spasenia 

dojsť môže. Preto píše sv. Pavel k Efezským: «Prosím vás teda, ja väzeň v Pánu, aby ste chodili tak ako hodno je toho 

povolania, ku ktorému povolaní ste.» A sv. Jakub apoštol napomína: «Jestli však dakomu z vás nedostáva sa múdrosti», ... 

(aby totiž uspokojil sa so svojím stavom) «nech ju žiada od Boha, ktorý všetkým dáva bez omluvy, a bude mu daná.» Ale 

stav a povolanie samo v sebe nepostačuje ešte k tomu, človeka urobiť svätým, lež však, keď človek povinnosti tohoto svojho 

stavu plní a cnosti s ním spojené horlivé koná, môže sa stať svätým. Tak ačkoľvek je panenstvo dokonalejší stav nežli 

manželstvo, ono samo ešte človeka svätým učiniť nemôže, naopak ani stav manželský v ničom nehatí človeka, aby sa svätým 

stať mohol. Príkladom sú nám toho početní svätí. Zrejme to vidíme i v živote sv. Františky, vdovy. 

Sv. Františka, vdova, menuje sa Rímskou, pretože sa narodila v Ríme a síce roku 1384. Otec jej bol veľmi bohatý šľachtic. 

V útlej mladosti milovala nadovšetko cudnosť, a preto by nebola ani za svet dovolila, aby sa kto čo len žartom bol dotknul 

jej ruky, tváre a vôbec tela. Premilé dievča rovnalo sa viacej anjelu, nežli dcére tohoto sveta. S vážnosťou, prevyšujúcou útly 

jej vek, uťahovala sa od detinských hier, milovala nadovšetko pokoj a tiché rozjímanie, v ktorom ona s detinskou 

prostosrdečnosťou obcovala so svätými a anjelmi Božími tak živo, ako by bola mala viditeľné bytosti pred sebou, dávala im 

darom vonné kvietie, vila im vence a rozprávala im všetky svoje drobné radosti a potešenia. 

Keď jej bolo dvanásť rokov, zanášala sa tou jedinkou túžbou, zriecť sa sveta celkom a ísť do kláštora. Rodičia však nechceli 

k tomu privoliť, tak že z poslušnosti vydala sa neskôr za mladého šľachtica Vavrinca Ponzianiho. Podvoliac sa vôli 

rodičovskej, mala ona pri tom najčistejší úmysel: chcela tak dokázať svoju poslušnosť, súc spolu odhodlaná, plniť i v tomto 

stave vždy a vo všetkom vôľu Božiu. S týmto úmyslom pristúpila k oltáru, a Boh jej udelil k tomu hojného požehnania.  

Usporiadajúc si dom, začala viesť život tichý a ustránený. Len toho si hľadela, aby sa zaľúbila Bohu a manželovi a verne 

plnila svoje povinnosti. Preto ani nečinila zbytočných návštev, a keď i musela podľa obyčaju stavu svojho navštevovať kedy-

tedy príbuzných alebo iné šľachtické rodiny, činila to vždy s vážnosťou ako sa na kresťanskú paniu sluší. Keď po obyčaji 

svojho rodu musela sa šatiť sametom a hodvábom a musela nosiť drahocenný šperk, nekládla na to nikdy veľkej váhy. Činila 

to nie z obľuby, ale z nutnosti, nemohúc ináč podľa svojho stavu činiť. K manželovi svojmu bola vždy prívetivá, úslužná a 

vľúdna. Najkrajším toho svedoctvom je, že behom štyridsať rokov, ktoré v stave manželskom strávila, medzi ňou a manželom 

nikdy neprihodilo sa ani najmenšie nedorozumenie, nenávisť alebo zvada. Čo videla manželovi na očiach, ochotne splnila. 

Neodporovala mu nikdy, i keby dakedy právo na jej strane bolo bývalo, radšej mlčala, čakajúc na vhodnejší čas, a potom 

mierne i slušne predniesla svoju mienku. V modlitbe a rozjímaní mala najväčšie obľúbenie, rada chodievala do kostola, nikdy 

však nezanedbala domáce svoje povinnosti. A keď ju manžel volal alebo jej niečo naložil, ihneď odložila modlitbu a 

rozjímanie a ochotne podrobila sa jeho rozkazom. Pri takýchto príležitostiach riekavala obyčajne: «Vydatá pani musí vedeť 

pretrhnúť svoje pobožnosti, jak to jej domáca úloha požaduje; veď to znamená len opúšťať Boha pre Boha, ideme-li od 
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modlitby plniť to, čo nám stav náš ukladá za povinnosť.» Týmto chcela povedať: «Boh však chce, aby sme sa modlili, ale 

predovšetkým žiada, aby sme plnili povinnosti stavu svojho. Nemôžeme-li teda plniť i jedno i druhé naraz, milšie je Bohu, 

jestli ukrátime a poodložíme modlitbu, nežli keď zanedbáme povinnosti stavu. 

A jaká bola k manželovi, taká bola i k dietkam. Boh ju požehnal štyrmi dietkami, ktoré ona pokladala za nebeský dar, a preto 

i celá jej pečlivosť ta čelila, aby ich vychovala v bázni Božej a zachovala nevinné. Modlievala sa s nimi každodenne ráno a 

večer; rozmluvala s nimi často o Ježišu Kristu a jeho láske k nám; hovorievala im často, ako Boh všetko vidí a vie a vštepovala 

im od útlej mladosti do srdca ošklivosť oproti hriechu. Spolu žiadala od nich poslušnosť na prvé slovo, a čo ako ich milovala, 

netrpela pri nich žiadnej nemravnosti, ba jestli s dobrým nemohla poriadiť, trestala ich prísne. 

Rovne tak pečlive starala sa i o svojich služobných. Ustanovila im čas, kedy sa majú modliť, a kedy ísť do kostola, zachádzala 

s nimi dobre a láskavé, slovom i príkladom viedla ich k dobrému. Onemocnel-li kto z nich, nedovolila preniesť ho do 

nemocnice, lež opatrovala ho sama doma, riekajúc: «My navštevujeme nemocnice, aby sme tam opatrovali cudzích 

nemocných, prečo by sme teda stejnú lásku nemali preukazovať i vlastným domácim?» 

Súc takto oproti manželovi, dietkam a služobným vždy láskavá a dobrotivá, oproti sebe samej bola nad mieru prísna. 

Obyčajným jej pokrmom bol chlieb a nápojom voda; vína alebo rýb neokúsila nikdy, okrem v nemoci na nariadenie lekárovo. 

Takýto nábožne kresťanský život urobil veľký dojem i na ostatné panie v Ríme. Mnohé z nich, ktoré predtým oddané boli 

márnosti, začaly sa jednoducho nosiť a v domácej utiahlosti plniť povinnosti stavu svojho. Áno, daly sa za príkladom sv. 

Františky zapísať do braterstva rádu Benediktinského, aby vo svete príkladný život pod riadením týchto nábožných kňazov 

viesť mohly. 

Avšak koho Boh miluje, toho i navštevuje. I na sv. Františku dopadly všelijaké a to ťažké zkúšky. Najprv jej umrel chlapec, 

nevinný ako anjel, potom dievča, celá jej radosť a potešenie. Františka sa síce tešila tým, že Boh jej nevinné dietky tak skoro 

povolal k večným radosťam, ale srdcu nemohla zabrániť, aby nežialilo, ani očiam, aby neplakaly. Potom opäť Ladislav, kráľ 

neapolský, pozdvihnul vojnu proti Rímu, a jeho vojská, zaujmúc mesto, plenily a drancovaly všetko, čo im pod ruku padlo. 

Vavrinec, jej manžel, ranený bol pri obrane mesta a majetku pred vzteklým nepriateľom, syn jej odvedený do zajatia, palác 

a vonkajšie statky na vnivoč obrátené. Sv. Františka všetko toto trpezlive znášala, ba keď Neapolskí jej manžela z mesta 

vypovedali a ona do núdze upadla, keď jej i to najpotrebnejšie schádzalo, neprestávala úfať v Boha, praviac s trpezlivým 

Jobom: «Pán Boh dal, Pán Boh vzal, meno Pána budiž pochváleno.» I neúfala darmo. Pokoj zanedlho nastal a s ním vrátil sa 

manžel i syn do náručia milej manželky a matky. Františka viedla i ďalej nábožné živobytie. S povolením manželovým 

založila kláštor pre panny a vdovy, ktoré sa sveta zriecť mienily. V tomto kláštore uviedla reholu sv. Benedikta. 

Roku 1436, po smrti svojho manžela, rozlúčila sa sv. Františka so svojím synom a jeho dietkami, opustila skvostný palác, 

kde s manželom štyridsať rokov v nezkalenom pokoji strávila, a utiahla sa do kláštora, ktorý bola sama založila. Tu však 

zanedlho zájsť malo slnce jej života. Neustálé pôsty, bdenia a kajúce skutky zoslabily jej telo. Jedného večera, vyberúc sa z 

kláštora, išla navštíviť ťažko nemocného syna, a sotva že nastúpila potom zpiatočnú cestu, napadly ju slabosti tak 

nepremožiteľné, že od návratu upustiť musela. Prijala teda posledné sv. sviatosti, a na to anjel, ktorý ju v živote ochraňoval, 

povzniesol jej dušu pred trón Všemohúceho dňa 9. marca roku 1440. 

Poučenie. 

Drahý čitateľu! Zo života sv. Františky, ktorý od počiatku až do konca veľmi mnoho nasledovania hodného obsahuje, kladiem 

ti pred oči len niektoré hlavné poučenia. 

1. Sv. Františka už čo dieťa rozplakala sa, keď ju dakto neúplne oblečenú videl, alebo tela jej dotknúť sa chcel. — Takto 

činiť máš i ty kresťane! Nikdy nedovoľuj, aby ťa kto videl v takom obleku, v akom by si sa vôbec pred svetom ukázať 

nemohol, alebo aby sa kto necudne dotýkal tela tvojho. Tým menej budeš sa smieť i ty dotýkať koho takým spôsobom. Peklo 

bude naplnené ľudmi, ktorí tomuto mravnému pravidlu protivné sa chovali. 

2. Jedinká radosť a potešenie sv. Františky už čo dieťaťa bola modlitba a samota. — Keď teda deti k modlitbe nútiť treba, 

keď ony radšej s druhými prostopašnými deťmi behajú po ulici, nežli by sa doma v určený k tomu čas modlili, to je veľmi 

zlé znamenie. Kresťanskí rodičia by toho nikdy nemali trpieť. 

3. Sv. Františka poslúchala svojich rodičov a vstúpila do stavu manželského; preto ju požehnal Boh a bola šťastlivá. — Ťažko 

sa prehrešujú oné deti, ktoré bez vedomia svojich rodičov, alebo proti vôli vstupujú do stavu manželského. Takéto deti 

nemôžu očakávať božského požehnania. Ťažko však prehrešiť sa môžu i rodičia, jestli deti k manželstvu nútia, ktoré k tomu 

povolania nemajú; alebo im nanucujú ženícha lebo nevestu, ku ktorým necítia náklonnosti a lásky; alebo jestli svoje deti v 

nedospelom ešte veku ženia a vydávajú. Jak veľkú zodpovednosť uvaľujú takíto rodičia na seba pred Sudcom večným! 

4. Sv. Františka žila v manželstve štyridsať rokov, bez toho, žeby so svojím manželom len jeden jedinký raz bola prišla do 

sporu, zvady alebo nedorozumenia. — Čo povedia na to oní manželia, ktorí ani jedného dňa, ba snáď ani hodiny nemôžu byť 

bez svárov a zvady, ktorí jeden druhého k hnevu popudzujú, hania a preklínajú? Či pri takomto chovaní môžu úfať, že Pán 

Boh, ktorý je Boh pokoja a jednoty, požehná ich svojimi milosťami? 

5. Sv. Františka dietkam svojim od útlej mladosti vštepovala do srdca bázeň a lásku k Bohu. Prečo nedáva každý rodič svojim 

deťom takéhoto naučenia? 
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6. Sv. Františka napokon rada obcovala s anjelmi a predovšetkým anjela strážcu videla jednostajne akoby pri boku svojom 

stáť, a dopustila-li sa jakej chyby, smutno od nej odvracať sa. — Aj nám pri boku stojí anjel strážca. Dávajme preto pozor, 

aby sme ho neobrazili, konajme skutky jemu milé, ako sú miernosť, čistota, dobrovoľná chudoba, častá modlitba, pravdivosť, 

pokoj a svornosť. 

Modlitba. 

Ó Bože! ktorý nám z nevýslovnej dobroty dávaš k podpore a ochrane anjelov strážcov, popraj nám milosti, aby sme v živote 

účastní boli ich ochrany a po smrti radovali sa s nimi večne v nebesiach. Amen. 

 

10. MARCA.  

Sv. 40 hrdinov v Sebaste. 

Obyčaj, nosiť korunu na znak hodnosti i vlády, a čo odplatu za zmužile dobyté víťazstvo, je tak stará, ako pokolenie ľudské. 

Kráľovia a kňazi národov východných nosili koruny a vence. Réci a Rimani odplácali zásluhy výtečníkov svojich tiež 

korunami. A tieto dočasné, z listia a ratolestí uvité koruny a vence donášaly tým, ktorí ich nosili, vážnosť a vysoké hodnosti. 

Čo sú však tieto vetché koruny oproti iným, večným a nezvädlým vencom i korunám, ktorými Hospodin korunuje svojich 

hrdinov, ktorí vo svätom boji a zápase za vieru i cnosť zmužile vytrvali, nezlomení ani strachom smrti ani bolestnými mukami 

nepremôžení! 

Medzi vojmi (légiami) rímských cisárov nachodil sa pluk, nazvaný «hromovým» (legio fulminatrix). Stal sa on všeobecne 

chýrnym za cisára Marka Aurélia, úhlavného nepriateľa kresťanov. Tento cisár totižto viedol vojnu s Markomany, ktorí od 

prastarých časov, ešte pred narodením Krista Pána bývali v terajšej Morave. Roku 162. po Kristu vypukla oná hrozná 

osemnásťročná vojna medzi národami severne od Dunaja obydlenými a medzi Rimanmi, pretože si cisár Mark Aurel umienil 

zeme Markomanmi, Kvádmi a Sarmatmi obydlené, ktoré terajším Čechám, Morave a Hornému Uhorsku zodpovedajú, zaujať 

a z nich poplatnú rímskú krajinu utvoriť. 

Za dva roky po započatej vojne stály vojska rímské na onej podhorskej rovine, ktorá sa vyše Komárna medzi Hronom a 

Váhom rozprestiera. Horúčosť bola veľká, a na celom okolí, kde rímské vojsko stálo, nebolo žiadneho prameňa. Vôkol 

obtáčali ich nepriateľskí Markomani a Quadi, vždy novým a novým útokom dorážajúc na žížňou umorených a ranami 

zosláblych Rimanov. Boli oni však temer samí pohani, ale predsa nie bez výnimky, lebo toho času počalo sa kresťanstvo už 

i vo vojsku šíriť. Pohanski teda vojaci i s dôstojníkmi počali vzývať svojich bohov o pomoc v tomto záhubnom 

nebezpečenstve. Ale darmo. Z jasnej oblohy pripekalo slnko ako predtým, na dážď ani pomyslenia. Tu sa osmelili kresťanskí 

vojaci, padnúc na kolená a pozdvihnúc ruky k nebu, volať o pomoc k Ježišu Kristu. I zrazu zjavil sa na jasnom nebi čierny 

mrak, mocný leják sa spustil a umorené vojsko občerstvilo sa nachytanou vodou, vymylo pálčivé rany a napojilo stonajúce 

stáda. Ale sotva že Markomani tento nastalý neporiadok zbadali, použili ho ku svojmu prospechu a oborili sa novým útokom 

na zosláblych Rimanov. Avšak keď na modlitbu kresťanských vojakov na prápory rímské spustil sa občerstvujúci dážď, na 

Markomanov padal neobyčajne veľký ľadovec, blesk za beskom a hrom za hromom bil do nich s takou silou, že celí zplašení 

dali sa na útek. 

O stopäťdesiat rokov neskôr nachádzalo sa v tejto «hromovej» légii štyridsať vojínov, ktorých pamiatka slávi sa po dnes v 

cirkvi katolíckej. Boli to napospol horliví kresťania, mladí ešte a udatní, a stáli so svojou légiou v Armenii. Vodcom ich bol 

Lysias. Aký život viedli pred krstom, neznámo, ale že potom viedli život opravdivé kresťanský a príkladný, to vidíme z ich 

mučeníckej smrti, ktorá im nastala nasledovne:  

Roku 320. vydal cisár Lycinus rozkaz, aby každý rímský poddaný pod pokutou smrti obetoval bohom. Prišiel teda cisársky 

miestodržiteľ i do mesta Sebasty, kde čiastka hromovej legie ležala a vyzval vojakov, aby obetovali bohom pohanským. Tu 

vystúpilo z radu štyridsať vojínov, ktorí sa smele osvedčili, že oni, súc kresťania, pohanským bohom obetovať nemôžu. 

Miestodržiteľ zľaknul sa, že toľko udatných mužov zdráha sa obetovať bohom, a hľadel ich získať najprv lichotením a 

sľubmi. Vidiac však, že týmto nejprijde k cieľu, dal pred ich očima postaviť tie najukrutnejšie nástroje mučenícke. Ale 

zmužilí vojaci kresťanskí, nevšímajúc si sľubov a múk sa nebojac, zastávali svoju vieru neohrozene, a milosťou posilnení v 

srdci odvetili miestodržiteľovi: «Načo by nám boli tvoje hodnosti a bohatstvá, ba i priazeň cisárova? Všetky tieto poklady sú 

pominuteľné a nemôžu byť porovnané s nepominuteľnými pokladmi vo večnosti. Ale ani plameňa ani škripca tvojho sa 

nebojíme, lebo i tieto mučenícke nástroje pominuteľné sú, ako naše telo. My sa nebojíme iného ohňa, nežli pekelného, ktorý 

telo a i dušu rovnako trápi Nad touto odpoveďou rozpálený miestodržiteľ dal zmužilých vojínov bičovať, boky im železnými 

hákmi driapať a na to ich do temného žalára vhodiť. Dni, strávené v žalári, použili k tomu, aby sa vzájomne posilňovali a 

pripravovali k poslednému boju. Rozvažovali, koľké útrapy a neresti znášať oni museli v službe pána pozemského, koľkokrát 

vystavovali život svoj najväčšiemu nebezpečiu; jak zmužile stáli proti nepriateľským kópiám a strelám za moc a slávu 

cisárovu, za cenu mnohokrát neistého víťazstva. I jaká by to teraz teda ohavná ošemetnosť bola, keby sa báli o život, kde sa 

jedná o česť Kráľa všetkých kráľov, Pána neba i zeme; keby teraz bojazlivé cuvnúť chceli, keď im kynie nepominuteľná 

koruna večného života. Boh ich dosiaľ ochraňoval v krvavých bojoch, on bude s nimi i v krvavom víťazstve. 
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Napokon keď prišiel i vlastný ich vodca Lysias, a keď i tento vynaložil všetko, aby stálosť sv. vojínov podlomil, a všetka 

námaha ukázala sa márnou, odsúdení boli na smrť. Tu však ukrutnosť pohanská vymyslela taký spôsob smrti, aký do tých 

čias bol neslýchaný. Bolo to práve v zime, krutej zime, ktorá tenkrát v nesmierne hornatej Armenii dosiahla najvyššieho 

stupňa. Mrazivé, telo i kosti prenikajúce vetry duly povetrím. I odsúdili mučeníkov ku zmrznutiu pod holým nebom. Oni sa 

objali a bez rozpaku shádzali šaty so seba. Na to ich poviazali a vyviedli von na dvor, kde v dome verejné teplé kúpele boli. 

Tam museli stáť nahí pod holým nebom v treskutej zime. Toto miesto v oči verejným kúpeľom ukrutní tyrani preto vyvolili, 

aby koľko len možno rozmnožili muky sv. mučeníkov. Títo však roznietení túžbou po nebesiach trpeli s nezlomnou mysľou 

i srdcom, zvelebujúc Boha a modliac. sa: «Pane, štyridsať je nás tu na bojišti za vieru, hotových zomrieť za Teba, popraj nám 

milosti, aby všetci štyridsiati, ktorý počet Ty si svätým pôstom svojím zasvätil, dobyli sme si víťaznej koruny.» A Pán 

skutočne vyslyšal ich modlitbu, len že spôsobom, akým spolu i zázračnú svoju moc dokázal. Zima čím ďalej viac prenikala 

nevinne odsúdeným do krve a kostí, údy im zmeravely, zdrevenely, krv, nemohúc v zkrehlých údoch kolovať, valila sa 

prúdom k srdcu naspäť, oči im počaly temneť a mdloby ich skľučovať — z kúpeľa medzitým ozýval sa veselý krik hoviacich 

si v teplej vode kúpačov. Bolo práve s polnoci. Strážca, stojac v závetrí pri okne kúpeľného domu, uzrel razom veci netušené. 

Zcela neobyčajné modrasté svetlo ožiarilo celý dvor, a zdalo sa mu, akoby duchovia boli sleteli s nebies, držiac nad hlavami 

mučeníkov skvelé koruny. Veľmi zadivený hovoril sám k sebe: «Čo to len má znamenať? je to skutočnosť, alebo len snívam? 

či ma oči neklamú, alebo maly by to byť skutočne nebeské bytosti? sú to snáď koruny, ktoré Boh, od kresťanov vzývaný, 

svojim vyznavačom zosiela? ale veď ich je len deväťatridsať, kdežto mučeníkov je štyridsať?» Takéto myšlienky prelietaly 

mu mysľou, a v tom hľa, jeden zo štyridsiatich, premožený bolestným mrazom, pretože mu oheň viery v srdci slabšie plápolal, 

doplazil sa po zemi ku zadivenému strážcovi pri okne a prosil ho, aby ho pustil dnu. Poklonil sa pred oltárom falošných 

bohov a dal sa vložiť do vlažnej vody. Chcejúc ratovať život časný, obetoval večný — ba obetoval spolu i časný, pretože 

porazený mrtvicou na skutku zomrel. Avšak smrť a zkáza, zachvátivšia jedného, slúžieva druhému často k životu a povýšeniu. 

Pohanský strážca, osvietený duchom Božím, osvedčil sa, že chce byť kresťanom,odhodil zbraň i šaty, pripojil sa k neohrozene 

stálym mučeníkom, a hľa, v tom sletel štyridsiaty anjel s neba a štyridsiata koruna zažiarila nad ním v nebeskom lesku. 

Keď sa ráno miestodržiteľ o tejto prípadnosti dozvedel, rozkázal na kameň zmrznutých mučeníkov kyjmi utlcť a spáliť 

ohňom. Všetci boli mrtví, len na najmladšom, Melitonovi, bolo ešte badať znaky života. Matka z obavy, žeby v mukách 

nevytrval, prišla za ním a i teraz hovorila mu: «Synu môj, len ešte chvíľu potrp, hľa, Ježiš Kristus očakáva ťa v bráne nebeskej 

a na jeho rukách ta odnesený budeš.» Keď však videla, že syna ponechať chcejú, aby ho ešte priviedli k odpadnutiu od viery, 

zdvihla ho sama na ramená, prosila ho, aby len vytrval a sama ho niesla k rozpálenej hranici. Mladík na smrť zomdlený 

usmieval sa na matku, položil hlavu na jej rameno a zomrel. Hrdinská matka položila si osláveného syna sama k jeho 

súdruhom na hranicu a ostala stáť, kým nezhorel. 

Popol zhorelých hodili pohania do rieky Iris, ale čiastku z neho predsa zachovali kresťania, a opatrovali ho čo vzácny klenot. 

Úcta ku štyridsiati mučeníkom hrdinom šírila sa nevýslovne rýchlo po celom Východe i Západe; tu i tam stavali k ich 

osláveniu skvelé chrámy, v ktorých až po dnes ozýva sa ich chvála i oslava. 

Poučenie. 

Sv. otec Vazul, ktorého rodičia zaopatrili si pozostatky sv. štyridsať mučeníkov, držal jednúc krásnu chváloreč o ich zápasov 

a smrti. V tejto chváloreči, spomínajúc odpadnutie jedného zo štyridsať vojínov, praví:«Žalostný to v skutku pohľad, vojak 

utekajúci, hrdina v zajatí, ovečka Kristova, ktorú vlk ukoristil. Lež o mnoho žalostnejší je pohľad na človeka, ktorý stratil 

život večný a ani toho biedneho života na zemi dlho neužil. Darmo teda tento milovník sveta odpadol od viery. Avšak Judáš 

odišiel a Matejom bol nahradený. Sv. Vazul teda prísne kára odpadnutie nešťastného vojína a porovnáva ho s Judášom. A 

predsa tento vojín len vtedy odpadol, keď už za dlhý čas tú najukrutnejšiu zimu znášal a bol by bezmála za nedlho zmrzol. 

Čo by však výš spomenutý svätý biskup povedal o kresťanoch, ktorí nosia síce toto krásne meno, aby však neprišli do 

nepríjemností s tak zvanými osvietenci, aby ich tak rečení vzdelanci nevysmiali, ba aby sa im zaľúbiť mohli, aby sa stali 

účastnými ich priazne a zdánlivých milostí, opohŕdajú učením cirkvi katolíckej, jej obyčajnú, jej sviatosťami, áno prestupujú 

jej príkazy bez ostychu!? A to všetko k vôli tak zvaným osvietencom a vzdelancom. 

Jakí sú to však ľudia, títo osvietenci? Často, ba temer dalo by sa riecť, že sú to väčšinou ľudia, ktorí nikdy nechodia ku sv. 

spovedi, ktorú vraj vymysleli len kňazi; v nedeľu a sviatok v kostole ich nikdy neuvidíš, za to však túlajú sa po poľovačkach, 

vysedajú v krčmách a po iných zábavných miestach; pôsty, modlitba sú im veci, ktoré náležia do starého krámu; katechismus 

neznajú, leda po mene. Sú to všetko ľudia pokrstení, a tak teda kresťania, ale ich život upomína až veľmi na pohanov. V 

Boha oni opravdivé a s úprimným srdcom neveria, ináč by nemohli seba samých a svoj rozum tak nad všetku mieru 

povyšovať, nebo a peklo zapierať, a prvú, keď nie jedinú blaženosť vyhľadávať tu v pozemských statkoch. Tieto snažia si 

oni zaopatriť všemožným spôsobom. Užívať ich potom bez ostychu a telesným vášňam hoveť, je temer jedinkým cieľom ich 

života. 

I bohužiaľ, nie jeden katolícky kresťan dá sa výsmechom a tupením takýchto osvietencov zvábiť a vyraziť z koľaje, ktorú 

mu predpisuje rozum i svedomie. Nejeden zanedbáva radšej modlitbu, prestupuje pôsty, neprijíma sv. sviatosti, nechodí do 

kostola, len aby za osvietenca považovaný bol! Rozváž si a povedz, milý čitateľu, čo súdiš o takýchto katolíckych 

kresťanoch? Čo by o nich povedal sv. Vazul? Zodpovedz si pred svedomím, chceš-Ii i ty prináležať k ním? Nezabudni však 

uvážiť nasledujúcu pravdu: Katolícka cirkev buď je pravá, Ježišom Kristom založená cirkev, alebo nie. Je-li ona tá pravá 

cirkev, tenkrát musí každý jej úd veriť a činiť všetko, čo ona prikazuje. Aký to však kresťan, ktorý, pokrstený súc, katolíkom 

je a vraj byť chce, a predsa nechce plniť to, čo cirkev prikazuje. Nech si teda vystúpi z tejto cirkvi, nech prestane nosiť krásne 

meno katolíckeho kresťana. Ostatne títo osvietenci celkom ináč si počínajú, keď im dochádza posledná hodinka. Tu na 
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smrteľnej posteli túžia potom mnohí po kňazovi, ktorým za života pohŕdali, tu by sa radi spovedať, modliť, do kostola chodiť, 

a účastnými stať sa všetkých tých pokladov milostí, ktoré predtým znevažovali. Tu mnohí nariekajú nad bývalou svojou 

zaslepenosťou, ale kto zná, či to potom nie je už neskoro?! Ostávaj preto, drahý čitateľu, vždy verným synom cirkvi a modli 

sa nasledovne: 

 

 

Modlitba. 

Ó Ježišu môj, Ty základný kameňu svojej sv. cirkvi, ďakujem Ti, že si mi poprial narodiť sa a byť vychovaným v tejto Tvojej 

svätej cirkvi. Z celého srdca chcem byť jej živým údom, vo všetko jej učenie pevne veriť, jej predpisy verne zachovávať, jej 

sluhov a obyčaje ctiť a vážiť si, abych sa tak Tebe, ó Ježišu, zaľúbiť a spasenia večného dojsť mohol. Amen. 

 

11. MARCA. 

Sv. Eulogius. 

Keď svätí apoštolovia po zoslaní Ducha svätého počali verejne zvestovať učenie Ježiša Krista, dala ich rada židovská chytiť, 

predvolať pred súd a prísne im zakázala, kázať o Kristu. Ale oni, jaknáhle na slobodu prepustení boli, jali sa znovu ohlašovať 

vieru, bez ktorej nikto spasený byť nemôže. A keď ich za to tiahli poznove na zodpovednosť, pozdvihol sv. Peter slovo a 

riekol menom všetkých: «Spravodlivá-li vec pred obličajom Božím, vás poslúchať viacej nežli Boha, posúďte sami. My 

zaiste nemôžeme nehlásať, čo sme videli a slyšali.» Človek bohužiaľ, môže kedy-tedy v živote prísť i do okolností, že nevie 

niako vyhnúť sa neposlušnosti buďto oproti Bohu, alebo oproti ľuďom. Tak podľa múdreho nariadenia Božieho jedenkaždý 

povinen je poslúchať svojich rodičov a predstavených. Keby však rodičia lebo predstavení niečo takého žiadali, čo sa 

nesrovnáva s vôľou Božou, napr. aby sme lhali, dakoho oškodili, naše náboženské povinnosti, modlitbu, spoveď, 

navštevovanie chrámu Božieho zanedbávali, vieru našu zapreli atď, tu nám však viacej náleží poslúchať Boha, nežli ľudí, i 

hoc by nás za to prenasledovali alebo i nenávideli. Spasiteľ Ježiš Kristus totiž doslovne hovorí: «Ktokoľvek vyzná mňa pred 

ľuďmi, vyznám ho i ja pred Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto miluje otca alebo matku viacej nežli mňa, nie je mňa hoden; a 

kto miluje syna alebo dcéru viacej nežli mňa, nie je mňa hoden. Žiaden nemôže dvom pánom slúžiť; lebo zaiste jedného 

nenávideť bude a druhého milovať; alebo jedného sa pridŕžať a druhým pohŕdať bude; nemôžete Bohu slúžiť i mamone. Kto 

nie je so mnou, je proti mne a kto nezhromažduje so mnou, ten rozptyľuje.» 

Toto učenie Ježiša Krista verne nasledoval sv. Eulogius, narodený začiatkom deviateho stoletia vo španielskom meste 

Kordové. Rodičia jeho boli bohatí a veľmi vážení, a čo ešte viacej znamená, boli i veľmi cnostní. Eulogius bol už čo dieťa 

veľmi milosrdný k chudobným, a rozdal im obyčajne všetko, čo mal. Najväčšou jeho radosťou bývalo, keď sa v kostole sv. 

Zoila modliť a kňazom u oltára posluhovať mohol. Kňazom tohoto chrámu odovzdali ho rodičia k výchove, kde on s veľkou 

usilovnosťou obracal celú myseľ k tomu, aby si nadobudnul potrebných vedomostí, ktorými by neskôr ku cti Božej účinkovať 

a blížnym svojim pomáhať mohol. 

Dokonav svoje učenie, vysvätený bol za kňaza. Ako taký bol príkladom všetkým kňazom; viedol život čistý a neúhonný, že 

si ho konečne i sami pohania, Mauri a Saraceni, ktorí tenkrát v Kordove panovali, vysoko ctili a vážili. Telo držal na úzde 

postami, bdením a inými kajúcnymi skutky. Najviac denného času vynakladal na modlitby, oddychu sotva že si doprial, 

zahálaniu, hrám, marným rečiam, a iným kňaza nehodným veciam bol vždy nepriateľom. Blížnym svojim prispieval k 

pomoci kde a ako stačil, či sa už jednalo o ich duševné alebo telesné blaho a šťastie. 

Roku 850 vypuklo v Kordove veľké prenasledovanie kresťanov. Mnohí z nich spolu s biskupom a početnými kňazmi uvrhnutí 

boli do žalára. Eulogius, hotový i tu k láskavej pomoci, vynasnažoval sa všemožne uväznených mučeníkov tešiť a 

povzbudzovať. Za to však i on sám bol vrhnutý do temnice. Ale jeho svätú horlivosť ani krutý žalár nepodlomil. Modlitby 

svoje vykonával i tu práve tak horlivé ako predtým na slobode, ba, nemohúc prenasledovaných kresťanov podporovať živým 

slovom, spísal potechy plnú knihu pod názvom: «Napomenutie mučeníkom», kde opisujúc prvé kresťanské časy, uvádza 

krásné príklady stálych a za vieru zmužilých mučeníkov starého veku, aby svojich spolubratov k rovnej odhodlanosti 

povzbudil a výhľadom na nebeskú korunu potešil. Uväznené boli toho času pre kresťanskú vieru i dve panny, Flóra a Mária. 

Obe, prečítavše túto Eulogiovu knihu, ochotne a bez bázne podstúpily smrť mučenícku. Šiesty deň po ich umučení prepustený 

bol Eulogius na slobodu, a pripisoval to prímluve týchto dvoch oslávených mučedelníc. 

V Kordove bol toho času biskup, nehodný svojho úradu a mena. Chcejúc sa teda pred veriacimi honosiť, akoby i on so 

svätými obcoval, požiadal vyslobodeného Eulogia, aby ho do chrámu doprevadil a služby Božie pred ním slávil. Sv. Eulogius 

porozumejúc úmyslu biskupovmu a nechcejúc uviesť nikoho v omyl, akoby snáď pohoršlivé biskupovo jednanie odobroval, 

protivil sa jeho žiadosti a odoprel mu zrovna. Tu mu biskup počal hroziť cirkevnou kliatbou, na čo Eulogius tajnými cestami 

odišiel do Francúzska. Stalo sa však, že toho istého času zomrel biskup mesta Toleda. Eulogius, uznaný za najhodnejšieho, 
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bol vymenovaný za jeho nástupcu. Vrátil sa teda z Francúzska domov. Ale prv ešte, nežli by bol mohol byť vysvätený za 

biskupa, povolaný bol k väčšej hodnosti, ku korune mučeníckej. 

Po smrti totižto maurského kráľa Abderama dostal sa na trón Muhamed. A tento bol tak rozkatený proti kresťanom, že si 

umienil, vyhladiť ich so zeme. Pri tomto novom a náramne krutom prenasledovaní chovali sa kresťania rozlične. Mnohí, 

nedôverujúc svojim silám, utiekli do hôr i do cudziny; bojazlivejší zo strachu pred pohanmi zapreli vieru. Mnohí naopak 

dychtili až prílišne za smrťou mučeníckou, tak že ani neváhali udávať sa pohanom sami. Ale rovne tak neváhali 

mohamedanskí Mauri mučiť, trýzniť a zabíjať ich. Následkom toho zasadnul v Kordone cirkevný snem, vydajúc nariadenie, 

aby kresťania neudávali seba samých pohanom. Do týchto krvavých časov padol návrat sv. Eulogia z Francúzska. Dal sa 

ihneď neohrozene, ako i predtým, vynakladať všetko k podpore a pomoci prenasledovaným. Vidiac, že tu mnohí vieru zapreli, 

shľadával zblúdilé ovečky a privádzal ich na cestu úprimného a kajúceho návratu. Slabých navštevovať, nestálych posilňovať 

a uväznených k smrteľnému mučeníckemu boju neohrozene povzbudzovať dňom a nocou neustal. Túto jeho horlivosť a 

neúnavnú účinlivosť obdivovali konečne i sami pohani, tak že ňou dojatí, odhodlali sa mnohí počas najtuhšieho 

prenasledovania prestúpiť na kresťanskú vieru, súc roznietení túžbou, život i krv obetovať za Krista, ktorý, poskytujúc svojim 

verným tak nadľudskú silu v mukách, bude zaiste môcť tým skvelejšie osláviť ich v nebesiach. 

Medzi týmito bolo isté dievča svätého a bezúhonného života, ktoré pochádzalo síce z maurských rodičov, bolo však bez ich 

vedomia od jednej príbuznej potajomky vyučované vo viere kresťanskej. Čím viacej Leokrecia — tak sa totiž dievča 

menovalo prospievala vekom, tým viacej rástla i vo viere a láske k Ježišu Kristu, tak že to pred jej rodičmi nemohlo viac 

ostať tajnosťou. Títo ani neomeškali napomínať dcéru jednostajne, aby sa kresťanstva zriekla, a nemohúc ani napomínaním 

ani sľubami doviesť ničoho, chceli donútiť ju bitkou a trýznením. Ona vzdor tomu stála pevne pri svojom úmysle. Len 

obávala sa, že až by ju rodičia čo nejakého zločinca vrhli do väzenia alebo až by ju za dlhší čas trýznili a prenasledovali, žeby 

konečne predsa vo svojej stálosti zviklaná byť mohla. Preto písala sv. Eulogiovi a sdelila mu svoj úmysel, žeby sa rada utiahla 

nekam na bezpečné miesto, kdeby svoje náboženstvo v pokoji vykonávať mohla. Sv. Eulogius zaujal sa tejto záležitosti 

horlivé a Leokrecii odkázal, aby potajomne odišla z domu. Tým istým časom vydávala sa jedna z jej príbuzných. Leokrecia, 

akoby na svatbu, obliekla sa do pekných šiat a že jej úmyslu nikto netušil, utiekala sa k Eulogiovi o ďalšiu pomoc. Eulogius 

ochotne ju zaviedol k verným priateľom v úkryte. Keď sa však domov nevracala, rozbehli sa rodičia hľadať ju na všetky 

strany, a nedojdúc cieľa, donútili vrchnosť, aby domy podozrelých kresťanov rad radom prekutané boli. Eulogius hľadel 

miesto jej úkrytu neustále premieňať, len aby nepadla nevercom do rúk. Za čas to šlo, ale napokon rodičia predsa jej prišli 

na stopu a našli ju u Eulogia práve pri spoločnej modlitbe. 

Sv. kňaz bol bez odkladu zajatý a súdne obžalovaný, že Leokreciu rodičom odviedol, a kresťanskému náboženstvu vyučil. 

Sudca sa ho tázal, či tomu tak? On odpovedal neohrozene: «Ja som sluha Boží, povinnosťou je mi zaujímať sa kresťanov, a 

vyznačovať všetkým ľuďom pravú cestu k nebesiam. Toto som učinil i pri Leokrecii a nič iného.» Nespravodlivý však sudca 

nebol s týmto osvedčením spokojný a dal svätého kňaza ukrutne bičovať. Keď ho krvelační kati bičovali, neponosoval sa, 

ale dôverou v Boha oduševnený oslovil ich: «Darmo ma bijete; prútami mi dušu z tela ani Krista zo srdca nevyženete. A 

keďby i duša moja rozlúčená mala byť mukami od tela, Spasiteľ môj Ježiš Kristus nebude rozlúčený od nej.» Nato sa jal 

pevným hlasom vyznávať, že Ježiš Kristus je pravý Boh a Mohamed len lživý prorok. Nad čím sudca do takej vzteklosti 

prišiel, že rozkázal Eulogia zaraz vyviesť na popravné miesto a sťať. 

Sv. sluha Boží chválorečil Bohu a išiel s radosťou na popravište. Kohokoľvek cestou stretol, napomínal každého, aby len 

vyznávali Krista, čo pravého Boha, pretože Mohamed je len lživý prorok. Nazlostený touto rečou Mohamedán uderil ho 

päsťou do tvári, ale svätý, obráťac mu i druhé líce, «uder» riekol, «jestli ti vôľa, i po druhej strane.» Čo sa i stalo. Na popravišti 

vyznal Eulogius ešte raz hlasité svoju vieru, kľakol si, pozdvihol oči k nebesiam a prijal ranu smrteľnú roku 859. Za štyri dni 

na to zomrela aj Leokrecia smrťou mučeníckou. 

Poučenie. 

Sv. Eulogius odbavoval svoje denné modlitby v žalári práve tak usilovne, ako predtým na slobode. Kdežto mnohí ľudia, 

kadenáhle ich zastihne dajaké nešťastie, zanedbávajú modlitbu, sú vlažnými a lenivými v dobrých skutkoch. Zdá sa akoby 

zabúdali, že modlitba práve v takýchto okolnostiach potrebnejšia je ešte a i osožnejšia, nežli inokedy. Človek keby aj nemal 

chuti k modlitbe, musí sa radšej premôcť a odhodlane pričiniť, nežli od nej upúšťať a zanedbávať ju. Spasiteľ Ježiš Kristus, 

i keď ho celý svet opustil a keď smrteľná horkosť a zármutok preplnily jeho srdce, zotrvával predsa pohrúžený v modlitbe. 

Tak to robievali svätí a vyvolení Boží, tak to činiť máš i ty, kresťane. Akože by si ináč úfať mohol pomoci Božej v tvojich 

trápeniach, ako nadobývať síl v pokušeniach, ktorými satan znepokojuje každého človeka, ktorý sa odovzdáva trudnosti. A 

keď Spasiteľ vytrval na modlitbe až ku krvavému potu, zjavil sa mu anjel, ktorý ho posilnil, k našemu však poučeniu, aby 

sme i my hľadali v útrapách útočište svoje v modlitbe, chceme-li byť potešení a posilnení. Preto dobre praví sv. Bernard: 

«Badáš-li, že ti hrozia trápenia a neresti, nezpúšťaj sa modlitby, lež volaj dotiaľ k Bohu, až cítiš, že si posilnený a 

povzbudený.» I keďby si toho po prvej lebo druhej modlitbe necítil, modli sa tak dlho, až budeš vyslyšaný.  

Sv. Eulogius prísne zachádzal so svojím telom. Nedovolil si nikdy nič takého, čo by jeho smyslom príjemne padnúť mohlo. 

Vystríhal sa zahálky, marných rečí, zábav a rozkoší. Trýznil sa pôstom a bdením v modlitbe. Tak robievali aj iní svätí a 

vyvolení Boží. — Docela naopak jednajú nasledovníci tohoto sveta. Vo všetkom pátrajú len po tom, čo ich telu lichotí. 

Kajúcné skutky nábožných ľudí držia za sprostosť, tupia ich a posmievajú sa im. Čo však docielia týmto na druhom svete? 

Nič, leda to, že sa tam ich telu tým horšie povedie. Lebo ako telo svätých oslávené bude, tak bude telo zatratených zohavené. 

«Čím viacej sa teraz na svoje telo ozeráš a popúšťaš jeho žiadosťam, tým viacej budeš museť kedysi za to trpeť. Trýzni teda 

telo svoje pokánim», hovorí Tomáš Kempenský. Trýzni teda telo svoje pokánim, ináč ho Pán trýzniť bude na druhom svete, 
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kde jedna jedinká hodina trápenia ťažšia bude, nežli tu na zemi sto rokov najostrejšieho pokánia. Bud preto obozretný a ľutuj 

svojich hriechov. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Eulogiovi poprial milosti, poslúchať Teba viac, nežli sa báť zlosti ľudskej, popraj i mne pevnej mysle, 

aby som vždy vyhľadával, čo sa Tebe ľúbi a pokánie činiac za svoje hriechy, účastným sa stal slávy nebeskej. Amen. 

12. MARCA. 

Sv. Rehor Veľký, pápež a učiteľ cirkvi. 

Sv. Rehor pápež, pre jeho obdivovanú svätosť a učenosť ako i pre iné slávné skutky nazývaný «Veľkým», narodil sa v Ríme 

okolo roku 540. Otec jeho, Gordian, vážený senátor rímský, vstúpil po Rehorovom narodení do stavu duchovného a zomrel 

ako jáhen. Jáhni mali za povinnosť opatrovať chudobných a Gordian bol chudobným i nemocným pod jeho opaterou 

opravdivým otcom. Matka jeho Silvia zomrela tiež ako svätá. Keď teda už jeho rodičia viedli tak svätý život, nie je sa čo 

diviť, že i Rehor, ich príkladom povzbudený, po rovnej svätosti zatúžil. 

Rehor, nadaný súc od prozreteľnosti božskej výtečnými vlohami, tak veľké pokroky činil vo všetkých vedách, či to božských 

lebo svetských, že obrátil na seba pozornosť i samého cisára. Sotva mu bolo 34 rokov, už ho cisár Justin povýšil za starostu 

mesta Ríma. Bola to prvá a najvyššia hodnosť vo veľkom tomto meste. Rehor však plnil úrad svoj s najväčšou obozretnosťou 

i spravodlivosťou, k úplnému uspokojeniu nielen cisára ale i rímského ľudu, ale vznešenosť a vysokosť obsiahnutej hodnosti, 

moc i vláda v ruky mu složená, spokojnosť mocnárova, lichotenie mešťanov i poddaných hrozily podvrátiť jeho predtým tak 

nábožnú myseľ. Početné starosti a práce úradné nedopúšťaly mu potrebného času k modlitbám a táto závada, ako i rozjímanie 

o márnosti sveta s celou jeho slávou a rozkošou, primalý ho k tomu, že po smrti svojho otca, k všeobecnému podivu a úžasu 

složil svoj vznešený úrad, vyzliekol hodvábne, zlatom vyšívané a drahými kameňami vysádzané úradné rúcho, spredal 

drahocenné náradie a velikánsky svoj majetok vynaložil k dobročinným účelom. Na svojich sicílskych statkoch založil šesť 

kláštorov, siedmy vo svojom paláci v Ríme. Do tohoto vstúpil roku 575 i sám, čo ponížený brater, oddajúc sa zcela nábožným 

cvičeniam, modlitbe a rozjímaniu. 

Treba ti však vedeť, drahý čitateľu! že v tehdajších nespokojných časoch kláštory boli jediným útočišťom chudobných a 

opustených, jedinou bezpečnou skrýšou proti zpustlosti vo vedách i mravoch. Rehor teda uložil si majetok svoj na bohaté 

úroky. Čo mních žil tak pokorne a poslušne, že by v ňom nikto nebol tušil nedávneho teprv starostu vznešeného mesta Ríma. 

Zvláštne si obľúbil, čo teraz mnohí kresťania až veľmi nenávidia — svätý pôst. Za opáta súc od bratov vyvolený, postieval 

sa tak prísne, že si tým konečne nebezpečnú žalúdkovú nemoc pritiahnul. Súc predstaveným kláštora, nič mu neležalo na 

srdci tak veľmi, ako verné a svedomité zachovávanie rehole, a trebárs i býval k iným chybám a slabosťam šetrný a 

shovievavý, každé prestúpenie a narušenie rehole, sv. Benediktom vyznačenej, trestal prísne a bezohľadne. Uvediem len 

jeden toho príklad. Reholný lekár, menom Justus, ťažko onemocnel. Pracujúc k smrti, sdôveril sa spolubratovi, ktorý ho 

opatroval, že má tri zlaté peniaze, ale dobre schované, pretože sv. rehola zapovedala im mať peniaze u seba. Povesť o tom 

počala obiehať kláštorom, a bratia dali sa tie peniaze hľadať, až ich i našli v sklenici liekom naplnenej. Rehor spravodlivou 

rozhorlenosťou nad tým jatý, zakázal bratom chodiť k nemocnému, nesmel ho navštevovať a opatrovať len jeden jediný, k 

tomu vyznačený. Keď sa o tomto Justus dozvedel, jala ho úzkosť a bázeň, a vyznal i oľutoval srdečne svoje prestúpenie. Keď 

zomrel, dal ho Rehor pochovať na mieste menej príslušnom a jeho tri peniaze s ním. To učinilo na mníchov hlboký dojem, 

čo však Rehor docieliť chcel, aby sa tak na budúce báli prechovávať peniaze u seba. 

Rehor sa cítil v kláštornej samote veľmi šťastlivým, a ešte ako pápež často spomínal oné blahé časy, ktoré prežil v kláštore 

na modlitbách, v duchovnom rozjímaní a iných posvätných cvičeniach. Hospodin však uznal za dobré, postaviť ho čo žiarne 

svetlo na svieceň. Už pápež Benedikt I. povolal ho z tichej kláštornej izbičky a vymenoval ho kardinálom. Nastúpivší potom 

pápež Pelagius II. poslal ho roku 579 za vyslanca na cisársky dvor carihradský. Rehor odobral sa s niekoľkými reholníky do 

hlavného réckeho mesta, kde všetkým očakávaniam skvele zodpovedal a krátkym časom získal si priazeň nielen cisárovu, 

ale i réckych biskupov. Súc roku 585. naspäť povolaný, a túžiac úprimne za kláštorným životom, vyprosil si dovolenie, 

navrátiť sa k svojim do kláštora. A tenkrát sa stalo, že vyjdúc v Ríme na trh, uzrel medzi vystavenými tam na predaj otrokmi 

troch veľmi pekných chlapcov. Na otázku, odkiaľ sú, odpovedali chlapci, že sú Angličania. Driečna ich postava, ich svetlé 

vlasy a modré oči pohnuly svätého k milosrdenstvu, a keď očul, že ich vlasť dosiaľ ešte upi v pohanskej tme, povzdychnúc 

zvolal: «Tak krásné stvorenia maly by väzeť ešte ďalej v moci diabolskej a tak pekné tváre ešte dlhšie zbavené byť milosti 

Božej!?» — A hľa, táto udalosť dala pôvod mnohým pozdejším prípadnosťam. Lebo Rehor vrátiac sa k pápežovi, na skutku 

prosil o dovolenie odplaviť sa do Anglicka a tam hlásať pohanom sv. Evanjelium, a jaknáhle dovolenie obdržal, vystrojil sa 

ihneď s niekoľkými bratmi na cestu. Ale sotva sa ľud o tom dozvedel, že Rehor opustil rímské pobrežie a plaví sa za more, 

shluknul sa pred pápežským palácom a volal: «Svätý Otče, čo si to len učinil, že si prepustil Rehora? Rím je teraz vystavený 

zlému osudu, a nás si všetkých do zármutku uvrhol!» Pápež teda poslal ihneď za sv. Rehorom, ktorý bol už tri dni na ceste, 

a prísne mu naložil, aby sa bez odkladu vrátil domov. Svätý Rehor s ťažkým síce srdcom, ale bez zdráhania poslúchnul 

námestníka Kristovho a obrátil sa naspäť. Bol on radou Božou k iným veľkým skutkom povolaný. 
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V mesiaci novembri roku 589 rozvodnila sa v Ríme rieka Tiber a zaplavila mesto. Na to vypukla morová rana v meste i okolí, 

a nebolo domu, ani údolia, kam by nebola vnikla. Pustošiac hrozne a naplňujúc povetrie smrtonosným zápachom, rozširovala 

na všetky strany biedu a nemé zúfanie. Hneď medzi prvými padol strašnej tejto chorobe v obeť i sám pápež Pelagius II. A 

pretože v takýchto krušných časoch nemohlo mesto dlho ostať bez pečlivého Otca a biskupa, sišla sa ihneď rada mestská, 

kňažstvo i ľud, a zvolili pápežom opáta Rehora. On síce zdráhal sa vysokú túto hodnosť prijať, písal i samému cisárovi do 

Carihradu, aby voľbu nepotvrdil, a v nádeji, že cisár jeho prosbu vyslyší, zostal v Ríme a vynaložil čo mohol k potešeniu a 

pomoci utrápeného ľudu. Chodil medzi mŕtvolami po uliciach, zhromažďoval okolo seba veriaci ľud, povzbudzoval ho k 

modlitbe a ku skrúšenému pokániu. Lud poslúchol jeho hlasu a tiahol v zástupoch, s modlitbou a nárekom, z kostola do 

kostola. Aby však do týchto prosebných prôvodov nejaký poriadok uvedený bol, nariadil svätý, aby sa veriaci podelili na 

sedem čiastok, a vyjdúc v prôvodoch z rozličných kostolov zároveň, aby sa sišli v chráme Panny Márie, zvanom «Maggiore». 

On sám viedol prôvod kňazský; keď išli mimo náhrobného pomníka cisára Hadriana, videl Rehor stojaceho na ňom anjela, 

ktorý na znamenie, že hnev Boží je ukojený a morová rana prestáva, zastrčil meč svoj do pošvy. Pomník tento, v podobe 

hradu vystavený, menuje sa podnes «hradom anjelským» Mor skutočne prestal a na pamiatku tejto udalosti vykonávajú sa 

každoročne v cirkvi katolíckej verejné sprievody na sv. Marka. 

Medzi tým došlo z Carihradu cisárske potvrdenie. Na čo Rehor, ujdúc potajmo z mesta, ukrýval sa v horách. Ale prst Boží 

vyzradil jeho útulok, ako povesť praví,, ohnivým stĺpom, ktorý sa nad úkrytom Rehorovým vznášal. Hľadajúci ho ľud, veľmi 

potešený, viedol ho s veľkým plesom do chrámu, kde sv. Rehor za rímského biskupa a pápeža vysvätený bol dňa 3. septembra 

roku 590. Že sa Rehor tak prílišne zdráhal tejto najvyššej hodnosti, treba pripísať nielen preveľkej jeho poníženosti, ale i 

zlým časom, panujúcim tenkrát po celom Taliansku. Mesta i dediny boli zrúcané, role znivočené, ľud zúbožený, pyšné mesto 

Rím, ktoré kedysi vládlo celým svetom, skľúčené, jeho paláce a staviská v rumoch. O celé toto svetové mesto i jeho okolie 

starať sa musel tenkrát výlučne biskup a pápež rímský. V takýchto časoch vstúpil Rehor na trón pápežský a ťažkým 

povinnosťam vysokého tohoto úradu zodpovedať bolo teraz jeho najväčšou péčou. Podržiac prostý reholný šat, vedúc 

kláštorný život i ako pápež, pomáhal núdznym a ubiedeným nad všetku nádej a očakávanie. «Chudobným bude sa ohlasovať 

Evanjelium», to vystavil Spasiteľ za znak svojho božského vyslanstva; a preto i Rehor za prvú povinnosť svojho apoštolského 

povolania držal, radostnú zvesť, potešenie a pomoc poskytovať núdznym. Tisíc a tisíc chudobným udeľoval každý prvý deň 

v mesiaci mäso, ryby, olej, múku, syr, chlieb, víno a iné k životu potrebné veci; nemocným a neduživým posielal každodenne 

plné vozy vareného jedla; a u svojho stola kŕmil každý deň dvanásť pocestných, medzi týmito ako si to povďačný jeho ľud 

vyprával — jednúc i samého Spasiteľa. Obyvateľov i v meste i po krajine hájil pred utláčaním nesvedomitých toho času 

úradníkov cisárskych; Rím, ktorý on vždy považoval za svoje vlastné mesto,, oslobodil dvakrát svojou prímluvou pred 

nepriateľským národom longobardským, ktorí vtedy pleniac a boriac všetko, čo im pod ruku prišlo, vrazili do Talianska. A 

kým jedno rameno povznášal k ochrane nad Talianskom, druhým ramenom zasiahol až ďaleko za more, a na vzdialených 

anglických ostrovoch rozsieval semä viery. Vrelá jeho túžba, získať chrabrých Angličanov, nevyhasla nikdy v jeho duchu. 

Pretože ako pápež ta už cestovať nemohol, vystrojil ta tedy roku 569 opáta Augustína so štyridsiatimi súdruhy. Títo však 

dojdúc cestou do Francúzska, zľakli sa na slyšané tam reči ohromných ťažkostí a krutých nebezpečenství, aké ich uprostred 

barbarských týchto národov očakávaly, tak veľmi, že ztadiaľ prosili Rehora, aby im dovolil vrátiť sa domov. Rehor však 

povzbudil malomyseľných a vzkázal im, aby sa nedali zastrašiť rečami ľudí chabých a neštítil i sa nerestí za Krista, lež 

dôverujúc v Boha, chopili sa diela apoštolského. Oni v skutku nasledovali napomenutie a radu svätého pápeža, prepluli 

morom a ohlasovali sv. Evanjelium s toľkým prospechom, že sotva minulo niekoľko rokov v krajine tejto prv zcela pohanskej 

povstalo viac biskupství. I je-Ii už veľká zásluha pred Hospodinom, priviesť čo len jednu dušu k spasonosnej viere, jakú cenu 

teprv musí mať pred ním upravenie celého veľkého národa na cestu spasenia! 

Múdre a obozretne spravoval sv. Rehor i záležitosti cirkevné. Prísne bdel predovšetkým nad cirkevnou kázňou. Proti 

výstupkom a nadužívaniam pozdvihol sa s celou vážnosťou. Vo Francúzsku a Španielsku nariadil vydržovať cirkevné synody 

tým cieľom, aby rozličné chyby a nemravy, hlavne zakupovanie svätých úradov, aké sa tým časom v tieto krajiny boli vklzly, 

zahatené a vykorenené byť mohly. Kláštorom, ktoré následkom stálych nepokojov boli klesly, ustanovil výborné predpisy a 

od mníchov žiadal nado všetko prísné zachovávanie reholných pravidiel. Bol on, ako ho menovali, opravdivý «otec 

mníchom.» 

Nesmrteľných zásluh nadobudol si sv. Rehor zdokonalením cirkevných obradov (liturgie) a opravením spevu cirkevného. 

Spôsob bohoslužieb vyvinul sa behom století rozlične podľa rozličných miest, časov a národných obyčajov, takže skoro 

každý národ, každý okres, ba každá väčšia obec pri bohoslužbách odchylné od iných poriadky a obyčaje zachovávala. Avšak 

jednota vo viere požadovala nutno i jednotu v obradoch cirkevných. Sv. Rehor podujal toto veľké dielo. On prezkúmal 

modlitby a obrady jednotlivých cirkví, aby čokoľvek čulá viera a vrelá pobožnosť prastarých časov skutočne pekného a 

vznešeného zplodila, podržal a ustálil, naproti tomu však vylúčil všetko, čo sa kde behom časov do bohoslužieb vklzlo menej 

pekného a vkusného. Týmto spôsobom obohatil on bohoslužby tými vznešenými obradmi, ktoré až po dnes trvajú v cirkvi 

svätej. 

K pozdviženiu pobožnosti a chcejúc bohoslužby učiniť slávnymi a dojemnými, zaviedol prekrásny a srdcejemný spev, ktorý 

sa po ňom nazýva až po dnes spevom «gregorianským». K tomuto cieľu založil spevácke školy, kde sa chlapci vo speve 

vyučovali a cvičili. 

A on, čo ako ťažkými prácami zasypaný, vedel si predsa vždy uhliadnuť času, aby do školy zájsť a chlapcov sám vyučovať 

mohol. Táto spevácka škola trvala i po ňom ešte za 300 rokov. Lebo i tenkrát ešte ukazovali palicu, ktorou neposedným 

chlapcom hrozieval, a i pohovku, na ktorej sedáva), kým chlapci spievali. 
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Veľký tento pápež nikdy ináč než skromne myslieval o sebe samom, chvály a lichotenia boli mu zrovna protivné. Keď 

carihradský patriarcha Ján, mýlne sa nazdávajúc, že Longobardi Rím rozborili a katolícke kresťanstvo po talianskej zemi 

vyhubili, osoboval si vo svojej vysokomyseľnosti názov «všeobecného biskupa», protivil sa tomu však sv. Rehor, pretože 

len rímský biskup akožto pápež je biskup všeobecný. Napomenul teda vysokomyseľného patriarchu najprv po dobrotky, a 

vidiac že láskavé napomenutie neosoží, aby jeho pýchu zahanbil, pridal si krásny názov: Gregorius Papa, servus servorum 

Dei, t. j. Rehor pápež, sluha sluhov Božích. Tým chcel povedať: že pápež, ačkoľvek najvyššiu dôstojnosť v cirkvi svätej 

zastáva, predsa všetkým, i tým najmenším veriacim slúži, pretože o ich dušné spasenie pečovať a s vynaložením všetkých 

svojich síl podporovať ich musí. Tento krásny název prijali po ňom všetci pápeži až po dnešnú dobu, dávajúc tým svetu 

nasledovaniahodný príklad pokory. 

Posledných päť rokov prežil veľký pápež v neustálych nemociach a bolestiach, ale vzdor tomu neustal starať sa o cirkev ako 

predtým. Nevládajúc zodvihnúť sa s postele, dal si povolať tajomníkov i pisárov k sebe a predriekal im listy, ktoré buď čo 

odpovede, lebo čo rozkazy na rozličné strany rozoslané byť maly. Roku 604. zomrel v Pánu a pochovaný bol v chráme sv. 

Petra. Raz nemajúc už ničoho pri ruke, čo ty chudobnému o podporu prosiacemu dať mohol, nežli jediný a posledný 

strieborný tanier, vzal a dal mu ho. Odvolaný teraz k odplate do nebies, naleznul tam viac nežli strieborný tanier — korunu 

totižto slávy večnej. 

Poučenie. 

Sv. Rehor je zrkadlom života každému kresťanovi, ktorý usiluje sa nasledovať slová Spasiteľove: «Buďte dokonalí, ako Otec 

môj v nebesiach dokonalý je». On opovrhol bohatstvom, pohodlím, vyznačením, v ktorých bol od mladý vychovaný, a len 

zo synovskej poslušnosti oproti Bohu prijal po dlhom zdráhaní sa vládu nad cirkvou. Avšak i v tejto najvyššej hodnosti 

ponížený bol pred Bohom a pred ľudmi. Nič na svete nemiloval viacej, nežli chudobu a samotu. Nemoce a bársjaké iné 

neresti života považoval za milosť Božiu. K smrti bol vždy hotový. Takto ukázal svetu skutkom, že šťastlivým môže byť len 

ten, kto žije Bohu a vládne jeho milosťou i láskou. Nech teda nasleduje sv. Rehora každý predstavený, nech sa považuje byť 

sluhom svojich poddaných, nech je hotový pre nich ku každej obeti, nech svoju vážnosť a práva, ktoré sú mu nad nimi dané, 

obracia ku cti a chvále Božej a k prospechu svojich blížnych, nech oproti druhým nikdy nie je pyšný alebo tvrdého srdca. 

Veď i sv. Pavel bol by mohol rozkazovať, a on predsa veriacich prosí pre lásku a vľúdnosť Ježiša Krista. Rovne tak i sv. Ján 

apoštol praví: «Dietky moje, milujete-li Ježiša Krista, plňte čo vám odporúčam.» Sv. Rehor nasledoval stopy sv. apoštolov. 

Bodaj by sa snažil každý kresťan plniť, čo veľký tento pápež povedal v jednej svojej reči: «Nemožno-li vám zriecť sa 

všetkého, čím tu na svete vládnete, podržte si svoje pozemské statky, ale tak, aby vás ony nepútaly k zemi ako otrocké reťaze, 

lež naopak, požívajúc tieto dary, snažte sa všemožne po statkoch a pokladoch večných. Duša Bohu v láske oddaná túži len 

po tom, čo je milé Bohu. Preto sa jej všetko, v čom pred tým slasť nalezala, protiví a nič na svete tomto nie je vstave úplne 

zadosť učiniť jej túžbam. Oheň lásky po nebeskom šťastí zožerie v srdci každú hrdzu hriešnej náchylnosti a tak stane sa duša 

spôsobnou, prijať a uhostiť v útrobách svojich milovaného Pána. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Rehora toľkými cnosťami ozdobil, popraj nám milosti, aby sme, nasledujúc tieto jeho cnosti, večne Ta 

s ním velebiť a oslavovať mohli. Amen. 

 

13. MARCA. 

Sv. Nicefor. 

Sv. Rehor dozvedel sa jednúc o Marseľskom biskupovi Serénovi, že tento, keď niektorých novoobrátených kresťanov videl 

klaňať sa pohanskou obyčajou obrazom svätých, v prílišnej svojej rozhorčenosti tieto obrazy roztrhať a z kostola vyhádzať 

rozkázal. Písal mu teda: «Nemal si dať zkaziť, čo nie ku klaňaniu, ale však k poučeniu nevedomých kresťanov v kostole 

vystaveno bolo. Pretože iná vec je, obrazom sa klaňať a i iná z udalosti obrazom predstavenej poznať, čomu sa klaňať máme.» 

Takto učila cirkev katolícka od najstarších časov, a stále pri tom zachovávala obyčaj, mať v úctivosti obrazy, ktoré upomínaly 

na Ježiša Krista a jeho svätých. Lebo ako modlitebnou knihou upamätovaní bývame na Boha a sväté osoby lebo veci, tak 

nám môžu i obrazy toto všetko v pamäť uvádzať. A jestli-že kresťan v úcte má sväté Písmo, lebo modlitebnú knihu práve 

preto, pretože mu je ona prameňom nábožných myšlienok, a keď každý rozumný človek vie si vážiť obraz jemu milých a 

vážených osôb práve preto, aby si uctil osoby, ktoré obrazy predstavujú: vtedy zaiste i katolícka cirkev len takým veciam 

učí, ktoré sa i so zdravým rozumom, i s city nezkazeného ľudského srdca a i s učením Spasiteľa nášho celkom srovnávajú, 

keď svojim veriacim odporúča, ba na srdce im kladie, aby v úcte mali obrazy predstavujúce im Spasiteľa Ježiša Krista a jeho 

priateľov, svätých totižto a vyvolených Božích. 

Tohoto, na sv. Písme a ústnom podaní založeného článku viery, podľa ktorého obrazy Ježiša Krista a svätých Božích 

v úctivosti mať nielen smieme, lež i musíme, pridŕžal sa sv. Nicefor verne po celý svoj život, a neohrozene ho zastával i 

vyznával, mnoho zaň trpel, až napokon zaň i zomrel. Vedel on dobre, že Boh rozkázal Mojžišovi na púšti, aby s oboch strán 
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archy úmluvy postavil obrazy cherubov, že rovne tak neskôr dal postaviť na púšti kríž otočený medeným hadom, akožto 

predobraz sľúbeného Vykupiteľa Ježiša Krista. Keď teda Hospodin vydal prikázanie: «Neučiníš sebe modly ani žiadneho 

podobenstva, aby si sa mu klaňal», a týmto spôsobom zakázal Židom klaňať sa modlám tak, ako to robievali pohania, 

nezakázal im v úctivosti držať obrazy. Lebo veľký rozdiel je medzi klaňaním sa Bohu a úctou, ktorú preukazujeme svätým a 

vyvoleným Božím. Preto už i v katakombách, podzemných sklepeniach, kde prví kresťania, nesmejúc si ešte stavať verejné 

kostoly, potajomky a v úkryte odbavovali služby Božie, vidíme obrazy Ježiša Krista v podobe dobrého pastýra, ako i obrazy 

Panny Márie na dôkaz, že i za prvých kresťanských časov sväté obrazy v úctivosti držané boli. Ústné podanie nám krome 

toho sdeľuje, že sv. Lukáš evanjelista, znajúc maľovať, viacej obrazov blahoslavenej Panny vyhotovil. Za celých sedemsto 

rokov nenapadlo nikomu urážať sa na úcte preukazovanej obrazom. Až potom po sedemsto rokoch dosadli v Carihrade na 

trón cisárovia, ktorí oproti všeobecnej, až do ich časov panujúcej obyčaji a bez toho, žeby sa s biskupmi boli o to poradili,  

vydali zrazu cisárske rozkazy, nakladajúc, aby v chrámoch rovne tak ako po uliciach, ba ešte i v súkromných domoch všetky 

možné obrazy ztroskotané boli a zničené. V smysle tohoto rozkazu zničili cisárski úradníci nielen všetky obrazy svätých, ale 

pustili sa spolu i ukrutne prenasledovať všetkých ich ctiteľov. Toto zúrenie a prenasledovanie trvalo vyše sto rokov. 

Toho času žil sv. Nicefor. Otec jeho, Theodor, bol tajomníkom cisára Konštantína, prímením Kopronima, najzúrivejšieho to 

nepriateľa sv. obrazov. Jaknáhle sa cisár tento dozvedel, že jeho tajomník Theodor, pridržujúc sa prastarého učenia cirkvi 

katolíckej, obrazy Ježiša Krista, Bohorodičky a svätých Božích v dome svojom chová a v úctivosti ich má, ba že i proti 

bezbožným jeho úradníkom neohrozene vystupuje, dal ho mučiť a pozbaviac ho potom celého jeho majetku, poslal ho do 

vyhnanstva. Theodor zomrel vo vyhnanstve. Syn jeho však, Nicefor, matkou Eudoxiou vychovaný v cnostiach a 

najvýbornejšími učiteľmi vyučený v duchovných rovne ako svetských vedách, jaknáhle dorástol a do verejnosti vstúpil, získal 

si ihneď lásku a úctu spoluobčanov, ba rýchle nastalá povesť o mimoriadnej čistote života a o všestrannej jeho učenosti 

prenikla i k samému cisárskemu dvoru. Po smrti Kopronimovej dosadnul na cisársky trón v Carihrade jeho syn Konštantín. 

Tento teda, súc i s matkou Irenou horlivý za čisté učenie, povolal Nicefora k cisárskemu dvoru a sveril mu ten istý vysoký 

úrad, ktorý predtým jeho otec bol zastával. Krátkym časom bol on vo veľkej priazni ako u cisára, tak i u matky jeho Ireny, 

pretože so svedomitou ochotnosťou plnil povinnosti svojho úradu. Pri tom zápasil neohrozene so zúrivými nepriateľmi sv. 

obrazov, tak že biskupi na VII. všeobecnom cirkevnom sneme, v záležitosti obrazov vydržiavanom, zhromaždení, kde spolu 

i Nicefor čo cisársky plnomocník bol prítomný, napospol obdivovali jeho horlivosť i učenosť. 

Po tomto sneme presvedčoval sa Nicefor vždy viacej o márnosti tohoto sveta a zatúžil odriecť sa ho a utiahnuť sa od všetkej 

jeho vlády a slávy. Složiv teda vysoký svoj úrad, založil s niekoľkými rovno smýšľajúcimi mužmi kláštor na púšti, kde sa 

oddal modlitbe, zpytovaniu Píšem svätých a iným nábožným cvičeniam. Ani netušiac pripravoval sa on takto k novému, 

najvýš dôležitému kroku na ceste svojho života. 

Tým totižto časom (r. 806.) zomrel sv. Taráz, patriarcha carihradský. Na jeho miesto zvolený bol jednohlasne Nicefor. Pri 

svojej úprimnej pokore zdráhal sa on dlho prijať tento vysoký a s tak veľkou zodpovednosťou spojený úrad, až napokon 

starostlivosťou o cirkev svätú premožený a i prosbami veriaceho ľudu donútený, dal sa vysvätiť. Po čas vysvätenia držal 

ustavične v rukách knihu, ktorú bol o úcte k obrazom napísal a složil ju potom za oltárom do schránky, akoby záloh svojho 

sľubu, že chce až do smrti neporušené udržať toto učenie cirkvi o obrazoch. Stanúc sa takto patriarchom, dal sa horlivé 

rozširovať kráľovstvo Božie jak viery verným slovom, tak cnostným príkladom. V tom však zomrel cisár Konštantín a na 

jeho miesto zvolený bol roku 813. nový cisár, menom Lev. Tento, súc zaťatým nepriateľom svätých obrazov, snažil sa ich 

úctu vykoreniť všemožným spôsobom, najprv lsťou, potom i násilím. On sa nazdával, že prevedeli Nicefora Iichotením a 

sľubami na svoju stranu, potom sa mu ľahko podarí previesť svoj bezbožný úmysel. Snažil sa teda sv. patriarchu premluviť, 

aby upustil od svojho učenia, lebo pravá viera zapovedá vraj i tak držať v úctivosti obrazy. Ale bohuverného hlavného pastiera 

nedotkly sa lstivé a úlisné slová cisárove, tak ako ani neskoršie vyhrážky, i odpovedal mu prostosrdečne: «Darmo sa namáhaš, 

cisáru, lebo my na prastarom učení a podaní cirkvi ničoho zmeniť nesmieme. Sväté obrazy držať a ctiť ich shoduje sa so 

svedectvom Písma a s najstarším obyčajom cirkvi. Sami obrazoborci dovoľujú v úctivosti mať kríž ako i knihu sv. Evanjelia. 

Ale kríž a Evanjelium nie sú Kristus sám, lež len rozpomienka na neho, «podobná obrazom.» Cisár teda vidiac, že lichotením 

sv. patriarchu od cirkevného učenia neodvráti, chopil sa iného prostriedku a to síce takého, ktorý bol i cisára i kresťana na 

najvýš nehodný. Bol totižto v meste Carihrade od pradávnych časov vystavený nad hlavnou bránou mesta veľký kríž s 

Ukrižovaným. Bezbožný teda cisár rozkázal vojakom sňať s tohoto kríža obraz Ukrižovaného a k verejnej potupe a 

pohoršeniu vláčiť ho mestom po blate. Keď na to Nicefor, neznajúc, že to cisársky rozkaz, pre takéto potupenie a zneuctenie 

obrazu Ježiša Krista žalobu pozdvihol u cisára a potrestanie bezbožných vojakov žiadal, tento ich nielen nepotrestal, lež 

naopak zakázal na budúce obraz Spasiteľa na staré miesto nad bránou postaviť a vôbec obrazy v úcte držať. Svätý náš 

predvidel, čo tu z toho nasledovať bude. Napomínal teda s jednej strany pravoveriacich kresťanov zotrvávať stále vo viere, 

a s druhej obrátil sa i sám dôverne k Bohu a prosil ho vrúcne o milosť, aby mu v týchto ťažkých okolnostiach nápomocným 

byť ráčil. 

Cisár nemeškal obrátiť sa proti sv. patriarchovi tými najukrutnejšími prostriedkami prenasledovania. Nechcejúc trpeť jeho 

viery verného učenia, zakázal mu najprv kázať, a aby mu učinil nemožným vykonávať i ostatné sväté úkoly, zakázal mu 

používať pri službách Božích kostolných nádob, akožto darovaných kedysi od cisárov. Napokon proti všetkému cirkevnému 

právu a poriadku naložil niekoľko nehodným biskupom, ktorí boli tak ako on nepriatelia obrazov, aby sa sišli a držali nad 

Niceforom súd. Títo sa v skutku sišli v cisárskom paláci, predvolali sv. Nicefora a vyzvali ho zrovna, aby zmenil svoje 

smýšľanie a učil podobne im, že sa sv. obrazy v úctivosti držať nemajú, lebo že ináč trestu neujde. Avšak pretože toto 

zhromaždenie bolo proti všetkým zákonom cirkevným, Nicefor neohrozene odpovedal nehodným biskupom: «Kto vám dal 

moc predvolať ma pred seba, pápež alebo niektorý patriarcha?» Na to im vysvetlil ich blud, upomenul ich na ich neprávosti 

a prečítal im oné cirkevné stanovy, podľa ktorých každý, ktokoľvek by sa opovážil osobovať si v cudzom biskupstve dajaké 

právo, upadá do cirkevnej kliatby. Oni však málo si všímali hrozieb a napomínaní svätého, a vyriekli nad ním samým kliatbu. 
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Zároveň ho pozbavili úradu a zapovedali mu menovať sa ďalej patriarchom. Cisár sám najal proti nemu zákerníkov, ktorí ho 

mali zavraždiť. To sa im však nepodarilo, a preto ho cisár dal násilne odviesť do vyhnanstva. A tak bol Nicefor pre svoju 

vernosť, ktorou neohrozene zastával úctu k sv. obrazom, do ďalekého kláštora za morom odvlečený. Roku 820. zomrel cisár 

Lev, a nasledoval po ňom Michal šleptavý. I tento podporoval obrazoborcov. Kňazov, nechcejúcich obrazy vyhádzať z 

kostolov von, dal prenasledovať, uvrhnúť do žalárov, tam biť, áno mnohých odsúdil i na smrť. Steny po kostoloch, na ktorých 

vymaľované boli buďto deje biblické, buďto skutky a utrpenie sv. mučeníkov, dal olíčiť vápnom, omazať blatom, alebo 

kladivom a sekerou roztrieskať. V takýchto okolnostiach zotrvával sv. Nicefor i ďalej vo vyhnanstve, kým po 14 rokoch čo 

70 ročný starec (r. 828) usnul sladko v Pánu v kláštore sv. Theodora, ktorý sám bol vystavil. 

Pozostatky svätého dala cisárovná Theodora preniesť roku 846 do Carihradu. 

Poučenie. 

Ani jedno učenie cirkvi katolíckej nie je bez úžitku, keď mu náležíte porozumieme, verne sa ho pridŕžame a podľa neho život 

spravujeme. Užitočné je nám teda i to učenie, že obrazy predstavujúce nám osoby a udalosti svätých v úctivosti držať máme. 

Sv. Nicefor ťažké prenasledovanie trpel za hlásanie a neohrozené vyznávanie jeho. On volil zomrieť radšej vo vyhnanstve, 

nežli sa prehrešiť proti prastarému učeniu cirkvi. Ty však, drahý čitateľu, môžeš pohodlne a bez obavy ctiť a v dome si držať 

obrazy svätých. Váž si a užívaj teda tohoto prostriedku k svojmu blahu. Lebo hľa! človeka akoby dačo neustále pútalo k 

hrude tejto zeme; veď sotva že si prišiel domov z kázne, alebo sotva že si sa pohrúžil vo svätú pobožnosť, tu čo chvíľa počne 

sa ti myseľ rozptylovať sem-tam svetom, a zrazu si roztržitý. A trebárs by si i prísne vzal pred seba, že sa budeš za dlhší čas 

zaoberať vecmi a udalosťami svätými, predsa ťa len i proti vôli pochytia zas pozemské starosti, práce a roztržitosti, tak že 

ani nezbadáš, a znovu si v tomto pozemskom prachu ponorený. Či to teda nie je dobre, keď buďto idúci z pobožnosti, alebo 

v robotný deň, keď večierkom unavený z poľnej práce domov sa vraciaš, uzreš na ceste tu sv. kríž, tam zas obraz najsvätejšej 

Panny v prívetivej kaplnke? Či sa ti ňádra nenaplnia radostnými city, keď doma shliadneš na stene obraz, ktorý ti predstavuje 

nejaký svätý dej, alebo tvojho patróna, alebo sv. Cyrilla a Metoda, ktorí prví hlásali kresťanskú vieru našim pradedom? Jeden 

jedinký pohľad na takéto obrazy je často tichá a vrúcna kázeň a uvedie duši v pamäť všetko, čo bola v kostole videla a slyšala, 

alebo čo doma čítala, o čom premýšľala, a za čo prosila v modlitbách. Mnohý kresťan čerpal už potešenie a posilnenie v 

ťažkej nemoci, keď pri smrteľnom jeho zápase utkvelo mu oko na kríži, ktorý mu visel nad posteľou. Pohľad naň bol 

umorenej duši odpočinkom. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si nám stálosťou sv. Nicefora osláviť ráčil ono krásné učenie Tvojej sv. cirkvi, ktorým nám sv. obrazy v 

úctivosti mať po dnes prikazuje, popraj nám milostivé, aby sme pohľadom na ne a vernou úctou k nim podľa tela a podľa 

duše k Tebe sa blížili a Tebe sa zaľúbili. Amen. 

 

14. MARCA. 

Sv. Mathilda. 

V sv. Mathilde vidíme opäť skvelý obraz kráľovny, ktorá i na tróne zachovala prostotu ducha, a nezapomnela na svoje ženské 

povolanie, lež za najväčšiu česť pokladala si v dome svojom byť pečlivou a účinlivou kráľovnou. 

Mathilda bola dcéra grófa Ditricha z Ringelheimu. Rodičia chcejúc dcéru svoju vychovať v bázni Božej, poslali ju na výchovu 

do ženského kláštora v meste Herforde, kde ona v kláštornej tichosti vedená bola ku všetkým tým cnosťam, akými sa jej 

svätý život tak bohaté skveje. 

Otto, vznešený vojvoda saský, uslyšav o vľúdnosti, nábožnosti a kráse Mathildinej, vyhliadol ju za manželku svojmu synovi 

Henrikovi, nazvanému pozdejšie ptáčnikom. Henrik teda, chcejúc sa presvedčiť, či všetko to, čo si celý svet o Mathilde 

pochvalného rozpráva, skutočne i pravda je, poslal potajomne svojho povereníka do kláštora na výzvedy. Tomuto sa 

pošťastilo nielen z blízka videť, ale i zkúmať chovanie sa Mathildine, a keď sa uspokojený s veselým posolstvom navrátil k 

vojvodovi domov, vybral sa Henrik so skvelým komonstvom na cestu sám a doraziac do kláštora, prosil prekvapenú pannu 

o ruku. Henrik bol muž mladý a udatný, ktorý nejednúc už dokázal svoju zmužilosť v bojoch krvavých. Rodičia a príbuzní 

Mathildini tešili sa teda napospol tomuto manželstvu. Svatba bola roku 913, pri ktorej mladá nevesta dostala do vena mesto 

Vallhausen so všetkým, čo k nemu prislúchalo Za tri roky stala sa ona vojvodkyňou saskou, a o tri roky neskoršie kráľovnou 

nemeckou. A predsa ju skvelosť vysokej hodnosti nezaslepila, ba naopak márnosť a ničomnosť tejto svetskej slávy 

osvedčovala a pútala jej ducha tým viacej k Bohu; lebo čím vyššie stála ona pred ľudmi, tým viacej ponižovala sa pred 

Bohom. 

S manželom, ktorému v chrabrosti, zmužilosti a spolu i bohabojnosti nemohol sa rovnať žiaden mocnár, žila Mathilda v 

najsladšom šťastí. Boli oni oba vždy jedného srdca, jednej mysle. Akožto kráľovná nemiešala sa naša svätá nikdy do 

panovníckych práci a záležitostí. Len na jedno právo robila si nároky, prosiť svojho manžela za milosť a odpustenie pre 
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odsúdených. Toto robievala pri každej príležitosti. Ale keď prísny a spravodlivý cisár vzdor jej prímluve svoju mienku alebo 

vynesený ortiel nezmenil, uspokojila sa v tichu tým, že splnila povinnosť, ostatné ponechala spravedlnosti a svedomitosti 

svojho manžela. 

Manželov, spojených takto láskou ku Kristu, a zároveň láskou i milosrdenstvom k poddaným, požehnal Hospodin pätoro 

dietkami: tromi symni, ktorí menovali sa Otto, Henrik a Bruno, a dvoma dcérama. Mathilda oddala sa teraz s najútlejšou 

materinskou pečlivosťou výchove svojich dietok, roznecujúc v nich plameň detskej pobožnosti k Bohu a vrelej lásky k 

blížnému. A pokým kráľ víťazné boje viedol s ďalekými nepriateľmi, kým on hranice svojej ríše šíril a krvavé nápady 

pleniacich tenkrát po Nemecku Maďarov zmužile odrážal: pôsobila Mathilda ako anjel pokoja v tichej svojej domácnosti, 

pečovala o dietky, udržovala poriadok v dome, odievala a kŕmila chudobných, poučujúc ich pritom, ako majú byť oddanosťou 

do vôle Božej i v chudobe bohatými. Taktiež navštevovala nemocných a tešievala ich rozhovormi o trpiacom a umierajúcom 

Spasiteľovi na kríži, pozdvihujúc takto ich ducha k tejto studnici našej potechy a nádeje. Kde mohla, snímala, alebo aspoň 

obľahčovala putá zajatým, napomínajúc ich, aby sa. usilovali úprimným pokáním zadosť učiniť za svoje hriechy. 

Triadvadsať rokov účastná bola Mathilda nezkaleného šťastia v láskyplnom manželstve, napokon musela okúsiť i jeho 

trpkosti. Roku 936. upadol jej manžel do ťažkej nemoce. Keď cítil, že sa jeho hodina blíži, sveril milovanej manželke tie 

najvážnejšie záležitosti a na koniec riekol: «Najvernejšia a najmilejšia manželko moja! Ďakujem Pánu nášmu Ježišu Kristu, 

že ťa na žive zanechávam, lebo nikto ešte nemal manželky vo vernosti stálejšej a vo všetkom dobrom zkusenejšej, nežli si 

ty. Ďakujem ti, že si hnev môj krotievala a vo všetkom dobrou radou ma podporovala. Často si ma privádzala k spravedlnosti, 

napomínajúc ma neustále, ujímať sa utlačených. Teraz porúčam všemohúcemu Bohu a prímluve svätých teba, naše dietky a 

svoju dušu, ktorá sa zanedlho s telom rozlúči. A keď cisár na to vskutku zomrel, vrhla sa Mathilda na kolená, odporučila 

dušu jeho Bohu, a dala hneď zaň slúžiť zádušnú sv. omšu. Po sv. omši vrátila sa do dvorany, kde mŕtvy ležal a nalezla tam 

pri ňom synov s najvyššími vojenskými vodcami zhromaždených. I vrhnúc sa na kolená k nohám mŕtvemu manželovi, 

rozplakala sa horko. Potom vstanúc obrátila sa ku svojim trom synom, z ktorých dvaja, Otto a Henrik, hádali sa o korunu už 

nad mŕtvolou otcovou, a oslovila ich hlasom prenikavým: «Synovia moji najmilejší! dobre si zaštepte do srdca, čo tu vidíte. 

Bojte sa Boha a ctite ho vo všetkom, pretože v jeho rukách leží život i smrť i tých najmocnejších panovníkov. Ach, prestaňte 

sa hádať o pozemské pocty a hodnosti! Rozvážte si to pri pohľade na túto mŕtvolu a pozrite na tento konec všetkej pozemskej 

slávy. Šťastlivý a múdry je jedine ten, kto po tom túži, čo večne trvá. Nezanášajte sa starosťou, na ktorého z vás obráti svet 

oko a komu dá prednosť, lež pamätajte na slová múdrosti božskej, že kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude 

povýšený! A čo takto nábožná matka radila synom, chcela hneď i sama skutkom dokázať. Složila teda bez odkladu oblek 

cisárovnej príslušný, utiahla sa do svojich izieb, kde sa oddala modlitbe a prísnym kajúcim skutkom. Často v noci zobudila 

služku, šla s ňou do kostola, kľačala pred najsvätejšou Sviatosťou do rána a potom opäť v tichosti a potajomne vrátila sa 

domov do svojej izby. 

Avšak sv. Mathilde bolo u Boha súdeno, okúsiť ešte i trpkejšie zkúšky. Synovia jej žili v neustálych rozbrojoch. To ranilo 

nadmieru jej materské srdce, preto ani neprestávala modliť sa k Bohu, aby jej synov osvietil. Spor napokon bol vyrovnaný. 

Otto sa stal kráľom, a Henrik vojvodom bavorským. Ale Mathilde ani potom nebolo popriano, požívať na dlho nezkaleného 

šťastia. 

 Totiž ovdovela, mala najväčšiu radosť v tom, keď chudobným udeľovať mohla almužnu. Rada podporovala každého 

núdzneho a nezapomínala ani na kostoly a kláštory. Lichotiví nádvorníci, ktorým dobročinnosť kniežat býva tŕňom v oku, 

jestliže len neslúži ich vlastnému lakomstvu, počali roztrusovať povesť, že vraj stará kráľovná po smrti cisárovej shabala 

veľké poklady, ktoré teraz rozhadzuje medzi lenivých vraj mníchov a mníšky a medzi všelijakú tulácku háveď. Otto uveril 

pomluvám a v porozumení s bratom Henrikom odobral matke všetky dôchodky i statky a chcel ju násilne vsadil do kláštora 

za mníšku. Tento synovský nevďak bol pre Mathildu trpký kalich, ona však pila z neho s oddanosťou do vôle Božej, pretože 

ako pravila, sama si ho naplnila. A nikdy neukázala sa šľachetnejšou a vznešenejšou, neži teraz v tomto utrpení — ona, 

bývalá cisárovná, matka kráľa nemeckého v najväčšej núdzi a chudobe! A to pre jej lásku k Bohu a milosrdenstvo k blížnym. 

Ale ona znášala toto všetko trpezlive, ani nedovolila nikomu zle hovoriť o jej synoch. «Otto, hovorievala, zachodí so mnou 

tak, ako som si zaslúžila — môjmu však Henrikovi odvrátil srdce odo mňa. Opustená takto celým svetom utiahla sa na 

osamelé miesto vo Vestfaloch a tam žila ďalej svoj bohumilý život. 

Tu sa všemohúci Boh zaujal ťažko zkúšanej matky, pokáral jej synov všelijakými nehodami, až sa im konečne otvorily oči. 

Na prosbu svojej manželky poslal najprv Otto biskupov a grófov, aby utrápenú matku priviedli naspäť. Sám jej potom šiel v 

ústrety, padol pred ňou na kolená a prosil za odpustenie. Ona však, obejmúc ho, pravila: «Uspokoj sa; keby som toho mojimi 

hriech ami nebola zaslúžila, nebolo by sa mi to prihodilo.» Za nedlho nasledoval i Henrik príklad bratov a napozatým nekalilo 

nič ich vzájomnú lásku. 

 Predtým s pomocou svojho manžela a teraz s pomocou svojho syna založila sv. Mathilda viacej kláštorov tým cieľom, aby 

Boh takto mal viac pobožných sluhov v krajine a sväté svoje požehnanie tým hojnejšie rozlieval v nej. Zvláštnou péčou 

zanášala sa nadovšetko o ženský kláštor v Quedlinburgu, kde pri boku svojho manžela pochovaná byť chcela. Tento teda 

kláštor dostaviť, dorastajúcich vnukov a vnučky svoje vychovávať, videť lásku a poctu, akými ju teraz vyznačoval syn, veľký 

cisár Otto, bolo jej radosťou a potešením v zošlom jej veku. Roku 965. vrátil sa Otto z Talianska do svojich krajín a pospiechal 

k bratovi svojmu, arcibiskupovi Kolínskemu. Tu ho čakaly staručká matka a dcéra, vydatá kráľovná francúzska. Boli to dni 

radosti a rozkoše! Mathilda zaviedla ztadiaľto cisára, svojho syna, do Nordhausenu, aby mu ukázala kláštor, ktorý bola 

založila. Tu sa matka so synom poslednýkrát videla. V deň, keď sa mali rozlúčiť, boli ešte raz oba prítomní pri omši svätej. 

Po svätej omši sprevádzala matka milovaného syna ku hlavnej bráne kostolnej a tu ho ešte jednúc s hlasitým nárekom objala. 

Cisár vymanil sa napokon z objatia plačúcej matky a vyšvihol sa na koňa. Mathilda pohliadnuc ešte za synom a vrátiac sa do 
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kostola naspäť, vrhla sa na kolená a ľúbala miesto, na ktorom tu pred okamihom spočívala noha cisárova. Ktosi z komonstva 

povedal to Ottovi, načo tento ihneď s koňa skočil, pribehnul k matke a oslovil ju láskavé: «Matko drahá, ako sa vám odslúžim 

za toľkú lásku?» Ona však pozdvihnúc sa z miesta, kde kľačala, požehnala syna a rozlúčila sa s ním, rieknuc: «Cestuj s 

Bohom, a keďby si v tomto smrteľnom živote nemal viac uzrieť obličaj môj, nezapomeň vyplniť túžby duše mojej 

nesmrteľnej. 

Od tohoto času cítila Mathilda, že sa pomály blíži k smrti. Preto odcestovala do Quedlinburgu, kde sa chcela dať pochovať 

po boku svojho manžela. Sv. sviatosti prijala z ruky svojho vnuka Vilhelma, arcibiskupa mohučského. Chcejúc mu dať niečo 

na pamiatku, pýtala sa abatysse, či ešte niečo z jej majetku zbýva? «Nič», odpovedala táto, «leda niekoľko plachiet, ktoré ste 

určili sebe do rakve.» — «Tedy mu ich len dajte, bude ich potrebovať skorej nežli ja», pravila na smrť nemocná svätá. A hľa, 

mala pravdu. Arcibiskup na zpiatočnej ceste neočakávane onemocnel a i zomrel; po ňom za nedlho Mathilda. V deň svojej 

smrti kázala si na zem rozostrieť žínené rúcho, dala sa položiť naň a hlavu posypať si popolom, praviac: «Nesluší sa 

kresťanovi umrieť ináč, nežli v kajúcnom rúchu a popole. Prežehnajúc sa na to svätým krížom, usnula sladko v Pánu dňa 14. 

marca práve v tú hodinu, kedy každodenne zvykala almužnu rozdávať chudobným. 

Poučenie. 

Sv. Mathilda presvedčená bola o tom, že skrze rehole požehnanie Božie prijde do jej krajín. Smýšľala ona v tej veci rovnako 

so sv. Rehorom, so všetkými svätými a pravoveriacimi kresťanmi starých i nových časov. Len kacíri a neverci neostýchajú 

sa vystupovať proti reholám pri každej príležitosti a mníchov i kňažstvo vysmievať. S kýmže držíš ty, drahý čitateľu? 

Sv. Mathilda založené od nej kláštory nadala bohatými statkami, aby kňazi mohli slúžiť Pánu v pokoji, bez starosti o výživu. 

A týmto sa ona nielen nestala chudobnou, lež badala často, že jej pozemské statky akoby zázračným spôsobom sa 

rozmnožovaly. Čo ale riecť mám o takých kresťanoch, ktorí po cirkevných statkoch lakomým okom hľadia? Ktorí plnými 

ústy do sveta vykrikujú, že vraj biskupom, farárom, kláštorom treba statky shabať? Ktorí i zákonmi i prastarými právami 

poistené poplatky duchovným svojim pastierom splácať sa zdráhajú? Čo iného, nežli že takýmto jednaním odcudzujú si 

požehnanie Božie, áno hnev Boží uvaľujú na svoj majetok i na svoju dušu. Lebo neprávosť spáchanú proti sluhom Božím 

váži Boh ako spáchanú proti sebe samému. 

Sv. kráľovná ustúpila nahnevaným a zlostným synom, a opustila kráľovský dvor. Keď ju však povolali znovu, vrátila sa 

zpiatky, chcejúc dokázať, že je hotová spáchanú na nej neprávosť zabudnúť a všetkým zo srdca odpúšťa. Preto drahý čitateľu, 

vidíš-li, že sa dakto na teba hnevá, ustúp mu; udus hnev, mlč, alebo keď mluvíš, mluv s nahnevaným vľúdne. Protivné 

jednajúc povzbudzuješ protivníka ešte viacej k hnevu a zavdávaš mu príčinu k iným snáď ešte väčším hriechom. I malý oheň, 

keď sa doňho dúcha, rozvatrí sa väčšmi. Taktiež, keď sa protivíme nahnevanému, ako by sme dúchali do ohňa. 

Sv. Mathilda úplne odpustila synom ich previnie je. Podobne musíš jednať i ty, drahý čitateľu! Lebo jestli si pred seba bereš, 

že protivníkovi chceš síce odpustiť, ale nechceš zabudnúť učinenú ti krivdu, že mu nechceš zapríčiniť nič zlého, ale ani 

dobrého nič preukázať, že sa nechceš na ňom pomstiť, ale ani jakživ nič viacej s ním mať nechceš, takéto tvoje odpustenie 

nemá žiadnej platnosti pred Bohom. Pretože takto neučil Ježiš Kristus. K tomu pováž, ako by to s tebou vyzeralo, keby sa 

Pán Boh podobne proti tebe choval, ktorého si ty však častejšie a ťažšie obrazil, nežli teba tvoj blížny. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si vznešenej kráľovnej sv. Mathilde poprial milosti, že úplne odpustila a zapomenula všetky neprávosti, ktoré 

spáchali na nej vlastní jej synovia, ráč aj nám láskavé udeliť daru tvojej milosti, aby sme i my, odpúšťajúc viny naším 

viníkom, úplne účastnými sa stali odpustenia našich hriechov a i večnej odplaty v sláve nebeskej. Amen. 

 

15. MARCA. 

Sv. Longin, vojak a mučeník. 

Nekonečnej láske božského Vykupiteľa nebolo dosť na tom, že za nás na kríži zomrel, on chcel, aby ešte i najsvätejšie jeho 

srdce, sídlo najdokonalejšej lásky, prebodnuté a otvorené bolo. Takto to predpovedali od prastarých časov proroci. 

Najláskavejší Spasiteľ chcel nám týmto dať na vedomie, že jeho srdce každému, ktokoľvek v láske a ľútosti k nemu 

prichádza, je otvorené, a že všetci utrápení, potechy zbavení nájsť môžu v ňom prítulok ku potešeniu. 

Sv.Ján evanjelista, opisujúc prebolestnú smrť Spasiteľovu, hovorí doslovne: «Jeden zo žoldnierov kopijou otvoril mu bok a 

hneď vyšla krv i voda.» Žoldnier alebo vojak tento menoval sa podľa ústneho podania Longinus. Spisovatelia, ktorí nám 

opísané životy mučeníkov a svätých Božích zanechali, tvrdia, že sa Longin narodil v Cesarei, že bol poddôstojníkom v 

rímskom vojsku a k tomu i vyzvedačom Piláta, ktorému všetko donášal, čokoľvek sa prihodilo v Jeruzaleme a v okolí. Bol 

on muž spoľahlivý v službe, ale boľavých očí, prečo sa mu súdruhovia neraz posmievali. Bol prítomný pri odsúdení Ježiša 

Krista, ľutoval ho a držal ho spolu s Pilátom za nevinného. Ale keď Spasiteľ vzdor svojej nevinnosti na smrť bol odsúdený, 
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musel Longin celý vojenský sprievod viesť, a na hore Kalvárii stáť na stráži u kríža. Trpezlive znášané muky Ukrižovaného, 

zatmenie slnca a nastalé zemetrasenie mohutný dojem učinily na neho. A vieme, že keď božský Vykupiteľ ducha svojho 

vydal, pohanský stotník, silou zázrakov premožený, zvolal: «Veru to Syn Boží bol!» a preto zdráhajúc sa ďalej slúžiť 

nepriateľom Kristovým, zosadol s koňa, odložil kopiju a podal ju Longinovi. Tento ani nepomysliac čo robí, keď videl katov 

lámať železnými drúkami kosti obom lotrom, otvoril držanou v ruke kopijou ľavý bok Spasiteľovi, a sotva že kópiu vytiahol 

z rany, počala z nej valiť sa krv i voda. V tomto okamžení bol pohan Longin osvietený svetlom milosti, a uznal Ježiša Krista 

za pravého Boha. V rozpakoch však išiel rovno k Pilátovi rozložiť mu, čo sa prihodilo. Od Piláta išiel strážiť hrob Ježiša 

Krista, a ostal tam, kým tretieho dňa anjel veľký kameň s hrobu neodvalil. I videl Spasiteľa slávne z mŕtvych vstať. Na to 

hlboko pohnutý oznámil Pilátovi, čo sa u hrobu stalo. Pilát, vidiac Longina tak náramne pohnutého, napomenul ho, aby mlčal, 

lebo ináč že vystaví sa hnevu i prenasledovaniu židovského kňažstva. Longin však nemohúc ďalej odolať moci uzrených 

zázrakov, vyhľadal v Jeruzaleme sv. apoštolov a spolu ešte s dvoma vojakmi, ktorí tiež prítomní boli pri ukrižovaní Ježiša 

Krista, dal sa vyučiť vo viere kresťanskej. Po zoslaní Ducha svätého obdržal sv. krst. Na to sa odobral i s dvoma súdruhmi 

domov do svojej vlasti a rozprával všade bez ostychu, ako Ježiša Krista na vlastné oči z mŕtvych vstať videl, a že tento je 

pravý Vykupiteľ sveta. Na jeho reči obrátili sa mnohí na vieru kresťanskú. Toto sa dostalo konečne i židovským kňazom k 

ušiam, ktorí bojac sa očitého svedka tejto udalosti, ktorú oni všemožne tajili, obžalovali Longina u rímskej vrchnosti, že vraj 

potajomne uskočil z vojska a teraz ľud proti vrchnosťam búri. Pohanský súd odsúdil Longina následkom tejto obžaloby na 

smrť a aby ortiel na ňom i splnený byť mohol, vyslaní boli vojaci lapiť ho. 

Dozvediac sa Longin božským vnuknutím, že sa mu blíži hodina mučeníckej smrti, vybral sa v ústrety vyslaným na neho 

vojakom a pýtal sa ich, koho hľadajú? Odpovedajúcim, že Longina, riekol: «Poďte so mnou, ukážem vám ho.» I zaviedol ich 

k sebe domov a hostil ich štedro celé tri dni. Medzitým vystrojil poslov k svojim dvom súdruhom, dajúc im vzkázať, aby 

prišli k nemu a podstúpili spolu s ním smrť mučenícku za Krista. Keď títo skutočne prišli a osvedčili sa byť hotovými zomrieť 

s ním, predstúpil Longin pred svojich hosťov a riekol: «Ja som Longin, ktorého hľadáte, splňte na mne vaše rozkazy.» 

Uslyšiac vojaci túto reč, zarmútili sa veľmi, pretože im ťažko padlo, pripraviť teraz ukrutne o život svojho štedrého hostiteľa. 

Tu sa Longin obliekol vo sviatočné rúcho a riekol hlasom pozdvihnutým: «Koľké to šťastie, môcť sa dostať k nevinnej lalii, 

ktorá na dreve kríža uvädla, môcť sa stať účastným tej milosti a lásky, ktorá na kríži prisľúbila rajské radosti obrátenému 

lotrovi a môcť brať podiel na sláve toho, ktorý tak oslávený z hrobu povstal. Splňte vy vaše rozkazy, lepšie sa mi za 

pohostinstvo odslúžiť nemôžete. 

Vojaci, ktorí si svätého veľmi zamilovali, zdráhali sa zbaviť ho života. Ale pretože Longin svoju ochotnosť neustále 

osvedčoval a pritom sa i báli, že jestli daný im rozkaz nesplnia, ťažkému trestu neujdú, odhodlali sa konečne sv. vyznavača 

usmrtiť. Longin teda, plný radosti, obliekol sa do bieleho rúcha, pomodlil sa, poľúbil súdruhov, napomenul ich k vytrvalosti 

a s veselou mysľou podložil hlavu k smrteľnej rane. 

Uťatú hlavu mučeníkovu vztýčili vojaci na oštep a doniesli ju do Jeruzalema na znak splneného rozkazu. Židia takto 

upokojení hodili ju do mláky, kde za dlhý čas ležala neporušená. Žila však toho času istá chudobná a slepá vdova. Opustená 

svetom umienila si, ponavštevovať miesta, kde Spasiteľ trpel, aby hľadala tam potešenia a posilnenia. Mala jedinkého syna, 

ktorý ju na tejto ceste doprevádzal. Tento jej však úbohej cestou zomrel. Zronená zármutkom a materinskou bolesťou celá 

skľúčená usnula. Tu sa jej, ako to sdeľuje podanie, sv. Longin vo snách zjavil, tešil ju, rozpovedal jej svoje umučenie, a 

poučil ju, že sa teraz na odmenu v nebi nachodí. Napokon ju napomenul, aby vyhľadala a s úctou pochovala jeho hlavu, a 

ukázal jej vo snách i miesto, kam ju pred časom Židia hodili. Jaknáhle sa teda vdova zobudila, celá potešená prosila dobrých 

ľudí, aby ju zaviedli na miesto, ktoré jej mučeník označil. Tu potom hľadala a skutočne i našla hlavu zcela neporušenú. A 

jakmile sa jej dotkla, prehliadla ihneď na obe oči. Všetci, ktorí tento zázrak videli, chválili a zvelebovali Boha, ktorý takto 

oslavuje verných sluhov svojich. 

Kopija, ktorou Longin prebodnul svätý bok Vykupiteľov, prechováva sa v Ríme v chráme vatikánskom. 

Poučenie. 

Úcta najsvätejšieho Srdca Ježiša Krista nie je nič iného, než útla rozpomienka a vrúcné i vďačné rozjímanie o nekonečnej 

dobrote a láske božského Vykupiteľa. Lebo veď srdce je sídlo a prameň lásky a všetkého zmilovania. Všetky milosti, ktoré 

nabývame sv. sviatosťami, ktorých stávame sa účastní modlitbami a požehnaním cirkvi, z tohoto prameňa vyvierajú, pretože 

pôvod svoj berú v nekonečnej láske Vykupiteľovej. Tento prameň, táto studnica otvorená bola na hore Kalvárii kopijou sv. 

Longina. 

Sv. otcovia, menovite sv. Augustín, vykladajúc slová sv. evanjelistu, že «jeden zo žoldnierov otvoril bok Ježišov kopijou», 

trefne upozorňujú na to, že evanjelista nepraví: prebodnul alebo preklal, lež otvoril, a učia, že nám týmto činom poistený bol 

prístup k duševnému životu, pretože sa nám odtiaľ prúdia milosti svätých sviatostí, bez ktorých nie je pravého života. V 

tomto smysle je teda pobožnosť k najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša, najčistejšiemu to prameňu lásky a všelikých milostí, tak 

stará, ako sama kresťanská viera. Svätí a vyvolení Boží vykonávali skutkom túto pobožnosť po všetky časy. Celou však 

cirkvou a slávnostným spôsobom počala sa ona rozširovať teprv odo troch století. 

Príčinu k tomu zavdala nasledujúca udalosť. V jednom kláštore vo Francúzsku žila istá veľmi nábožná panna, menom 

Margaréta Alacoque (Alakok). Táto chovala sa s nevýslovnou pobožnosťou k najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Keď jednúc v 

pobožnosti pohrúžená pred oltárom kľačala, zjavil sa jej božský Vykupiteľ, ukázal jej svoje božské Srdce, vôkol plameňom 

ožiarené, priehľadné ako krištál, a skvejúce sa ako slnce. Otvorenú ranu bolo dokonale videí Bola ona obložená tŕňovou 

korunou, nad ňou postavený kríž. «Hľa», pravil Spasiteľ ku panne, «pohIiadni sem na toto Srdce, ktoré tak milovalo všetkých 



 

126 

ľudí, že sa ztrávilo za nich, aby im ukázalo lásku svoju. Miesto vďaku však mnohí sú proti mne nevďační, pohŕdajú mnou, a 

zneucťujú ma vo sviatosti lásky.» Pod oktávou Božieho Tela poznove zjavil sa Vykupiteľ panne, poznov ukázal jej svoje 

Srdce a rozkázal jej starať sa o to: aby vždy v piatok po oktáve Božieho Tela zvláštna slávnosť k úcte jeho Srdca slávená 

bola. Spolu jej oznámil, že všetci, ktorí ctia jeho najsvätejšie Srdce, účastní budú všetkých jeho milostí. 

Margaréta sdelila udalosť túto svojmu spovedelníkovi. Za krátky čas dozvedeli sa o tom biskupi a nariadili prísné 

vyšetrovanie. Pretože však pravdivosť udalosti i zázrakom bola potvrdená, stalo sa, že pobožnosť k najsvätejšiemu Srdcu 

Ježiša Krista za krátku dobu rozšírila sa po celej cirkvi. 

Nesčíselné sú milosti, ktorých účastnými stávajú sa zvlášte tí, ktorí zapísaní sú do braterstva najsvätejšieho Srdca Ježiša 

Krista. Pristúp preto i ty, dušo kresťanská, do tohoto braterstva; i tvoje srdce chce milovať, i ty chceš srdce, ktoré by si 

milovať mohol. Ktoré však srdce je lásky tvojej hodnejšie, nežli najkrásnejšie, najčistejšie, najláskavejšie Srdce Ježišovo, 

ktoré ťa nekonečne miluje a plné je zmilovania! 

Modlitba. 

Popraj nám všemohúci Bože, aby sme i my skrze prímluvu sv. Longina vo všetkých svojich útrapách našli k svojemu 

potešeniu onú cestu, ktorú sv. Longin kopijou nám prekliesnil k Srdcu najsvätejšieho Syna Svojho, Pána nášho Ježiša Krista. 

Amen. 

 

16. MARCA. 

Sv. Julián, mučeník. 

Sv. Julián narodil sa v meste Anazarbe v Cilicii. Otec jeho bol pohan, matka však pobožná kresťanka, ktorá syna svojho od 

útleho detinstva vyučovala v spasonosnom učení Ježiša Krista. Pre svoju učenosť, nepoškvrnený život a zvláštnu horlivosť 

vo viere, Julián už čo mladý človek, oproti tehdajšej obyčají, vysvätený bol za kňaza. 

Ako kňaz účinkoval učením a príkladom svojím s veľkým úspechom ku spaseniu sverenej jemu obce, tak že ho veriaci mali 

v najväčšej úctivosti. Avšak práve táto úcta k nenávisti povzbudila pohanov, ktorí len príležitosti a príčiny hľadali, aby 

zmámiť mohli nevinného Juliána. A táto príležitosť len skoro sa im naskytla. Cisár Dioklecián vydal totižto ukrutný rozkaz 

s tým úmyslom, aby kresťanov lebo zvábením od viery alebo hroznými mukami vyhladil s povrchu zeme. V smysle tohoto 

rozkazu počal i miestodržiteľ v Cilicii zúriť proti kresťanom, a pretože vedel, že hlavou kresťanov v podriadenej mu krajine 

je kňaz Julián, obrátil celú svoju pozornosť proti nemu, dal ho zajať a k súdu predviesť. 

Ukrutný  miestodržiteľ mohol sa síce už pri prvom výsluchu presvedčiť, že nezlomnú stálosť horlivého kňaza nepremôže 

obyčajnými prostriedkami. Predsa však úfal, že Juliánovu stálosť podlomí dlho trvajúcim a neustálym trýznením. Preto ho 

neodsúdil hneď na smrť, lež za celý rok dal ho vláčiť v okovách s miesta na miesto, hneď tu, hneď zase tam novému súdu ho 

predstaviac. Darmo však vyhrážali sudcovia najukrutnejšími mukami: Julián vždy len to mal na jazyku, že verí v Pána Ježiša 

Krista, a bohov pohanských nenávidí. Vzdor tomu pochabý miestodržiteľ kochal sa pri každom výsluchu nádejou, že svätý 

napokon neustávajúce toto trýznie je, toto bolestné vláčenie s miesta na miesto, toto hanobenie a potupovanie zunuje a pod 

bremenom toľkých múk skôr-neskor klesne. Ale ako zlato čím dlhšie sa v žeravom ohni topí, tým je čistejšie a skvelejšie, 

tak i duch nezlomného mučeníka, túžiac po nebesiach, očisťoval sa z krehkosti pozemskej, stálosť a trpezlivosť jeho zrastala, 

horlivosť jeho sa zmáhala, tak že pozdvihujúc sa vždy výšej k Bohu, za najväčšiu česť a slávu pokladal, trpeť a umrieť za 

Spasiteľa Ježiša Krista. 

Darmo zaslepený miestodržiteľ nazdával sa, že keď sv. mučeníka takto trápiť a ustavične v potupu uvádzať bude, tým 

kresťanov odstraší vyznávať vieru, pohanov naopak len k väčšej nenávisti proti ním povzbudí. Z nariadenia Božieho stal sa 

pravý opak. Veď ako voňavý kvietok naplňuje povetrie ľúbeznou vôňou dokola, a nosíme-li ho s miesta na miesto, ide za 

níin ľúbezná vôňa: podobne stalo sa i so sv. Juliánom, ktorý vláčený súc po celej Cilicii, všade ohlasoval so sv. Pavlom: 

«Chvála buď Bohu, ktorý mi vždy dáva víťazstvo v Kristu a vôňu známosti svojej rozširuje skrze mňa na každom mieste.» 

Miestodržiteľ uvil týmto len slávnejšiu korunu sv. mučeníkovi, pretože takto svet nielen podľa doslychu o jeho svätom boji 

zvedel, ale ho videl na vlastné oči. Tak boli kresťania príkladom jeho posilnení vo viere, a z pohanov premnohí, súc prinútení 

obdivovať jeho stálosť a vytrvalosť, otvorili oči a poznali i prijali pravdu spasenia. 

Takýmto činom stratil miestodržiteľ sám trpezlivosť prv, nežli by sa mu bolo podarilo otriasť a zlomiť stálosť sv. mučeníka. 

Svolal teda v meste Egei nový súd, ktorý mal uložené ešte raz rokovať nad Juliánom. Ale keď sv. mučeník i pred týmto 

súdom vieru svoju stále vyznával, oborili sa naň suroví kati, ako ľutá zver, železnými háky trhali mu mäso z tela, lámali 

kosti, bili a pálili ho žeravým železom. On medzitým pri všetkých mukách vždy len to odpovedal, že verí v Ježiša Krista. 

 Keď teda pohanský ukrutník videl, že miesto víťazstva nad svätým získa si len hanbu pred ľudom, počal sa 

rozmýšľať, akou smrťou by ho zo sveta sprevadiť mohol, ktorá by bola opravdu strašne ukrutná. I našiel tomu spôsob. U 
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Rimanov bola ustanovená taká pokuta smrti na otco-vrahov, že sa vrchnosti ostýchaly upotrebovať ju pre jej prílišnú 

ukrutnosť. Miestodržiteľ teda naložil, aby Julián usmrtený bol týmto spôsobom. Katovia doniesli bez odkladu veľké vrece, 

nasypali doň piesku, vpustili ta jedovatých hadov, škorpionov, jašterice a iné ohavné zemeplazy, napokon hodili ta i 

doráňaného na celom tele Juliána a vrece zašijúc hodili do mora. 

Vlny morské vyhodily časom sväté telo na breh. Kresťania ho pochovali v tichosti na ctihodnom mieste. Pozdejšie preniesli 

ho do mesta Antiochie a zložili v kostole, jemu ku cti vystavenom. 

Poučenie. 

V reči, ktorú sv. Ján Zlatoustý držal na pamiatku sv. Juliána, odporúča nám úctu, ktorú k sv. mučeníkom chovať máme, 

nasledujúcimi slovy: «Tak teda pohltlo ho (sv. Juliána) more, nie však, aby v ňom zahynul, lež aby si vydobyl korunu a 

umučené svoje telo doniesol nám naspäť korunované. Toto je však najdrahší poklad, akým len vládneme, pretože je nám 

prameňom nepočetných milostí. Boh delí sa s nami o svojich mučeníkov; lebo kým ich dušu k sebe prijíma, telo ich 

ponecháva nám, aby sme tu v jejich svätých pozostatkoch mali pomníky ich nepodvratnej cnosti, — a i povzbudenie k nej. 

Veď spatrí-li človek čo len krvavú zbraň zmužilého víťaza, prijde ľahko do ohňa i sám, a hotový je vrhnúť sa do boja, lebo 

už púhy pohľad na víťaznú zbraň roznieti jeho zmužilosť a oduševní ho k podobne chrabrým skutkom. My však vo sv. 

pozostatkoch spatrujeme nie tak nástroje, ktorými svätý trpel, lež vlastné telo mučeníkovo, ktoré hodné bolo dokrvácať za 

Krista. Ako by sme teda, čo hneď ináč bojazliví, nemali sa takto oduševniť za našu svätú vieru a za cnosť? Či podobný 

pohľad nemusí ako strela preraziť naše útroby a povzbudiť nás k podobným zápasom? Veď Boh zaiste len preto necháva 

nám telá oslávených svätých, aby nás povzbudil k spasonosnému rozjímaniu a k dôkladnému napnutiu našich krehkých síl. 

Mučeníci i tak nie sú utisknutí na naše zvelebovanie, pretože Boh sám zvestuje ich velebnosť nebeským oslávením i zázrakmi. 

Ich sláva skutočne nepochádza od ľudí, lež od Boha. Čo som teda povedal o sv. Juliánovi, nemienil som povedať k jeho 

zvelebeniu, lež radšej k vašemu povzbudeniu. Musíme teda nielen putovať k pozostatkom sv. mučeníkov, ale hlavne a 

predovšetkým musíme mučeníkov naslédovať. Lebo mučeníkov opravdivé len vtedy ctíme, keď nielen chodíme za ich 

pozostatkami, lež keď spolu usilujeme sa nasledovať i stálosť ich a vytrvalosť. Toto je cieľ, ktorý sv. cirkev pri úcte ku 

svätým vystavuje, a ktorý úcte tejto teprv opravdivú a vysokú cenu dáva. 

Modlitba. 

Všemohúci Bože, ktorý si slávneho mučeníka Svojho toľkou horlivosťou a stálosťou vo viere ozdobil, popraj, prosím, i mne 

milosti, abych príkladom sv. Juliána povzbudený, hotový bol radšej zomrieť, nežli neverným stať sa Synu Tvojmu, ktorý s 

Tebou a s Duchom svätým žije a kraľuje na večné veky vekov. Amen. 

 

17. MARCA. 

Sv. Gertrúda. 

Boh je číra láska a preto medzi ním a láskou trvá tajemný úzky sväzok. S milujúcou ho dušou spája sa on svojimi milosťami, 

a ona zase spája sa s ním vrelou túžbou, zaľúbiť sa jedine jemu, a jemu samému žiť i umrieť. Túto obapoľnú lásku predstavuje 

nám pred oči život sv. Gertrúdy. 

Sv. Gertrúda narodila sa roku 631. v osade Landen v Brabante. Otec jej menoval sa Pipín a bol hlavným nádvorným kráľov 

austráskych a matkou jej bola sv. Itta, ináč Iduberga. Pod očima svätej svojej matky rástla sv. Gertrúda v nevinnosti a svätosti 

tak ľúbezne, ako pôvabná ruža, a tak čistotné, ako biela lalia až do dvanásteho roku. Z jasného jej oka vyzeral vtipný rozum, 

a jej chovanie javilo toľký pôvab a ľúbeznosť, že už v tomto príliš mladom veku neušla pozornosti najprednejších 

šľachtických mladíkov a nejednému srdce okúzlila. I stalo sa jedného dňa, že Pipín pristrojil kráľovi Dagobertovi a 

hodnostárom ríše veľkú hostinu. Tu keď potom veselosť všetkých ovládala a pohár výborného vína jazyky všetkým 

porozväzoval, vystúpil syn istého kniežaťa a verejne prosil kráľa Dagoberta a i samého otca Pipína o ruku Gertrúdinu. Na 

otcov rozkaz vstúpila i nevinná panna do dvorany, kde veselí hostia stolovali. Sám kráľ, keď ju zočil, potešil sa jej a pochvál 

iv jej krásu, ukázal jej statného mladíka. A bol to ozaj mladík šumný, oblečený v rúcho sametové a hodvábné, a so šije vysely 

mu ťažké reťaze zo zlata a striebra. Všetci prítomní s napnutím a zvedave obdivovali krásneho mladíka a pôvabnú pannu; a 

sám kráľ jej krásou dojatý, obrátil sa ku Gertrúde a predložil jej otázku: či statného mladíka prijíma za ženícha. Nevinná 

panna, neočakávanou otázkou zarazená, zapýrila sa zprvu, ale potom, pozrúc bojazlivo dokola, rečie: «Nechcem ani toho, 

ani koho iného, pretože som sa zasnúbila Ježišu Kristu.» S tým sa chladno odvrátila a utiahla od spoločnosti. Všetci prítomní 

stáli celí udivení nad jednaním Gertrúdiným, hostina trvala síce ďalej, nikto však nehovoril viacej o ženách a pannách. 

Roku 639. zomrel Pipín. Po smrti manželovej vystavila Itta, svätá matka Gertrúdina, pekný kláštor Mivelles v Brabantsku a 

zasvätila sa v ňom spolu i s dcérou Oertrúdou Bohu a venovala mu ešte i celý svoj vdovský majetok. Z obavy, žeby jej 

príbuzní pokúsiť sa mohli, odňať jej milovanú dcéru Gertrúdu, dosavádnu chlúbu celej rodiny, ostrihala jej hneď pri vstúpení 

do kláštora bohaté a krásné vlasy tak, že jej z nich len podoba venca okolo hlavy ostala. Biskup blízkeho mesta Mastrichtu, 

menom Amandus, položil jej na hlavu závoj mníšky. Slávnostným takto sľubom zasvätila nebeskému svojmu Ženíchovi 
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panenské srdce i panenské telo. Bola to pekná a svätá obeť! A Gertrúda odovzdala sa jej s tak úprimnou horlivosťou a s tak 

očividným duševným úspechom, že keď jej bolo ešte len jedenadvadsať rokov, musela už na žiadosť matkinu prevziať na 

seba najvyššie riadenie kláštora. Prevzala ho ona s úzkostným srdcom, súc si povedomá ťažkého bremena, s úradom týmto 

spojeného, ale rozpomienka na Spasiteľa s ťažkým krížom na ramenách nadchla ju dôverou a dôvera dodávala jej sily i 

odhodlanosti. 

Mladistvá abatyssa plnila skutočne povinnosti svojho úradu s podivuhodnou vernosťou a obozretnosťou. Mladé a zdravé 

sestry pridŕžala k prísnemu zachovávaniu kláštorných pravidiel, so starými a krehkými mala sútrpenie. Ku všetkým bola 

vždy láskyplná a rovne tak vľúdna v reči ako i k priateľskej pomoci všemožne hotová. Predo všetkým pečovala o to, aby 

bohoslužby v jej kostole odbavovaly sa s príkladnou vážnosťou, aby rúcho a kostolné náradie bolo vždy čisté a pekné. 

Zaopatrila pre kláštor cirkevné knihy, a povolala z Rímu zbehlých učiteľov, ktorí by vyučovali mníšky vo speve a vykladali 

im písma sväté. Duch svätý a božské požehnanie spočívaly na jej kláštore. 

Pobožná jej matka medzitým zomrela tichou a blaženou smrťou. Svätá dcéra oplakala ju vďačnými a vrúcnymi slzami a 

nezabudla na ňu v modlitbách. Aby ju však mnohostranné starosti s kláštorom nepútaly príliš k tomuto svetu, sverila vonkajšie 

jeho záležitosti vážnym a zbehlým kňazom, vnútornú jeho správu podelila si s najstaršími sestrami. Takým činom získala 

dostatočného času, pohrúžiť sa v rozjímanie o svätých knihách. Za jej času totiž bolo v obyčaji, že i mníšky zaoberaly sa 

bohoslovím a ľubomudrctvom. Sv. Gertrúda obľúbila si tieto vedomosti tiež. Túžila ona poznať a jasne pochopiť, čokoľvek 

rozum ľudský obsiahnuť vládze, a preto šťastnou sa cítila, keď s učenými mužmi pojednávať mohla o ťažkých a hlbokých 

vedeckých otázkach. Jej rozum robil tu však patrné pokroky v učenosti, ale jej srdce nezískalo pritom ani na šťastí ani na 

bohumilej pobožnosti. Naopak stala sa Gertrúda zamyslenou a smutnou, ba utratila i predošlú chuť k modlitbe a iným 

nábožným cvičeniam. Vnútorný hlas neustále jej pošeptával, že púhym rozumom nedostihne Boha, bytosť to 

nevyzkúmateľnú, ktorá je vyššia a i hlbšia nado všetky pochopy ľudské. Ju len láska dosiahnuť môže. Preto sa i zriekla 

všetkého chladného pátrania po tajomstvách bytosti Božej a odovzdala sa zcela vrelým a túžebným citom svojho srdca. 

Akými cestami a akým spôsobom ona tu v skrýši srdca Boha hľadať a k nemu sa vznášať dospela, opísať nemožno, toľko 

však je isté, že ho našla a jeho prítomnosť, jeho milostivú blízkosť za každým krokom cítila. V detinskej svojej prostote 

viedla neraz útle a dotklivé rozhovory so Spasiteľom; ako dieťa rozpovedala mu dôverne a vyžalovala sa so všetkým. Za 

čímkoľvek ju srdce tiahlo, čím sa jej duša zanášala, — všetky tušenia, city a túženia rozpovedala Bohu, a rozprávajúc sa s 

ním, akoby z tváre v tvár, slýchavala jeho hlas a odpoveď vo svojom srdci. Jej modlitba a rozjímanie boli rozhovory 

najnežnejšej lásky. Pobožné sestry často vídaly nad hlavou svätej abatysse plápolať skvelú žiaru. Bola to jej nadzemská 

radosť a pokoj anjelský v Duchu svätom, ktoré sa touto tajomnou žiarou i na vonok javily. 

Avšak neustále umrtvovanie tela, pôsty a bdenie zoslabily časom telesné sily sv. Gertrúdy. Nevládala už viesť kláštornú 

správu s toľkým prospechom, ako predtým, a složila ju s porozumením sestier do rúk svojej dvadsaťročnej vnučky Viltrudy, 

ktorá, súc vychovaná pod jej svätým dozorom, vo všetkom nasledovala jej príklad a šľapaje. 

Pritom však nezmenila sv. Gertrúda prísny svoj život v ničom. Hovorievala ona: «život je len krátky deň k robote a trápeniu, 

čím je on tvrdší a ťažší, tým sladší je potom dlhý nočný odpočinok — v hrobe, tým peknejšia a bohatšia je odplata v nebi.» 

A takto uplynuly ešte tri roky, až konečne tuhá zimnica zvestovala, že sa konec jej života blíži. Pomyslenie na smrť naplnilo 

ju veľkou radosťou; prijmúc sväté sviatosti, povzniesla sv. Gertrúda svoju dušu pokojne a blažene v objatie svojho Ženícha 

nebeského roku 664.3 

Poučenie. 

Sv. Gertrúda modlievala sa mnoho nielen vo dne, ale i veľkú časť noci venúvala modlitbe. Keby však od teba, drahý čitateľu, 

dakto žiadal, aby si nočným časom jednu-dve hodiny strávil na modlitbách, povedal by si bez pochyby: že ti to vec nad mieru 

ťažká, ba neviem, či by si to nevyhlásil za vec doprosta nemožnú. Ale rozpomeň sa, či si ešte nikdy viac hodín nestrávil v 

noci pri kartách, pri muzike a tanci, a iných, nedajbože snáď i hriešnych obveseleniach? To si mohol, a nepadlo ti to ťažko: 

modliť sa, to je ti už ťažká a nemožná vec. Jedno si aspoň vezmi v deň sv. Gertrúdy pred seba, totiž: že prv, nežli by si sa 

pobral spať, budeš zpytovať po vykonanej obyčajnej modlitbe svoje svedomie. «Bereš-li sa spať, hovorí sv. Ján Zlatoustý, 

zpytuj svoje svedomie, a rozpomeň sa na svoje hriechy. Hovor si sám k sebe: Dušo moja! opäť sme strávili deň. Čo sme dnes 

vykonali dobrého, a čo sme spáchali zlého? Jestli sme sa pokúsili v dobrom, ďakujme spoločne Bohu. Ak spáchali sme však 

niečo zlého, oľutujme to a nečiňme toho viac.» Tak hľa, máš činiť každý deň, prv než sa odobereš k nočnému odpočinku. 

Ale pri tom nikdy nesmieš zanedbávať obyčajnej modlitby. Lebo «neustále máme sa modliť», hovorí Spasiteľ. 

Sv. Gertrúda viedla život bohumilý a pri tom vždy pomýšľala na smrť. Ako si vysvetliť, že vôbec tak málo ľudí myslieva na 

smrť? Oni nepovážia, že od smrti všetko závisí. Je-li tvoja smrť šťastlivá, tak si i ty šťastlivý cez celý tvoj život po nej. Je-li 

však smrť tvoja nešťastíivá, tak si i ty nešťastlivý na večné veky. — Pravá viera naša učí nás ďalej, že každá duša, kadenáhle 

telo opustí, dostaviť sa musí k osobnému alebo zvláštnemu súdu, pri ktorom vyrečený býva nad ňou ortiel, ktorý platnosť má 

pre celú večnosť. Pováž tieto dve dôležité pravdy, a zaiste naučíš sa pomýšľať častejšie na smrť a obávať sa jej. Lež bázeň z 

takýchto myšlienok na smrť povstávajúca nesmie byť jalová, naopak musí nás ona povzbudzovať, taký život viesť, aby sme 

nemali príčiny, báť sa smrti. Ona nás musí povzbudzovať, aby sme sa chránili všetkého, čo by nás pri smrti učiniť mohlo 

nešťastnými, naopak konali všetko, čokoľvek nás učiniť môže šťastlivými. Kresťanský život, čili: varovať sa hriechu, činiť 

pokánie a plniť ostatné dobré skutky, činí človeka šťastlivým, kdežto hriech a zanedbávanie dobrého činí človeka nešťastným. 

                                                           
3  Staroslovanské kalendáre vyobrazujú sv. Gertrúdu jako veľkú bohyňu s vretenom, z ktorého visia dve myši. Pospoľný ľud si to tak vysvetľuje, 

že o Gertrúde prestáva zimné pradenie — vtedy totiž myši odsekujú vlákno. (Ersch-Grubers Encycloped. Dr. Stabell, Lebensbilder der Heiligen I. p. 338.). 
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«Bojíte-li sa smrti», píše sv. Augustín, «prečo sa nebojíte toho, čo ju činí strašnou. Ty sa bojíš zle zomrieť, a nebojíš sa zle 

žiť. Polepši život, veď odplata dobrého života je večná. Žite dobre a pobožné, aby ste nezomreli zle a nešťastlive.» 

Modlitba. 

Oroduj za nás, sv. panno Gertrúdo, aby sme za života a nado všetko v hodinku smrti našej odpustenia hriechov obsiahli a 

zcela očistení, večne tešiť a radovať sa mohli s Pánom Ježišom Kristom, ktorý s Otcom i Duchom svätým žije a kraľuje na 

večné veky vekov. Amen. 

 

18. MARCA. 

Sv. Narciss, biskup a mučeník. 

Za času prenasledovania kresťanov pod cisárom Diokleciánom ocitnul sa sv. biskup Narcissus, súc na úteku pred pohanskými 

tyrany, v meste Augsburgu. Mesto sa volalo vtedy Augusta Windelicorum, a žilo tam mnoho významných rímských rodín, 

ktoré však napospol klaňaly sa modlám. Keď teda biskup Narciss so svojím jáhnom Felixom vstúpili do mesta, vyzvedali sa 

na hostinec, kde by prenocovať mohli. Pohani ukázali im pekný veľký dom, praviac, aby len vošli, tam že dostanú nocľah. 

V tom dome však žila smilná, po celom meste vykričaná hriešnica Afra i s tromi družkami, nič lepšími od nej, menom Digna, 

Eunomia a Eutropia. 

Afra neznala od svojho detstva iného náboženstva, nežli modloslužbu. Súc mladá a driečna, oddala sa bez ostychu smilnej 

láske. Uzrúc teda dvoch cudzích mužov, ktorí o jej povesti nič nevedeli, a spolu badajúc, že musia byť z vysokého rodu, 

prijala ich prívetive a pripravila im výbornú večeru, aby ich takto prilákala do svojich osidiel. Nábožný však biskup, prv nežli 

by si bol sadol ku stolu, pomodlil sa i so svojím súdruhom modlitbu pred jedlom a prežehnal potom pokrmy znamením 

svätého kríža. Vidiac toto Afra, veľmi sa nad tým divila, pretože od jakživa niečo takého nevidela ani neslyšala. Biskupova 

pobožnosť a žehnajúce slová prenikly jej srdce. Pýtala sa teda biskupa, kto je on? A uslyšiac, že je kresťanský biskup, stála 

ako hromom omráčená. Čosi ona síce už očula o kresťanoch, aký oni život vedú, ale pohľad na tohoto svätého muža hovoril 

jej o mnoho viac. Plná studu a ľútosti padla mu k nohám, s plačom rieknuc: «Pane! nie som hodná, aby si vstúpil do príbytku 

môjho, ja som hriešnica v celom meste najväčšia.» 

Nikto sa nad týmto výjavom nezadivil viac, nežli svätý Narciss. A keď zvedel, u koho a v akom dome sa nachádza, tešil 

kajúcu hriešnicu, a poučil ju o Spasiteľovi Ježišu Kristu, ktorý na tento svet prišiel, aby všetkých hriešnikov spasil. «Jeho 

láska k ľuďom hriešnym, pravil muž svätý, «nemôže byť ich hriechami poškvrnená. Jeho láska rovná sa slnečnému blesku, 

ktorý osvecuje celú zem, svieti do močidiel a bahnisk a nenabýva tým škvrny. Podobne čistou ostáva i láska Ježiša Krista. 

Otvor len, dcéra moja, svoju dušu svetlu viery, aby si od všetkých svojich hriechov očistená bola a naplnená láskou k Ježišu 

Kristu, a tak môjmu kroku do tvojho domu večne blahorečiť mohla.» Na čo Afra odpovedala: «Ach, ako bych ja mohla od 

toľkých hriechov byť očistená? Veď ja viacej hriechov mám, nežli na hlave vlasov!» Narciss jej pokojne odvetil: «Uver ty 

len v Krista, daj sa pokrstiť a budeš spasená.» Afra na to vybehla z izby a plná radosti vyprávala všetko svojim družkám, 

premluvajúc ich, aby i ony poslúchly spasonosných slov svätého muža. «Tento muž, ktorý k nám vkročil» riekla im, «je 

kresťanský biskup». On mi povedal: uveríš-li v Krista a dáš-li sa pokrstiť, budeš očistená odo všetkých hriechov. Čo k tomu 

rečiete?» — «Ty si našou paňou», odpovedaly jednohlasne, «my sme ťa nasledovaly v hriechu, prečo by sme ťa nemalý 

nasledovať, aby sme i my obsiahly odpustenia?» 

Medzitým sa zmrklo. S v. biskup zanótil so svojím jáhnom chválospev Boží. Vonku však v tichej pobožnosti a v hlbokom 

udivení naslúchala Afra so svojimi družkami prekrásnemu tomuto spevu. Ale sotva sa rozodnilo, pohanskí drábi hľadali 

celým mestom týchto dvoch cudzincov po domoch. Volakto im zradil, že sa nachodia v dome Afrinom, a preto si zastali u 

dverí pred domom, aby ich, kadenáhle vyjdú, lapili a odviedli k súdu. Jeden z nich, dotlčúc sa do domu, riekol Afre: 

«DozvedeI som sa, že včera prišli k tebe dvaja cudzí mužovia. Viem, že sú to kresťania, lebo sa prežehnávajú znamením 

kríža, na ktorom Kristus zomrel. Kde sú tí mužovia, ukáž mi ich.» Afra odvetila: «Ako by mohli mužovia kresťani byť na 

hospode u ženy, ako som ja? Ku mne prichádzajú len mne rovní.» Sluha nepátral ďalej a odišiel. Pretože sa však Afra obávala, 

aby neprišiel sám sudca a nedal jej dom prekutať, schovala rýchle sv. biskupa i s jeho súdruhom za hromadu konopných 

viazaníc a prebehnúc ku svojej matke, která inde bývala, vyrozprávala jej všetko, čo sa u nej stalo. Matka sa tomu nemohla 

dosť prenadiviť. Ale keď očula, že biskup i k nej prijsť hodlá, aby i ju získal kresťanstvu a hriechy jej odpustil, zvolala plná 

radosti: «Daj Bože, aby sa dostalo i mne tohoto spasenia!» a tešila sa veľmi, keď ju Afra uistila, že mužov tých v noci k nej 

privede.  

Za nočnej tmy prišiel skutočne svätý biskup i so svojím spoločníkom k Afrinej matke, kam ich dcéra doviedla. Matka hneď, 

padnúc na kolená pred ním, volala zajíkavým hlasom: «Pane, pomôž mi dosiahnuť odpustenia hriechov!» Biskup ju tešil, 

mluviac láskavé: «Blahoslavená viera tvoja, s ktorou tak ochotne prijímaš svetlo pravdy. Začnite sa s dnešným dňom všetci 

postiť a modliť. Sedem dní vás budem vyučovať, ôsmeho vás pokrstím a očistené budete so všetkých svojich hriechov a 

všetky vaše viny budú vám odpustené.» 
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Afrina matka povolala k sebe i brata Dionysia, ktorý tiež oddajúc sa s dôverou sv. biskupovi a súc i so ženou a dcérou 

vyučovaniu prítomný, pripravoval sa veľmi horlivé ku svätému krstu. Ôsmeho dňa boli všetci pokrstení v dome matkinom. 

Na pamiatku tejto udalosti vysvätil biskup dom tento na prozatymné miesto k službám Božím a Dionysia ustanovil za 

predstaveného tejto malej cirkevnej obci. Afra premenila život celkom, čo nemalé podivenie vzbudilo po celom meste. 

Zanedlho však obžalovali ju čo kresťanku a pretože pred súdom vieru svoju stále vyznávala, odsúdená bola na smrť a spálená 

neďaleko Augsburgu na brehu rieky Lechu. 

Rýchle rozniesla sa povesť mestom) že jej mŕtve telo ostalo i v plameni neporušené. Keď nastala teda noc a všetko vôkol 

tichým spánkom odpočívalo, prikradla sa matka i s tromi bývalými spoluhriešnicami svojej dcéry ku hranici, dýmiacej sa 

ešte a tlejúcej, a vezmúc sv. telo, chcela ho pochovať v krypte, ktorú bola dala sebe vystaviť. Lež sotva že vkročily do krypty, 

vrútili sa v pätách za nimi i pohanskí vojaci, založili im oheň nad hlavami a spálili ich všetky spolu pri pozostatkoch sv. Afry 

roku 304. 

Daromné však bolo všetko pohanské zúrenie, lebo vzdor krvavým ukrutenstvám zmáhal sa počet veriacich v meste i po okolí 

patrne, tak že zanedlho dosti početná kresťanská obec povstala. Sv. Narciss ustanovil nad ňou biskupa, vysvätil jej potrebných 

kňazov, a keď usporiadal všetko, akoby volaný od Boha, ďalej nemal viacej stánia v Augsburgu. Oplakaný milovanými 

dietkami, ktoré, ako niekedy sv. Pavel apoštol, skrze Evanjelium zrodil Ježišu Kristu, vrátil sa do Španielska. Tri roky 

pracoval tu opäť s neunavnou usilovnosťou vo vinici Pána. Tých, ktorí, zľaknúc sa prenasledovania, odpadli od Krista, získal 

učením a príkladom kresťanstvu naspäť. Stálych vo viere tešil a posilňoval; a mnohých pohanov obrátil k spasonosnej viere. 

Ale zlostný nepriateľ pokolenia ľudského, nenávidiac spolu i kresťanskú pravdu, nemohol sa dívať ľahostajne, ako sa počet 

jeho služobníctva apoštolským účinkovaním sv. Narcissa so dňa na deň stále umenšuje. A tak sa stalo, že zaťatí 

modloslužobníci sprisahali sa, sprevadiť akýmkoľvek spôsobom sv. biskupa zo sveta. Narciss badal však ich úmysel, ale 

pokladajúc za najvyššie šťastie pre seba, bude-li môcť za kresťanskú vieru krv cediť, nedal sa odstrašiť a nepopustil vo svojej 

horlivosti. 

Jedného dňa, keď práve na oltári nepoškvrnenú obeť Bohu obetoval, vrútili sa pohani s vytasenými mečami do chrámu a 

zasadili svätému mužovi tri smrteľné rany, na čo svätý k zemi klesnúc, tam pred oltárom ducha svojho vydal. 

Jeho pozostatky odpočívajú doposiaľ v hlavnom chráme mesta Gerundy, kde až podnes je biskupské sídlo. 

Poučenie. 

Po znamení kríža poznali pohani biskupa Narcissa a jeho súdruhov, po znamení kríža poznávame i my až podnes katolíckeho 

kresťana. Toto sv. znamenie užívali už i sv. apoštolovia i vôbec prví kresťania. Oni sa znamením týmto prežehnávali pri 

všetkom, čokoľvek brali pred seba. Keď vchádzali a keď vychádzali z domu, keď vstávali i keď liehali, keď sa obliekali a 

keď sadali k stolu, ba keď vedení boli k mukám na smrť, i tenkrát znamenávali krížom čelo i srdce na dôkaz, že prináležia 

Kristu ukrižovanému a že nemajú žiadneho spoločenstva s nepriateľmi jeho. Znamenie sv. kríža je až posaváď verejné 

vyznanie viery v ukrižovaného Ježiša Krista a v jeho sv. učenie, a už samé slová, ktoré užívame, riekajúc: «Vo meno Boha 

Otca i Syna i Ducha svätého Amen» ohlasujú našu vieru v najsvätejšiu Trojicu Božiu. Keďby si sa teda hanbil, znamenať sa 

krížom, daj pozor, aby si tým nezaprel vieru a nedal na javo, že ti srdce oproti Ježišu Kristu ochladlo. Veď kresťanovi je kríž 

upomienkou na Vykupiteľa, ktorý z nekonečnej iásky k hriešnemu pokoleniu ľudskému na kríži zomrel a tak nám cestu k 

nebesiam otvoril. Preto sv. kríž vyjadruje spolu i tú vznešenú náuku, že Ježiš Kristus svojou krížovou smrťou spojil nebe i 

zem v jedno božské kráľovstvo, a Židov i pohanov v jednu svätú cirkev. Kríž svätý nám teda predstavuje celú náuku sv. 

Evanjelia. 

A predsa veru mnohí necítia silu tohoto sv. znamenia. Spomína to už i sv. Rupert, keď praví: mnohí prežehnávajú sa krížom 

a necítia jeho silu, preto že ho činia síce na čele, ale nenosia ho v srdci. Musíme teda nielen prstom činiť kríž, ale i vrúcnou 

mysľou a vierou v srdci. 

Preto činíš-li kríž na čele, ako to pri sv. Evanjeliume robievame, pamätaj, že to toľko znamená, ako by si riekol sám k sebe: 

«Kresťane, o kríži Pána často premýšľaj!» Činíš-li ho na ústach, pomysli si: «Kresťane, kríž Pána neohrozene vyznávaj». A 

činíš-li konečne na prsiach, riekni si v duchu: «Kresťane, kríž Pána z celého srdca miluj!» 

Pri znamení svätého kríža na čele povzdychni: «Pane! Tebe chcem venovať všetky myšlienky svoje;» — na ústach: «všetky 

slová», a na prsiach: «všetky žiadosti a skutky svoje!» 

Toto môžeš činiť každodenne ráno i večer a bude ti to zaiste k dušnému spaseniu. 

Modlitba. 

Najsladší Ježišu! popraj mi milosti, abych kríž, na ktorom si ma vykúpil, vždy vysoko si vážil a miloval a s týmto svätým 

znamením bojujúc proti všetkým pokušeniam, oproti hriechu zvíťazil. Amen. 
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19. MARCA 

Sv. Jozef 

Zlato leží dolu pod zemou a drahocenné perly ukryté pod vlnami morskými Príroda ukrýva svoje poklady oku ľudskému, 

kdežto veci chatrnejšej ceny ponecháva akoby pohodené po cestách. A čo tu vidíme v prírode, to isté nachádzame i v obvode 

duševného sveta. Najvznešenejšie cnosti a najvyššie duševné zásluhy, známé síce Bohu, ostávajú tajné pred ľudmi, naopak 

cnosti menej veľké a zásluhy obyčajné bývajú známe a vidomé každému. Tak sa to má i so sv. Jozefom. On, o ktorom sväté 

Písmo tak na krátko hovorí, prináleží medzi najväčších a trónu božskému najbližších svätých. Lebo ako Panna Mária 

blahoslavená je medzi ženami, tak i sv. Jozef blahoslavený je medzi mužmi, pretože ho Boh vyvolil za ochrancu a pestúna 

jednorodenému svojmu Synovi, za láskyplného tovaryša panenskej jeho matke, a postavil ho za hlavu svätej rodine. Po mene 

Ježiš a Mária najviacej oslávené je meno sv. Jozefa po celom kresťanstve. 

Prečo Boh tomuto sv. mužovi toľké vyznačenie preukázal, udáva nám sväté Písmo jediným ale významuplným slovom, keď 

praví, že bol «muž spravodlivý». Toto slovo obsahuje v sebe najvyššiu chválu, ktorú mu udeľuje sám Duch svätý a neznamená 

ono nič menej, nežli že sv. Jozef bol muž celou svojou povahou čistý, cnostný a zvlášte lásky plný. Pochádzal sv. Jozef 

z pokolenia Dávidovho, otec jeho menoval sa Jakub. Žil on v mládeneckom, panensky čistotnom stave v Nazarete, malom 

to mestečku Galilejskom, a zanášal sa remeslom tesárskym. V tomže mestečku žila, celkom utiahnutá od sveta, bohabojná a 

veľmi pobožná panna, ktorá, pochádzajúc rovne z pokolenia Dávida kráľa, menovala sa Mária. Pretože u Židov všetko 

arciotcovské požehnanie a všetky božské sľuby spočívaly na rodoch, preto Židia na udržanie rodu najväčšiu váhu kládli, a 

vstúpením do stavu manželského ukazovali svoju nábožnú túžbu, mať podiel na Božích zasľúbeniach. Tak i sv. Jozef a panna 

Mária vyvolili si stav tento. Ale u Židov neuzavieralo sa nikdy manželstvo bez predbežného zasnúbenia a sňatok nasledoval 

vždy až za dlhší čas potom. Medzi týmto časom nesmel ženích nevestu svoju navštíviť, ani s ňou hovoriť. A v tomto čase, 

prv nežli by bol sv. Jozef blahoslavenú nevestu svoju k sebe do domu uviedol, počala ona z Ducha svätého. Upadol teda 

následkom toho do najtrápnejšieho nepokoja, nevediac však ešte tenkrát, že ona Syna Božieho, očakávaného Spasiteľa sveta, 

pod srdcom nosí. Ale pretože bol muž spravodlivý a o Márii, vyvolenej svojej neveste vedel, že je samá čistota a nevinnosť, 

nemohol to srovnať so svojím svedomím, aby zle o nej myslel, a tým ešte menej, aby ju uviedol u ľudí do zlej povesti a učinil 

ju takým činom nešťastnou. Preto ačkoľvek by bol mal právo vydať ju súdu, pretože mu bola nevesta, nemohol sa k tomu čo 

muž spravodlivý odhodlať, — proti tomu búrilo sa v ňom svedomie. Umienil si teda prepustiť ju potajomky, v tichosti a bez 

hluku a súdu poslať jej list, ktorým svoje zasnúbenie s ňou rozväzuje. Ale Boh nenechal dlho sv. Jozefa v tejto trápnej 

neistote. 

Neočakávane zvestoval sv. Jozefovi anjel Pána, že Mária stane sa matkou Syna Božieho, zachovajúc tak i velebnú cnosť 

čistoty i slávu nepoškvrneného panenstva, aby ju teda bez rozmýšľania vzal za manželku. Jak veľké to potešenie pre sv. 

Jozefa! Veď i on už dlho a túžebne očakával Vykupiteľa. S najväčšou úctou a s najčistejšou láskou vzal hneď Máriu čo 

manželku pod svoju ochranu a uviedol ju k sebe do domu. Týmto zaštítil blahoslavenú Pannu proti utrhačným jazykom, a 

ostal pri nej čo verný spoločník, pestún a vychovateľ Ježiša Krista v neporušenej čistote a úplnej zdržanlivosti. Mária totiž 

večnú čistotu slúbiľa Bohu a za jej príkladom učinil to i sv. Jozef. Mária a Jozef žili tak v pokoji a šťastí v chudobnom svojom 

domku; Jozef zachádzal s Máriou s najväčšou úctou a s najsrdečnejšou láskou staral sa o všetky jej potreby. Najväčším 

potešením bola mu myšlienka, že skoro bude môcť uzrieť milostivý obličaj božského Vykupiteľa. 

Túžba jeho blížila sa deň po dni k splneniu. Za niekoľko mesiacov po sňatku vydal cisár Augustus prísny rozkaz, aby sa 

previedol popis ľudu v celom cisárstve a každý povinen bol dostaviť sa do toho mesta, zkade jeho rod pochádzal, k zápisu. 

Jozef a Mária, súc obidva potomci rodu Dávidovho, šli do Betlehema, zkadiaľ Dávid pochádzal. A keď pri veľkom návale 

ľudu v meste nocľahu dostať nemohli, utiahli sa von za mestom do jaskyne, ktorá nočného času slúžievala pastierom za 

maštaľ. Tu porodila blahoslavená Panna božské Dieťa Ježiša, a sv. Jozef bol prvý, ktorému sa dostalo tej veľkej milosti za 

podiel, že najkrásnejšie toto Dieťa, aké kedy svet videl, svojima očima videť, na svojich ramenách chovať mohol. Otec 

nebeský vložil mu akoby sám Dieťa v náručie čo najdrahší poklad a ustanovil ho jemu za strážcu, ochrancu, pestúna a 

vychovateľa. A Jozef plnil so všemožnou vernosťou povinnosti tohoto úradu. Štyridsiaty deň po narodení Ježišovom šiel 

Jozef s Pannou Máriou a s božským Dieťaťom do Jeruzalema, aby ho tam obetoval Pánu. Z Jeruzalema vrátil sa zpiatky do 

Betlehema. Avšak sladkého pokoja a nezkalenej radosti len za krátky čas požíval. Kráľ Herodes číhal dieťaťu po živote. I 

keď jednúc Jozef v občerstvujúcom spánku ponorený ležal, zjavil sa mu anjel a oslovil ho: «Vstaň, vezmi Dieťa i jeho Matku, 

a sťahuj sa do Egypta a zostaň tam, pokiaľ ti nepoviem.» A on vstal a sťahoval sa; nemyslel ani na ďalekú cestu, ani na 

obťažné putovanie, nepýtal sa po príčine, pretože pravá poslušnosť nezná otázky: prečo a načo, a jak dlho. Po zdĺhavej púti 

prišiel do Egypta. Až keď kráľ Herodes zomrel, bolo mu opäť naloženo, aby sa vrátil do zeme Izraelskej. On to učinil a 

prebýval napozatým v meste Nazarete. Niekoľko rokov neskôr putoval s Máriou a dvanásťročným Ježišom do Jeruzalema k 

veľkonočným sviatkom. Tu ostal Ježiš tri dni v chráme. Jozef a Mária, najdúc ho po dlhom a úzkostnom hľadaní, vrátili sa 

do Nazareta zpiatky. 

Sv. Jozef bol manželom Panny Márie a pestúnom Ježiša podľa zákona, ale on bol ním však i v duchu lásky. V Márii spatroval 

nielen to, čo druhí manželia vo svojich manželkách spatrujú, milú totižto ženu, útlu matku, vernú spoločnicu; v jeho očiach 

bola ona o mnoho viacej: vyvolená Pána, najčistejšia, najsvätejšia panna, najvznešenejšia medzi ženami, matka božskej 

milosti a lásky. V Ježišovi videl nielen to, čo iní otcovia vo svojich synoch spatrujú: nádej svojho kolena, oslavu svojho rodu, 

potešenie a pomoc na starobu. To všetko bolo by bývalo málo, mysleť o Ježišovi. Sv. Jozef videl v ňom oslávenie ľudu 

Izraelského, osvietenie pohanov, spasenie a vykúpenie sveta. Preto sa i staral neúnavne, s úplnou oddanosťou a sebazaprením 
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o Matku i Dieťa. Súc potomok rodu kráľovského, prevádzal remeslo tesárske a prevádzal ho s láskou, pretože pracoval za 

Máriu a Ježiša. Oni jedli z jeho chleba, pili z jeho pohára a šatili sa z toho, čo on zaslúžil. Za nich pracoval on vo dne i v 

noci, v potu tvári svojej, a myšlienka na nich posilňovala ho, keď pod bremenom práce napádaly ho mdloby; pot rinúci mu 

z tváre považoval za perly pre budúci svoj poklad v nebi, dielňa jeho bola mu rajom, pretože tam prebýval s ním Ježiš: a kde 

Ježiš prebýva, tam je všade šťastie a raj, kde však Ježiša nieto, tam i paláce, zlatom sa skvejúce, sú len žaláre bez opravdivého 

šťastia. Už k prvým ľuďom hovoril Hospodin v raji: «V potu tvári tvojej obrábať budeš zem a požívať chlieb tvoj;» a od 

týchto čias, za mnoho tisíc rokov roní sa človeku pot po lícach, ale veľká tu otázka, či sa on roní z lásky k Bohu a z lásky k 

Ježišu, alebo len z lásky ku svetu? Drahocenné sú potné kropaje, ktoré prelievame vo vernom plnení našich povinností z 

lásky k manželke, k dieťaťu, a ku tým, ktorých nám Boh sveril, takýto pot občerstvuje a oživuje nás akoby nebeskou rosou; 

nešťastný je naopak každý pot, jestli nám ho závisť a vôbec hriešna dajaká náklonnosť vynucuje z tvári, lebo on neochladzuje, 

lež len viacej roznecuje zožieravý plameň náruživostí. 

O smrti sv. Jozefa nič nám nesdeľuje Písmo sväté, tak že neznáme s istotou ani kedy, ani kde zomrel. Hrob jeho ukazujú 

podnes v doline Josafat blízo mesta Jeruzalema; o svätých jeho pozostatkoch nečiní cirkevný dejepis žiadnej zmienky. Toľko 

nám známo, že on ešte pred verejným vystúpením Ježiša Krista zomrel, pretože pri svatbe v Káne galilejskej nebol prítomný. 

A smrť jeho bola zaiste sladká a šťastná, lebo zomrel v náručí Ježiša a Márie, so vzdychom lásky ku svätej Matke, s pohľadom 

dôvery k Synu Božiemu. 

Útca k sv. Jozefovi rozšírila sa teprv za posledných století, zvlášte pričinením sv. Terezie a sv. Františka Saleského. Roku 

1675. zvolil cisár Leopold prvý sv. Jozefa za ochrancu zemí rakúskych. 

Poučenie. 

Sv. Jozef bol podľa zákona otec, vlastne pestún Ježiša Krista, ktorý je nám podľa nevyzpytateľnej milosti Božej 

jednorodeným bratom, on bol manžel Panny Márie, predrahej to matky našej; je on teda i naším otcom. Ako taký je naším 

učiteľom v živote, poučujúc nás všetkých tým prekrásnym príkladom, ktorý každému pre jeho stav zanechal. Čo niekedy 

kráľ Farao o Jozefovi egyptskom povedal: «Iďte k Jozefovi a učiňte, čokoľvek vám rozkáže», to ešte vo vyššom stupni platí 

o Jozefovi nazaretskom. Iďte k Jozefovi mládenci a panny a učte sa od neho milovať nevinnosť, a opatrovať si laliu čistoty, 

ktorá vám v srdci i vo tvári rozkvitá; iďte k nemu manželia a učte sa od neho pokoju, láske, trpezlivosti v prípadoch stavu 

manželského; vy otcovia učte sa od neho, ako dietky svoje v bázni Božej vychovávať a do chrámu vodiť; vy šľachtici a 

vysokorodení, učte sa od neho, úpadok rodu vašeho trpezlive a ponížene znášať; vy remeselníci učte sa od neho, starať sa o 

rodinu; vy chudobní choďte do jeho dielne a učte sa od neho, ako pracovať a s málom byť spokojní; vy hriešnici, ktorí ste 

Ježiša stratili, iďte k nemu a učte sa hľadať ho s ľútosťou a pokánim; vy nemocní učte sa od neho zomrieť s Ježišom a s 

Pannou Máriou. 

Sv. Jozef je nám však i vzorom, ako dočasné statky vyhľadávať máme. Pozemské statky vydobývať si, je našou povinnosťou, 

pretože potrebné sú nám ony: 

1) k živobytiu. Každý deň totiž musíš jesť, potrebuješ odev, príbytok atď. Aby ti to neschádzalo a aby si iným žobraním 

nepadol na obtiaž, musíš hľadeť zaopatriť si výživu a majetok. 

2) K našemu vzdelaniu. Chceš-li sa niečomu naučiť, musíš chodiť do školy, zaopatriť si knihy alebo potrebné stroje, musíš 

snáď podujať ďaleké cesty. 

3) K tomu, aby si v svojom stave niečo vykonať mohol. Remeselník zaopatriť si musí nástroje a látku; musí často dlho čakať 

na vyrobené peniaze. Roľník musí mať dom, pole, dobytok. A tak v každom stave potrebné sú pozemské statky. 

4) Napokon k tomu, aby sme i svojim blížnym preukázať mohli dačo dobrého, nado všetko chudobným, biednym a 

nemocným. Spasiteľ nám totižto sľúbil, že jestli dobre nakladáme so sverenými nám statky, sverí nám v nebi ešte vyššie 

poklady. Preto i z tohoto ohľadu musíme hľadeť nadobudnúť si pozemských statkov. 

Akým spôsobom však máme vyhľadávať pozemské statky? 

1) Vždycky buď spravodlivým. Neber, čo nie je tvoje. Každý, kto napr. kradne v hore drevo a vôbec niečo takého bere, čo 

mu nepatrí, hreší. Podobne hreší každý, kto niečo nalezeného majiteľovi nevráti, lež sebe podrží.— Ďalej, nerob druhému 

škody! Takýmto spôsobom hreší, kto druhému cez pole ide, dobytok na cudzom pasie, alebo akýmkoľvek iným spôsobom 

blížnému na majetku škodu činí. — Nešuď! Kto blížného klame, aby z toho sám úžitok mal, ten šudí, na pr. kto starý alebo 

chorý dobytok za mladý a zdravý, kto falošné peniaze za berné udáva, kto víno, múku, mlieko a iné veci falšuje; krčmári, 

ktorí dvojou kriedou píšu; kupci, ktorí preťahujú; a napokon i oškodení, jestli viacej požadujú, nežli škoda obnáša. 

2) Nerob si zbytočných starostí a buď .spokojný s málom. Sú ľudia, ktorí nikdy nevychádzajú zo starostí a lámu si hlavu 

jednostajne nad tým, ako sa im budúcne povede. Takéto starosti Hospodin doslovne zapovedá, pretože tým človek nedôveru 

javí k jeho dobrote. Človek má predovšetkým po tom túžiť, aby sa ľúbil Bohu, aby život podľa jeho svätej vôle riadil a 

večného spasenia dosiahol. Ohľadom časných vecí má v pokoji pracovať a ponechať to zcela Bohu, čo budúcnosť prinesie. 

Buď s málom spokojný! S málom je spokojný ten, kto nechce mať a vyrobiť si viac, nežli čo pre seba a svoju rodinu potrebuje, 

aby slušne a jednoducho živý bol. Písmo sväté nás dostatočne učí, jak nerozumne jednajú tí, ktorí sa snažia nazhromaždiť si 

mnoho statkov a peňazí. Veď po smrti nič so sebou nevezmú, a tu zo samej dychtivosti po väčšom výrobku a zisku 

zapomínajú na svoju dušu a nič sa o ňu nestarajú. 
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Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Jozefa za pestúna Syna svojho a za ženícha najblahoslavenejšej matky Márie vyvolil: ráčil, učiň, prosíme, 

aby sme na jeho prímluvu a skrze jeho zásluhy čistým srdcom Tebe slúžiť a potom s ním v nebi na veky oslavovať Ta mohli. 

Amen. 

 

20. MARCA. 

Sv. Patrik, apoštol Irčanov. 

Niet katolíckej krajiny, ktorá by za svoju vieru bola musela toľko trpeť, koľko pretrpelo Írsko, a to hlavne od časov tak zvanej 

reformácie. Iné zeme, ako na pr. Škótsko a Švédsko, daly sa násilenstvami svojich vladárov pohnúť, abyodpadlyod cirkvi, 

kdežto Írsko so siedmi millionmi katolíkov ostalo cirkvi verné, ačkoľvek pre zmužilú túto vytrvalosť muselo nesmierne 

mnoho trpeť a trpí až podnes. Viera katolícka pustila v chrabrom tomto národe hlboké a pevné korene a už pre to samé je 

slušná vec, aby sme sa oboznámili s tým svätým záhradníkom, ktorý tam divú pôdu pohanskú zoral a semenom kresťanským 

posial s tak veľkým a trvanlivým úspechom. Bol to sv. Patrik. 

Patrik narodil sa koncom štvrtého stoletia v škótskej osade Bonaven, ktorá až dosiaľ nazýva sa po jeho mene KilPatrik. Otec 

jeho bol muž vysoko vážený, a o matke sa hovorí, že bola príbuzná sv. Martina, turského biskupa. V jeho šestnástom roku 

napadli morskí lúpežníci otcov statok a odviedli Patrika so sestrou asluhami do otroctva. Ako otrok predaný bol do cudziny 

barbarskému náčelníkovi, kde sa mu zlenedobre vodilo. Musel pásť lichvu po vysokých horách a dolinách, v dusnej spare za 

dňa, a za mrazivých nocí vo víchre a daždi. Boli to veru dni trpké a krušné pre mladíka, vo všetkom pohodlí doma 

vychovaného. A i keby nemala viera a náboženstvo inej sily, nežli že utrápeným poskytuje potechy, už. preto by zasluhovala, 

aby si ju každý človek držal za najväčší poklad. Utrápení a nešťastní presvedčujú sa o tom na vlastnú zkúsenosť. 

Patrik bol však kresťan, ale žil po túto dobu, obyčajným kresťanom podobne, bez vysokého oduševnenia a bez mohutných 

túžieb za svätými vecmi. Svoje náboženstvo si on vážil, ale nie súc ešte celkom preniknutý čulou a v láske Božej ku všetkým 

obeťam ochotnou vierou, rád sa zanášaval pozemskými starosťami. Ale tu v biedach a útrapách dotkla sa milosť Božia srdca 

jeho a nebeské svetlo osvietilo mu ducha, tak že s ľútosťou poznal prevrátenosť uplynulého svojho života, obrátil sa kajúcne 

k Bohu, modlitbu si zamiloval a pozdvihnúc pohľad ku Spasiteľovi, ktorý nám v trápeniach predišiel príkladom, našiel v 

ňom potechu duše svojej. U kríža naučil sa poníženosti, pohľadom na muky Ukrižovaného nabyl ducha a zmužilosti, aby 

krušný svoj osud znášať mohol s oddanosťou do vôle Božej. Nebadal on, že toto jeho zajatie malo byť preň školou, do ktorej 

ho Boh vyslal, aby sa náležíte vyučil reči úbohého irského ľudu, obznámil sa s jeho obyčajmi a tak vo všetkom dokonale 

pripravil sa ku svojmu vznešenému povolaniu, k jakému si ho Boh vyvolil. 

Plných šesť rokov ztrávil Patrik v otrockom zajatí. V srdci mu zrastala s každým dňom neukojiteľná túžba za domovinou, 

často a vrúcne modlieval sa za vykúpenie. Tu sa mu raz prisnilo, že sa blíži čas jeho vyslobodenia. Zanechajúc teda pánovo 

stádo na pastve, vydal sa hneď na útek. Po dlhej ceste prišiel konečne k morskému nábrežiu, a dostihol tam loď, ktorá sa 

práve strojila odplaviť. Dotklive prosil jej majiteľa, aby ho vzal so sebou, ale pretože Patrik celý strhaný nemal čím zaplatiť 

za prievoz, tvrdý pohan odoprel mu prosbu. Zármutkom zronený odvrátil sa stranou a sopnúc ruky a pomodliac sa s hlasitým 

plačom, chcel sa navrátiť zpiatky do otroctva. Pohľad na to obmäkčil pohanským lodníkom srdce, i zavolali ho a vzali na 

loď. Po troch dňoch pritrhli k zemi v severnom Škótsku, a tam dlho, dlho museli cestovať opustenými krajmi, až sa im všetek 

pokrm minul a nastalým hladom všetci neslýchané trpeli. Tu sa obrátil pohanský nad-Iodník k Patrikovi a riekol: «Kresťane! 

ty pravíš, že Boh tvoj je mocný a všemohúci, prečo sa k nemu nemodlíš, aby sme tu nezahynuli všetci hladom?» Patrik mu 

odpovedal, že jestli sa všetci úprimným srdcom ku Všemohúcemu obráťa, zaiste sa on postará o nich a nedá im zahynúť. A 

hľa, sotva sa pomodlili, narazili na stádo divých bravov a boli vytrhnutí z hladovej smrti. 

Sv. Patrik dostal sa napokon do svojej domoviny, k rodičom. Ale tu sa mu znovu zle vodilo, a on sám spomína dvanástoro 

nebezpečenství života, z ktorých ho Pán Boh vytrhol. Po mnohých ťažkostiach a prekážkach vysvätený bol za kňaza a 

napokon za biskupa. Tu ho srdce neodvolateľnou silou tiahlo naspäť k Irčanom. Priatelia však a príbuzní prosili ho snažne, 

neopúšťať ich a líčili mu živými barvami nebezpečenstva, aké ho medzi tak divým ľuďom očakavajú. Oproti tomu všetkému 

posilňoval ho vnútorný hlas, privolávajúc mu v srdci: «Choď, a neboj sa ničoho.» Roku 440. vybral sa teda skutočne do írska, 

a pristál šťastlivé k brehom. Keď so svojimi súdruhami na suchú zem vystúpil, mali ich obyvatelia za morských lúpežníkov 

a kamkoľvek sa blížili, tiahli obecní i krajskí predstavení s ozbrojeným vojskom proti ním. Jeden však z náčelníkov, uslyšiac 

prišlého Patrika kázať, pozval ho k sebe do domu a obrátil sa ku Kristu s celou rodinou. Od tohoto času chodil sv. Patrik 

svobodne po celom ostrove, putujúc i do najodľahlejších krajov, kde len koľvek ľudia prebývali, a nedbal na žiadne 

nebezpečia, akým bol každodenne vystavený. Často svolával ľudí s bubnom ku kresťanskému učeniu a s vrelým i výrečným 

srdcom vykladal, čo všetko podnikol a trpeť volil Vykupiteľ za naše hriechy. A požehnanie božské sprevádzalo ho, 

kamkoľvek sa obrátil, ľud sa hrnul v húfoch okolo neho, diví lovci a bojovníci zriekli sa na jeho slovo svojej divokosti, 

kráľovskí synovia a dcéry, nemohúc-li ináč, prichádzali potajme poslúchať vľúdne jeho učenie. Tisíce ľudu získal svätým 

krstom novému životu. Najhorlivejších medzi pokrstenými vyučil najprv čítať a písať, potom ich ustanovil za predstavených 

a kňazov, aby vyučovali ľud a vysluhovali mu sviatosti. Vystavil i kláštory pre mužských ako i pre ženské, kde prepočetní 
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mládenci a panny vo viere kresťanskej vychovaní boli. Stalo sa často, že dobročinné vdovy a panny ponúkly Patrikovi i 

pozemské statky, ale on zdráhal sa prijať čojaké dary a obete, aby ukázal, že on vo všetkom svojom počínaní nehľadá seba, 

ani vlastný zisk, lež jedine slávu Ježiša Krista. 

Patrik na svojich apoštolských cestách, prenocujúc raz u jednej studienky, spieval za svitu so svojimi súdruhami rannú pieseň. 

Tu sa razom octnuly pred ním dve panny. Podľa zovňajška zdalo sa, že sú panny z vysokého rodu. A boli to v skutku dcéry 

tamejšieho kniežaťa, ktoré zavčas rána prišli sa ku studienke kúpať. Vidiac pred sebou mužov v bielom rúchu a s knihami v 

rukách, udivené pýtaly sa neznámych, z kadiaľ pochádzajú, zdáliž z neba, alebo z niektorých zemských krajov? Patrik hneď 

začal vyučovať ich o Bohu; a mladé kňažny nad mocou a dobrotivosťou pravého Boha rozradostnené, pýtaly sa Patrika, kde 

asi ten Boh prebýva, zdáliž na horách alebo v údoliach, či na mori alebo v riekach? Svätý biskup počal im vykladať hlavné 

pravdy viery, ktoré ony tak ochotne prijaly, že sa u tej studienky daly ihneď pokrstiť. Pozdejšie stály sa mníškami.  

Otcovskou péčou staral sa sv. Patrik o duševné i telesné dobro zkvetajúcej cirkvi, zastával a ochraňoval ju, kde a ako len 

mohol. V jednom kraji panoval v írsku knieža, menom Korotich. Tento práve o veľkonočnom čase napadol lúpežne krajinu, 

kde sv. Patrik obrátený ľud krstil. A pretože knieža, ačkoľvek mníchov nemilosrdne vraždil, zajatých kresťanov predával 

pohanom do otroctva, a predsa sa vydával za pravého kresťana: poslal mu sv. Patrik list, v ktorom ho prosil, aby zajatých 

kresťanov prepustil na slobodu. Korotich na miesto slušnej odpovede odbavil svätého s posmechom. Na to napísal Patrik 

verejný pastiersky list ku veriacim kresťanom. Plný pokory nazýva sa v tomto liste chudobným a nevedomým hriešnikom v 

očiach Božích, ktorého však Boh vzdor tomu ustanovil za biskupa nad írskom, a ako taký že nemôže ani nesmie mlčať, keď 

vidí, ako Korotich kresťanov pohanom za otrokov predáva. I vyobcoval Koroticha slávne z cirkvi a s ním spolu všetkých, 

ktorí sa na jeho zločinoch zúčastnili. A mocou svojho plnomocenstva, čo knieža a predstavený cirkvi, rozkázal zároveň, aby 

nikto z veriacich s ním nejedol, almužny od neho neprijímal a vôbec niako s ním neobcoval, pokiaľkoľvek nebude konať 

pravé pokánie a zajatým kresťanom svobodu neprinavráti. Konečne naložil, aby, ktokoľvek list tento čítať bude, rozširoval 

ho ďalej, tak aby sa známym stal veškerému ľudu. 

V toľkých prácach a námahách zostárlý sv. biskup spísal knihu pod názvom: «Vyznanie.» V tejto knihe pokorne vyznal svoje 

chyby a krehkosti, ktorých si bol vedomý. Napokon vyše osemdesiat rokov starý zomrel v meste Dovne. Biskupskú jeho 

palicu, čo drahocenný poklad, ukazujú podnes v meste Dubline. 

Poučenie. 

Krom blahoslavenej Panny Márie nieto svätého, ktorého by akýkoľvek národ tak všeobecne a tak dlho ctil, ako si Irčania sv. 

Patrika až podnes ctia a milujú za plných 1400 rokov. Iní svätí konali ešte i väčšie skutky, iní trpeli nad neho a zomreli čo  

mučeníci; ale že Irčania po Bohorodičke prednosť dávajú sv. Patrikovi, má svoju príčinu v tom, že ľud Irský tomuto svojmu 

svätému apoštolovi vždy ešte povďačným zostáva za neoceniteľný dar viery, ktorým ho obdaril. Viera síce, ako všetko dobré, 

pochádza od Boha, a na prvom mieste Jemu máme za to byť povďačnými; ale povinnosť nám káže, byť spolu povďačnými i 

tým, skrze ktorých nám Boh svoje dobrodenie preukazuje. Nech sú nám teda Irčania vzorom a príkladom s ich veľkou 

vďačnosťou k sv. Patrikovi, ktorý do ich vlasti kresťanskú vieru priniesol, od ktorej večné spasenie a blahoslavenstvo závisí. 

I my Slováci máme okrem sv. Štefana svojich apoštolov, sv. Cyrilla a Metoda! Až teraz po 1000 rokoch dozvedáme sa vždy 

jasnejšie, čo oni všetko za nás pre nás podstúpili. Čo teda nevedomosťou našich predkov bolo premeškané, to usilujme sa 

teraz nahradiť my. A ako srdce každého Irčana citami vďačnosti zanáša sa k sv. Patrikovi, tak nech i naše útroby dmú sa 

vďačnosťou k našim sv. apoštolom. Avšak krom týchto našich sv. apoštolov, kresťane! cti si rodičov, učiteľa a duchovného 

otca a vôbec každého, ktokoľvek má jakú zásluhu o tvoje vzdelanie a polepšenie. Boh sám to chce tak, lebo on sám prikazuje: 

«cti otca svojho a matku svoju, aby si dlho živý bol na zemi a dobre sa ti viedlo.» Irčanom, ktorí si tak vysoko ctia svojho 

duchovného otca, nevede sa síce veľmi dobre tu na zemi, preto že ich Angličania kruto utláčajú. Ale jednu odplatu, veľkú 

odplatu už tu majú, že Boh nedopustil, aby utratili pravú vieru, ktorú Angličania, ich utlačitelia, už pred 300 rokmi pozbyli. 

Zachránením ich pravej viery pripravuje im Pán Boh večnú oslavu. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si Irčanov skrze sv. Patrika k jednote viery katolíckej pripojiť ráčil, daj, aby sme vo svätej našej viere tak stále 

zotrvávali ako oni, a za to účastní sa stali niekedy večnej odplaty v nebesiach. Amen. 

 

21. MARCA. 

Sv. Benedikt, opát. 

Svätému, o ktorom ti drahý čitateľu, vyprávať budem, nebolo dané bez príčiny meno Benediktus, t. j. Požehnaný. Veď málo 

bolo ľudí, ktorí by toľko Božieho požehnania boli šírili a toľko dobrého spôsobili vo svete, ako tento svätý. On založil 

svetoznámy rád Benediktinský, bez ktorého pričinenia vzdelanosť i veda boli by na Západe o stoletia zaostalý. On vyučoval 

národy slovanské i nemecké. A až podnes rozširujú údovia jeho rádu osvetu a požehnanie po pol Európe. 
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Sv. Benedikt narodil sa roku 480 v talianskom meste Nursii, terajšej Norcii. Šľachtickí a zámožní rodičia poslali nádejného 

syna do Ríma, aby na tamejších školách vycvičený bol. Panenský však a nevinný mladík, súc nepokazeného srdca a 

šľachetnej vôle, zbadal s bolesťou, že súveká školská mládež zriekla sa všetkej mravnosti a kázne, a kráča cestami, ktoré sa 

zdajú byť posiate ružami, ale sú plné podvodu a smilstva. Lákavý takýto príklad a ľahkovážni súdruhovia, ktorí by boli radi 

i jemu natiskli otrávený pohár chlipnosti, hrozili mu však nebezpečím. Benedikt síce stále vyhýbal sa ich necudným 

spoločnosťam, ale musel zápasiť všetkými silami, aby sa ubránil dorážajúcemu naň prúdu. Žijúc takto utiahnutý i od súdruhov 

i od všetkých spoločností, vstúpil tým hlbšie do seba a nahliadnul, že ho Boh sebe k službám povolal. Od tej samej doby 

nemal inej myšlienky, nežli rozjímať o večnosti, ani necítil inej túžby, nežli oddať sa Bohu. A tým otvoril sa pred jeho očimá 

zcela nový život, ako motýlovi, keď vyvinutý z tmavej kukly, povetrím lietať a pelom kvetov kŕmiť sa môže. Krásou tohoto 

nového sveta okúzlený zanechal Benedikt svoje dosavádné učenie, aby sa celou mysľou oddal rozjímaniu o ukrižovanom 

Ježišu Kristu. 

V šerých horách neďaleko Sublakuma, teraz Subiako, u päty nebetyčných skalísk, ležala úzka jaskyňa. Sem sa ukryl Benedikt 

pred očima sveta a žil tu tri roky o chlebe, ktorý mu po kúsku deň po dni mních Román na šnôrke dolu spúšťaval. Táto nízka 

jaskyňa bola Benediktovi vysokou školou, kde sa on, milosťou Božou vedený, vyučil nebeskému umeniu, ako treba seba 

zaprieť a Bohu slúžiť. Po troch rokoch našli ho pastieri v jaskyni. Podľa surových koží, z akých si bol potrebný odev hrubo 

zhotovil, mali ho zprvu za zviera, ale z dobrých jeho naučení, ktorými ich už pri prvom stretnutí napomenul, poznali, že to 

muž svätý. Povesť o ňom rozletela sa ihneď po celej zemi; so všetkých strán hrnuli sa k nemu ľudia davom. Reholníci s 

najbližšieho kláštora Vikovara, ležiaceho neďaleko Tivoli, doliehali naň, aby im bol opátom. Po dlhom zdráhaní zvolil 

napokon Benedikt a prijal nabídnutú mu hodnosť. A teraz, ako verný vodič po ceste spasenia, učil vlažných reholníkov 

zachovávať mlčanlivosť, chrániť sa zahálky, vykonávať užitočné práce, panovať nad smyselnosťou, cvičiť sa v modlitbe a 

rozjímaní. Napomínaval ich on vždy s prívetivou tvárou a vľúdnymi slovy. Ale otcovskú pečlivosť horlivého opáta zaznávali 

niektorí mnísi, cele zatvrdnutí v prevrátenom svojom smýšľaní. Darmo sa namáhal, získať ich srdcia pravej a bohumilej 

láske. Zasievané semeno sa neujalo. Opát požadoval prísnu kláštornú kázeň; oni sa kázni podrobiť nechceli. Ba vo svojej 

nenávisti hotoví boli dopustiť sa radšej zločinu. Namiešali opátovi jedu do vína, ale Benedikt, prv než by bol z neho pil, 

učinil nad pohárom znamenie sv. kríža, a pohár sa rozpadol. 

So zkormúteným srdcom otriasol Benedikt prach so svojich nôh a opustiac nevďačníkov, utiahol sa znovu do jaskyne u 

Subiaka. Tu hlboko pod ním hučiaca rieka a vysoko nad skalnatým jeho hradom poletujúci orli boli mu teraz jedinými 

spoločníkmi. Ale v samote cítil sa jeho svätý duch znovu slobodným, a mladý pustovník povznášal sa v nebeských nádejach 

nad svet a marné jeho rozkoše; ako tí orli nad skalami, a ako tie vlny pod ním do mora sa kolembajú, tak každý jeho dych a 

každý tlkot srdca odnášal sa k nekonečnej večnosti, k Bohu a Kristu, z ktorého všetky jeho myšlienky a túžby nielen pôvod 

brať, ale i spočinúť v ňom dávno navykly. Tichá a pokojná jeho tvár bola zrkadlom duše upokojenej v Bohu, ktorá sa ničoho 

neľaká a ničoho od sveta neočakáva. Lenže táto jeho nenarušená samota nemala dlhého trvania. So všetkých strán počali sa 

k nemu znovu hrnúť Rimani a Gothi, vonkovani a mešťani, remeselníci a umelci, duchovní a šľachtici, otroci i slobodní 

muži. Zvlášte v neďalekom Ríme hovorilo sa napospol o tomto podivuhodnom svätom. Mnohí zo šľachty privádzali mu 

synov, aby ich vzal do výchovy. Medzi nimi prišiel aj majiteľ toho statku, kde sa Benedikt bol usadil, rímský senátor 

Tertullus, a privedúc so sebou i syna Placida, daroval mu celé to miesto, aby si tam kláštor vystavil. Iný zámožný šľachtic 

Ekvitius priviedol mu syna svojho Maura. Za ním prišli šľachtici Gordian, Faustus a mnohí. A prečo to činili? Bez pochyby 

domnievali sa i oni, tak ako sám sv. Benedikt, že šľachta rímská hynie a vädne, že už viac nedá sa udržať jej dávny lesk a 

sláva, staré časy že navždy zanikly. Načo teda udržovať neslávne rody? Avšak ako archa Noemova zhromaždila zárodok 

nového pokolenia: tak tu v malej púšti schádzali sa okolo sv. Benedikta duchovia najvznešenejší, výkvet oného času a zárodok 

lepšej budúcnosti. Starorímská šľachta zašla týmto činom tak slávne, že slávnejšie ani nemohla zaniknúť — ožiarená totižto 

slávou ducha kresťanského. Bol teda sv. Benedikt výkvet svojho času, ale spolu koreň budúcich století. 

Dvanásť kláštorov založil pomály sv. Benedikt v tomto údolí. V každom osadil dvanásť mníchov s trinástym opátom na čele. 

V týchto nových osadách spatrujeme všade čulú a živú činnosť. Práce poľné i záhradné, práce domáce a spolu rozličné 

remeslá, vlastné učenie a ochotné vyučovanie mladíkov striedajú sa tam podľa predpísaného poriadku s modlitbou, 

rozjímaním a spievaním žalmov. Pri budovaní kláštorov a kostolov sú mnísi sami stavitelia, zedníci, áno i umelci k ozdobe 

a okrase kostolov a iných stavísk. Benedikt bol sám výtečným staviteľom. Ale pri tom hlavným zamestnaním pre mníchov 

bolo vzdelávanie ducha, posvätenie duše a prospievame v kresťanskej dokonalosti. Boli to stavby duševné, vnútorné, 

neviditeľné oku. Kým vo svete ľudia slúžili telu, žatým pobožní mnísi sv. Benedikta opustivše svet, zriekli sa ešte i 

dovolených pôžitkov, nechceli mať ani vlastnej vôle, ani vlastného imania, ani radostí rodinných a to na vždy, doživotne. A 

aby slabá a krehká vôľa neupúšťala od svojho predsavzatia, zaväzovali sa k tomu sľubom verejným a slávnym. 

Päťatridsať rokov ztrávil sv. Benedikt v bohumilej samote na Subiaku. Tu zrazu vystúpil proti nemu istý ošemetník menom 

Florentius. Nemohol on zniesť, že celý svet len o Benediktovi vraví, a preto aby zničil dobrú jeho povesť, chopil sa utrhačstva 

a uštipačným jazykom roztrusoval o ňom všelijaké zlé veci. Sv. Benedikt, aby vyhnul zlostnému človeku, vzal so sebou 

najmilejších svojich učedelníkov a utiahol sa roku 528. na vysoký vrch v Kampanii. Vytisnutí už predtým pohani z krásnych 

talianských rovín vyhľadali si útočište po horách a vrchoch. Sv. Benedikt našiel i na vrchu Monte-Kassine prastarý kostol 

pohanského boha Apolla, ktorému horskí obyvatelia až do toho času obetovali; i rozhodený nad tým, zrúcal modlu. Potom 

so svojimi bratmi a súdruhmi vyrúbal les, ktorým celý ten vrch bol zarastený; a tu sa otvorila pred očima svätého širá krajina, 

nad ktorou sa vrch Kassino vznášal. Medzi nivami, vinohradmi a olivovými hájmi vinú sa požehnanou krajinou rieky, ďaleko 

na západe modrá sa velebné more, stranou k juhu skveje sa v diaľke mesto Kapua; k východu pnú sa nad obzorom vyprahlé 

hory abrucké, a k severu Snežné hory apeninské: je to zaiste najkrásnejší kraj v krásnej zemi Talianskej. 
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Poukazuje to však na láskavé srdce sv. Benedikta a je spolu dôkazom, jak dobre znal on povahu ľudskú, keď pre svoje 

kláštory vyhľadával vždy miesta najpeknejšie, a pre samotu i zdravie najvhodnejšie. V tomto prekrásnom kraji počal sv. 

Benedikt stavať kláštor, a síce tak, aby všetko, čo k nemu náležalo, bolo ohradené obecným kláštorným múrom. A aby hneď 

i myšlienka, z ktorej nový spôsob života vyplynul, bola tiež vo stavbe a v kameni takmer na prvý pohľad zrejmá: zhotovil 

sv. Benedikt sám prvý nákres čili plán k tejto budove, s čím sa započal určitý sloh kláštorský. Lebo kláštor na Monte-Kassine 

je začiatkom kláštorného staviteľského umenia, ktoré už samo o sebe tvorí dôležitú čiastku v dejepise európskej vzdelanosti. 

Podľa nákresu sv. Benedikta rozdelené sú kláštorné stavania tak, ako to požadujú i zvláštné zamestknania, akými sa reholníci 

zabývajú. Je tu kostol, kde sa služby Božie vykonávajú; oratorium, kde nábožní bratia vykonávajú rozličné duševné cvičenia; 

tam sú školské izby, kde sverenú im mládež vyučujú; tam zase dvorany, kde sa pestujú krásne umenia; knihovna, kde sa 

opisujú výborné knihy. Krom toho sú tu príbytky pre kláštorných remeselníkov, hospodárske stavania, hostince, záhrady atď. 

Plán sv. Benedikta stal so vzorom stavby kláštornej pre celý stredovek. 

Avšak krome týchto hmotných stavieb prejavil sa duch sv. Benedikta ešte v inom, trvanlivejšom vtelení. On totiž okolo r. 

530. spísal svätú regulu, podľa ktorej musel sa riadiť a spravovať vnútorný kláštorný život. Táto s hlbokou znalosťou povahy 

ľudskej zostavená regula spojuje s potrebnou prísnosťou i opatrnú miernosť a shovievavosť. Opát, akožto otec, je zaviazaný 

starať sa o všetkých podriadených, vyučovať ich príkladom a riadiť každého podľa zvláštnej jeho povahy. Pri dôležitých 

veciach musí sa opát poradiť s bratmi, ale môže sa rozhodnúť, ako sa mu zdá byť najlepším, len že nad ním rovne tak ako 

nad ostatnými bratmi panuje svätá regula. Podriadení bez rozdielu musia v opátovi svojom ctiť nástupníka samého Ježiša 

Krista a musia mu byť poslušní na slovo; mladší povinní sú chovať sa ku starším so všetkou úctivosťou a oddanosťou. 

Mlčanlivosť a múdre používanie jazyka odporúčal sv. zákonodarca svojim reholníkom čo najdôraznejšie. Pokora má podľa 

jeho návodu dvanásť stupňov, a primerane zachovávaná mala ona krášliť ich spoločné obcovanie. S pokorou, akožto 

základom všetkých cností spojiť mali i živú vieru a bázeň Božiu. Pri tom ešte i nezlomná trpezlivosť mala zdobiť každého 

brata, a pohostinstvo malo byť každému svätou povinnosťou. — Dobre znajúc, že zahálka je počiatkom hriechu, postaral sa 

sv. Benedikt o to, aby jeho učeníci vždy a neustále pracovali a čím tým osožným sa zaoberali. Každý pristúpivší novák 

(novicius) musel za celý rok byť zkúšaný, po ten čas prečítala sa mu trikrát svätá regula a po každé pýtali sa ho predstavení, 

či chce a či môže vo všetkom chovať sa podľa posvätného tohoto zákona. Vytrval-li stále a verne vo svojom predsavzatí, 

alebo inak bol uznaný za hodného, složil verejne slávný sľub, že chce stále v kláštore tomto zotrvávať, a v ňom chudobu, 

čistotu i poslušnosť zachovávať. Reholný odev musel byť jednoduchý a podnebiu rovne ako i miestu primeraný, preto 

ponechal sv. Benedikt opátovi v tom právo rozhodovania. Reholníkom uložené bolo jedávať spoločne v jedálni a mäsitých 

pokrmov požívať dovoleno bolo len nemocným. Toto je v krátkosti regula, ktorú sv. Benedikt učeníkom svojim ustanovil. 

Je ona zrkadlom jeho vlastného života, plná evanjelickej múdrosti a nezkalenej lásky k človečenstvu. 

Vo svetských vedách bol sv. Benedikt neučený a nezkúsený, a vzdor tomu našiel Boha, pretože Boha môcť nájsť, nezávisí 

od učenosti. Svätá myšlienka na Boha posilňovala ho v prácach i v nerestiach tohoto života, Boh bol svetlom jeho očiam, a 

silou jeho vôli, preto bola modlitba jeho najmilším zamestnaním. Ona mu bola knihou, z ktorej sa učil poznávať cesty božské 

a kráčať po nich, pokým mu nezmizol svet pred očima. 

Niekoľko dní pred smrťou dal si vykopať hrob, a keď sa mu posledná hodinka blížila, dal sa odviesť do kostola, kde, prijmúc 

sv. sviatosti, rozlúčil sa srdečne so svojimi a vydal ducha roku 543. dňa 21. marca, súc veku triašesťdesiat rokov. 

Poučenie. 

Rád, ktorým si sv. Benedikt tak veľkolepý a trvanlivý pomník postavil, prevyšuje jak svojím dlhotrvajúcim vekom, tak i 

spásonosným účinkovaním všetky ostatné rády. Už na Monte-Kassine ustanovil sv. Benedikt, aby do jeho rádu prijatí boli 

bez rozdielu chlapci, mládenci a i dospelí ľudia, chudobní i boháči, vysokorodení i obecného stavu, otroci i slobodní, učení i 

neučení, svetskí i kňazi. Chcel totižto svätý zakladateľ týmto činom docieliť, aby v jeho ráde nalezli tichý útulok všetci tí, 

ktorí od neresti tehdajšieho veku srdce svoje zachovať a k spaseniu svojej duše Bohu a cirkvi slúžiť si umienili. Boli to však 

zlé časy, keď sv. Benedikt bohumilý svoj rád založil. Divoké národy preháňali sa z jednej krajiny do druhej s mečom i ohňom, 

najbohatšie zeme a kvetúce mestá ležaly v rumoch. A tieto barbarské tlupy napádaly so všetkých strán krutou päsťou práve 

bohatú ríšu rímskú, aby ju rozkotaly, mestá a dediny poplenily a zpustošily, až konečne málo chybelo, že všetka kresťanská 

osveta a veda ako i neoceniteľné diela starorímského veku stroskotané a zničené neboly. 

V týchto hrozných časoch bol rád sv. Benedikta určený od božskej Prozreteľnosti k tomu, aby divoké, hriešnemu modlo-

služobníctvu oddané národy oboznámil s kresťanskou vierou a premenil v opravdu vzdelaných ľudí; s druhej strany, aby 

uchránil a zachoval budúcim časom tie duševné staroveké poklady, ktoré boli v učených knihách a umeleckých pomníkoch 

uložené. K tomuto teda cieľu započal sv. Benedikt veľké svoje dielo s mládežou a prijímal deti i chlapcov do svojho kláštora 

k vyučeniu a výchove. Lebo podľa jeho regule museli mnísi nielen modliť sa, lež spolu i vyučovať a pracovať. Preto sa 

stretáme s benediktínmi, tu čo s roľníkmi, tam zase čo staviteľmi a umelcami. A aby sa oni sami mohli napred vyučiť v 

potrebných vedách a potom i druhých vyučovať, sbieral sv. zakladateľ knihy, ktoré toho času len za veľmi drahú cenu boli k 

dostaniu. 

Pri tejto tak múdrej regule nie je sa čo diviť, že z benediktinských kláštorov šírili sa jedno za druhým po celom Západe 

početní nábožní mnísi, ktorí usadzujúc sa v pustých krajoch na vrchoch a u riek, kde bolo i dobré povetrie, i krásny rozhľad 

otváral sa okolím, stavali si tam vlastnými rukami krásne chrámy a kláštory, ktoré až podnes obdivujeme, a vezmúc do rukú 

sekeru i motyku, rúbali a klčovali lesy, ktorými tedy celá zem ešte pokrytá bola, a obrábali klčovanú pôdu. Okolo kláštora, ' 

ktorý si takto jednoduchí mnísi v prastarých lesoch boli vystavili, zhromažďovalo sa pomály divé obyvateľstvo, predtým leda 

tu i tam rostratene a potulné žijúce, a počali si tam zakladať dediny a zriadovať obce. Ku každému kláštoru pristavená bola 
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nemocnica i hostinec, kde každý nemocný láskavej opatery a pocestný úprimného pohostinstva našiel. V samom kláštore 

boli školy, kde sa schopní mladíci za darmo učiť mohli. Z týchto škôl vychádzali najučenejší toho času mužovia. Veď 

zamestnanie mníchov, ako sme to zo sv. regule videli, bolo rozličné. Pokým jedni ohlasovali sv. Evanjelium a pohanov na 

kresťanskú vieru obracali, žatým iní hospodárili na poliach a roliach, iní vyučovali dietky v školách, iní opäť s nevýslovnou 

pilnosťou opisovali prastaré vzácne knihy, a iní zase maľovali a kreslili do týchto kníh prekrásné písmeny (iniciály) a obrázky, 

ktoré každý umelec ešte podnes obdivuje. Vtedy totiž nebolo tlače a preto sa knihy musely opisovať. Niejeden mních za celý 

svoj život písal na jednej jedinej takejto knihe. A keby sa neboli takejto nesmiernej práci podrobili nábožní Benediktíni, 

koľko vzácnych kníh z každého oboru starovekej učenosti a umenia bolo by teraz pre nás na veky strateno! 

Ale Benediktíni rozširovali na všetky strany nielen svetlo učenosti, lež i svetlo viery. Anglicko bolo prvá zem, ktorú 

benediktínsky mních sv. Augustín na kresťanskú vieru obrátil. Krátkym časom povstaly i tam početné kláštory, z ktorých 

vierozvestovatelia preplaviac sa k nám cez more na europskú pevninu, i tieto kraje Kristu získali. Najhlavnejší medzi nimi 

boli: sv. Bonifác, Villibrod a Villibald. I v našej uhorskej vlasti pôsobil tento rád sv. Benedikta mnoho dobrého a pôsobí 

doteraz. Už za Štefana kráľa a pred ním hlásali oni kresťanskú vieru. Benediktín Astrik priniesol sv. Štefanovi kráľovskú 

korunu z Ríma. Sv. tento kráľ hneď na začiatku svojho panovania založil arciopátstvo na vrchu sv. Martina za Dunajom, a 

po ňom vzniklý opátstva v Bakoňbéli, Tihani a Dômôlku. Bohumilým vyučovaním mládeže zanášajú sa benediktíni už od 

nepamäti na stredných školách v Ostrihome, Rábe, Kiseku, Šoproni, Pápe a Komárne. Na slovenských stranách prešporské 

a trnavské školy opustili teprv za nášho veku. Slávné niekedy opátstvo na Zobore pri Nitre zahynulo ťažkými pohromami 

času. Sv. Benedikt nad Hronom má pôvod i meno po tamejšom kláštore, ktorého opustená krásna budova čnie nad hronskými 

vodami až podnes. Na Morave účinkujú benediktíni v Trebíči, Hradišti a Rajhrade, v Čechách u samej Prahy v Bŕevnove, 

odkiaľ opát Astrik do Uhorska prišiel. Celé mestá po rozličných zemiach, ďakujú pôvod svoj tomuto rádu. 

 Vysoký rozkvet dosiahol behom času tento rád vysokou učenosťou, krásnym umením a cnostným životom, toho dôkazom, 

že už okolo roku 1334, pri smrti Pápeža Jána XXII., medzi slávnymi z neho pošlými mužami počítalo sa 28 pápežov, temer 

200 kardinálov, 7000 arcibiskupov, 15,000 biskupov, 15,000 opátov a vyše 40,000 svätých a blahoslavených! Je to oslava 

pred Bohom i pred svetom veľká. A či ona teraz po trinásti sto rokoch zašla? Nezašla, lenže ju nevidia bleskom terajšej osvety 

— zaslepené oči. 

Modlitba. 

Ó Bože môj! ďakujem Ti za požehnanie, ktoré si pokoleniu ľudskému skrze sluhu svojho sv. Benedikta poskytnul; nedaj, 

aby vo mne uhaslo svetlo viery, ktoré on rozširoval, abych mohol niekedy i ja účastným stať sa slávy jeho. Amen. 

 

22. MARCA. 

Blah. Mikuláš Flujský, čili brat Klaus. 

V mestečku Stanzi držalo švajčiarske starešínstvo v decembri roku 1481. snem. A na tomto sneme vypukla urputná 

neustupnosť medzi stránkami, hrozby a sporné reči nasledovaly jedna za druhou; málo chybelo, že sa starešínstvo napokon 

nerozišlo v hneve a že sa neroztrhali sväzky, z ktorých neskôr zkvitla svoboda, — oná až podnes s hrdosťou spomínaná 

svoboda švajčiarska. V tomto okamžení vstúpil nenadále do dvorany muž vysokej postavy, v tvári i tele vyschlý, ale pritom 

rázneho držania. Dlhé čierne vlasy vinuly sa mu z hlavy v kaderách a z tvári visela brada, podľa tehdajšieho zvyku stredom 

rozdelená. Oblečený v dlhé šedé šaty, holohlavý a bosý, v jednej ruke pútnickú palicu a v druhej držiac ruženec, vstúpil dnu. 

Nemo povstala pred ním celá duma a každý s úctou smeknul — lebo to bol napospol vysoko vážený brat Klaus. 

Mikuláš narodil sa dňa 21. marca roku 1417. v kantóne Untervaldene vo Švajčiarsku, tam kde ohromné hory a Snežky s 

ľadovými temenami až nad nebeské oblaky sa vzpínajú, akoby človeku pripomenúť chcely: «tam hore je vlasť tvoja, ku 

ktorej ti oko pozdvihnúť treba». Už ako chlapec cítil podivnú túžbu po nebi; v práci vyznačoval sa vždy usilovnosťou; na 

hrách a zábavách nebral nikdy podielu s inými. Ráno po krátkej modlitbe šiel vždy s veselou mysľou po práci buďto na pole, 

lebo do hôr. Ale večer po dokonanej práci rád ostal za druhými, aby pokľaknúc pri ceste v húšti, vďaku činil všemohúcemu 

Otcu nebeskému. Lže a všakej neprávosti stránil sa nadovšetko, a nevinná jeho myseľ ustrnula pred každým roztopašným 

slovom. Z roka na rok zmocňovala sa ho vždy väčšia túžba po samote, ale z lásky a poslušnosti oproti rodičom premohol 

túto rastúcu túžbu, zato však počal sa najprv dva, potom tri, napokon štyri dni v týždni postiť. A keď mu i preto robili výčitky, 

odpovedal jednoducho: «nechajte ma len, Pán Boh to chce tak mať». Mnohí, ktorí Klausa bližšie znali, nazdávali sa, že si 

vyvolí život pustovnícky; to však neučinil, ale zostal na obyčajnej ceste všedného života. Na vôľu rodičov vzal si za manželku 

bohabojnú pannu, obrábal si usilovne role a opatroval lichvu. Pre jeho neúhonnú statočnosť, vážnu povahu a zároveň 

prirodenú múdrosť, zvolili si ho spoluobčania za sudcu a zemského radcu, ktorý úrad za 19 rokov svedomite zastával. Pri 

tom však nikdy nezapomínal ani na spasenie duše svojej. Vstávajúc o polnoci, modlieval sa v tichosti až do bieleho rána. 

Obyčajná modlitba, s ktorou ducha neustále k Bohu pozdvihoval, bývala: «Ó Pane a Bože môj, vezmi si ma a privlastni ma 

sebe! Odober mi všetko, čokoľvek mi prekáža k Tebe, a udeľ mi všetko to, čo mi k Tebe pomáha!» 
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Súc 50 rokov starý, uslyšal jednúc medzi modlitbou hlas, akoby z neba volajúci: «Mikulášu! čo sa ty tak nerozvážne chováš! 

maj pred očima jedine vôľu Božiu a nespoliehaj sa na svoje vlastné sily. Bohu nič nie je príjemnejšieho, nežli srdcom oddaná 

služba.» Zanedlho na to povedal mu hlas vnútorný: «Opusť všetko, čo máš, a zkúsiš, že sa Boh sám o teba starať bude.» Z 

tohoto porozumel, že Boh od neho požaduje, aby opustil všetko, ženu i dietky, dom i dvor a Jemu samému slúžil s tak 

výhradnou oddanosťou, ako prví učeníci Ježiša Krista. Uviedol teda do poriadku svoje záležitosti; ale ho to dlhé a veľké 

zapásy stálo, až napokon zvíťazila milosť Božia. Rozhodnul sa pevne, opustiť pre Boha všetko. Sveriac sa teda najsamprv 

rozšafnej svojej manželke, žiadal ju o privolenie k svojmu úmyslu. Ona sa obrátila k Bohu s modlitbou spoločne s manželom, 

poradila sa i s dobrými priateľmi a konečne svolila. Ich manželský sväzok požehnaný bol desatoro dietkami; piatimi syny a 

rovne tak piatimi dcérami, ale väčším dielom boli deti už vybavené, a čo ešte boli doma pozostalý, tie sľúbila matka vychovať 

v bázni Božej a kresťanskej cnosti. Usporiadajúc takto rodinu, rozlúčil sa nábožný Klaus so ženou i s dietkami, poďakoval 

sa im za preukázanú lásku, a v septembri roku 1467. rozžehnajúc sa s nimi, opustil dom i dvor. Žena a dietky lúčili sa s 

usedavým plačom, vidiac muža a otca zanechávať domáce prístrešie, i jemu samému tĺklo a zdýmalo sa srdce úprimnou 

bolesťou, ale on položiv ruku na ňádra utíšil rozžialené srdce a pohliadnuc hore k nebesiam, priniesol Bohu tú najväčšiu 

obeť, jakej len dokonalá a hrdinská láska je schopná. 

Bosý, oblečený v dlhé šedé rúcho, s pútnickou palicou a ružencom v ruke vybral sa Mikuláš, bez peňazí a stravy zo svojho 

domu a vlasti. Išiel krok za krokom diaľ a diaľ, až napokon dorazil k mestu Lichstalu neďaleko Báselu. Tu sa stretnul s istým 

nábožným mužom, sdelil mu svoje predsavzatie a prosil ho, aby mu ukázal miesto, kde by utiahnutý o samote a neznámy 

svetu, jedine Bohu slúžiť mohol. Nábožný cudzinec pochválil jeho svätý úmysel, ale mu spolu radil, aby sa navrátil len 

naspäť do svojho kraja, kde práve tak dobre Bohu slúžiť môže, ako tu v cudzej zemi. Mikuláš nad touto radou zprvu 

zamyslený ustálil sa konečne uposlúchnuť ju a vrátiť sa. Len že medzitým nastala noc a on prinútený bol ztráviť ju pod holým 

nebom. Tu sa razom ztrhol zo spánku, videl sa vôkol obkľúčeným jasnou žiarou a v útrobách cítil bolesť, akoby ich páral 

ostrý nôž. Tajemná to bolesť, akou Boh len svojich vyvolených navštevuje; u neho mala ten následok, že potom jakživ 

nepocítil hladu ani smädu. Na úsvite pobral sa naspäť do svojho kraja a v tichých modlitbách putujúc prišiel za tmavej noci 

ku svojmu domu a dvoru. Tam dnu odpočívaly v pokoji drahá jeho žena a milé dietky, ale on so slzou v oku prešiel mimo a 

uberal sa lesíkom na horskú poľanu, k jeho domu náležitú, a tu pod starovekým, hustou krovinou obrostlým stromom zarazil 

svoj budúci príbytok. Za osem dní žil tu v úplnej samote, a duša jeho nad svet, ba i nad telo povýšená obcovala výhradne a 

neustále s Bohom. V útrobách cítil síce ostrú bolesť, ale za celý čas nedostavil sa ani hlad ani žížeň. Po ôsmi dňoch natrafili 

naň lovci náhodou a doniesli o ňom zvesť dolu do obce. Naľakaná rodina vybrala sa ihneď za ním a prosila ho na všetko, čo 

mu svätým, upustiť od tohoto svojho ukrutného úmyslu; aby vraj nezabýval, že je človek, že jeho podujatie prevyšuje sily 

ľudské, a že len duchovia môžu vytrvať bez pokrmu. On im pokojne odvetil: že už tak dlho bez pokrmu žije a hladu necíti, 

jestli by ho však neskoršie hlad nadišiel, že bude jesť, koľko bude treba. A tak zotrval stále pri svojom predsavzatí; obličaj 

jeho síce bol bledý, akoby mŕtvy, líca a perný vysmahlé, ruky na kožu a kosť vyschlé, ale v tomto vyschlom tele prebýval 

duch silný a zdravý. Chýr o človeku, natoľko zázračnom rozniesol sa rýchle horami i dolami, a z celého okolia dochádzali 

ľudia videť ho. I jeho vlastný brat, Peter Flujský, vybral sa k nemu hore na poľanu, chcejúc ho premluviť, aby sa vrátil domov 

a neumoril sa tu hladom i zimou v pustých horách. Mikuláš mu však odpovedal s úsmevom: «Milý braté! hladom a zimou ja 

neumriem, veď už jedenásty deň je, čo necítim hladu, ani žížne, ani akej zimy. Boh ma tu zachová, preto ani nemám príčiny 

odchádzať odtiaľto. 

Ponevač mu však podobné návštevy boli nepríjemnými, utiahol sa ešte hlbšie do hôr, a zrúbil si z haluzia malú kolibu; pri 

nastávajúcej zime susedná obec vystavila mu drevenú chalupu a vedľa nej i kamennú kaplnku. Tu sa on vo dne i v noci 

modlieval, a o nebeských veciach rozjímal, žijúc bez jedla i nápoja. Tak ztrávil tu brat Klaus plných dvadsať rokov, spávajúc 

na holých doskách s kameňom pod hlavou za podušku a ako nám hodnoverné svedectvá dokazujú, po celý ten čas nejedol 

ani nepil. Len oltárnu Sviatosť dal si častejšie prinášať, a táto udržovala mu telo pri úplnom zdraví a potrebnej sile, tak že sa 

tomu nevedeli prenadiviť všetci, čo ho znali a videli. Povesť o tomto jeho tak podivuhodnom živote doniesla sa konečne i 

svetskej a cirkevnej vrchnosti k ušiam a s oboch strán bolo naloženo vyskúmať vec čo najdôkladnejšie. Všetky teda cesty, 

vedúce hore k poľane, kde sa podivuhodný svätý muž zdržoval, boli obsadené prísnymi strážami, tak že za úplné štyri týždne 

nebolo nikomu možno dostať sa hore k nemu, ale na Klausovi nebolo vzdor tomu videť pražiadnej zmeny. Napokon roku 

1469. poslal kostnický biskup svojho svätiaceho biskupa, vyšetriť zázrak tento do podrobná. Dojdúc teda biskup ku svätému, 

tázal sa ho, ktorá cnosť je najväčšia? Klaus odpovedal: «Poslušnosť». Na to mu dal bez odkladu predložiť chleba a vína a 

rozkázal mu jesť. Svätý poslúchnul, ale hneď na to dostal tak ostré žalúdkové kŕče, že všetci prítomní ustrnuli obavou, že na 

skutku zomre. 

Od tej doby mal nábožný brat pokoj, a celý svet mu veril, že Boh i bez pokrmu divotvorným spôsobom život mu udržuje. Z 

blízka i z daleka hrnulo sa všetko k «bratovi Klausovi». Vyslancovia od kniežat a významných miest, úradníci, rytieri a 

pospolití ľudia prichádzali k nemu jeden po druhom, a on ku každému bez rozdielu bol prívetivý a priateľský, každého 

napomínal k cnosti, poučoval ich a potešoval a pozdvihoval k Bohu krátkymi, stručnými slovy, ale tak primeranými, že 

každému, čo by kto bol, dojaly srdce. S blaženou radosťou cíťac, že je Boh s ním, žiadal si zároveň, aby bol i s druhými. V 

nedeľu a vo sviatok ustanovil sa vždy ku svätej omši vo farskom kostole, pokým z dobrovoľných darov nezaložil v posledné 

časy svojho života kaplánku tam hore pri svojej kapličke. Ktokoľvek ho kedy videl, vydal svedectvo o ňom, že jeho 

pobožnosť bola pravdivá, a reči jeho plné múdrosti. 

Pre túto jeho veľkú múdrosť, ktorú si modlitbami a stálym rozjímaním nadobudnul, žiadavali ho krajania o radu pri všetkých 

ťažkých a dôležitých veciach. Tak i keď roku 1481. kruté rozopry medzi Švajčiarmi vypukly, a z toho najväčšie 

nebezpečenstvo vlasti hrozilo, vstúpil Klaus nenadále akoby posol Boží medzi nich a napomenul slávným hlasom zaťatých 

nespokojníkov k pokoju, svornosti, bohabojnosti a vernosti k jeho svätým prikázaniam — a zúrivé sváry zaraz utíchly, pokoj 

bol znovu zavedený. 
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Po tejto udalosti žil brat Klaus ešte šesť rokov, až ho zrazu prudká hlavnička zastihla. Hrozné bolesti rozrývaly mu žily i 

kosti, a trapná nemoc trvala osem dní. Svätý však, nepozbývajúc mysle, pripravil sa k nebeskej púti a s najväčšou 

pobožnosťou prijal Sviatosť oltárnu. Pred samým posledným dychom oslovil ešte okolostojacich, ktorých úzkosť a bázeň 

nad jeho smrťou napadla: «Keď sa vám moja smrť zdá byť tak strašnou, jak strašné musí byť, upadnúť do rúk Boha živého?! 

Preto usporiadajte život svoj tak, aby vám svedomie v hodinku smrti vašej pokojné byť mohIo!» — a s tým chváliac a 

velebiac Boha, vydal dušu do rúk jeho dňa 21. marca roku 1487. Zomrel — však len tomuto svetu, ačkoľvek tak svätí 

mužovia, idúc orodovať za nás pred Bohom a pomáhať nám takto v tuzemských trápeniach, ani len tomuto svetu celkom 

nezomierajú. 

Poučenie. 

Bl. brat Klaus mal jednúc nebeské videnie. Videl on krásny palác a v ňom studňu, a zo studne rinul pramienok čirého vína, 

oleja a medu, čistý a lesklý ako slnečná žiara. Spolu počul hlas volajúci: «Kto žížni, nech príjde a pije». Chcel teda vynájsť 

žriedlo tejto studnice. Hľadajúc prišiel do veľkej dvorany a tam uzrel oltár. Oltár sa pred ním otvoril sám od seba, a v ňom 

bolo žriedlo studnice, tak čisté a bezodné, že z neho nikdy neubývalo. Tu sa Klaus divil, že nevideť nikoho v paláci, kto by 

túžil po tomto výbornom nápoji. Ale keď sa ohliadne, vidí z ďaleka zástupy ľudí. Mnohí z nich boli utrmácaní prácou a 

starosťami tak zaujatí, že nestihli ísť uhasiť žížeň; mnohí prechádzali ľahkomyseľne pri prameni, ani si ho nevšímajúc a i 

umierali bez tohoto posledného posilnenia. — Čože môže, dušo kresťanská, znamenať toto videnie? Znamená ono 

najsvätejšiu Sviatosť oltárnu. Spasiteľ Ježiš Kristus nazýva ju sám prameňom prúdiacim sa k životu večnému, praviac: Kto 

z tejto vody piť bude, nebude žížniť na veky; ona je sladšia nad med a silnejšia nad víno. V nej je on sám prítomný skutočne 

i podstatne s telom i krvou, akožto Boh a človek spolu, aby všetkým tým, ktorí ho milovať a večne velebiť chcejú, podal sa 

za pokrm i nápoj. Bez tohoto nebeského pokrmu nemôže kresťan žiť ako náleží, pretože sám Spasiteľ praví: «Amen, pravím 

vám, nebudete-Ii jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe života». 

A prečo to? Preto že Boh je opravdivý život a jedine ten žije opravdivé, kto s ním je spojený. Veď z tejto príčiny nazýva sa 

Sviatosť oltárna i Sviatosťou prijímania alebo spojenia (synaxis), pretože kresťan, ktorý ju hodne prijíma, s Kristom a skrze 

neho s Otcom i Duchom svätým býva sjednotený. A s Bohom má a musí byť človek sjednotený, pretože ho Boh práve k 

tomu cieľu stvoril a vykúpil. Toto však spojenie nie je možné ináč, leda skrze Ježiša Krista, prijímaním jeho najsvätejšieho 

tela a krve. Netúžiš-li teda po svätom prijímaní a neprijímaš-li Telo Krista hodne a s dôverou, nebudeš mať v sebe pravý 

život; preto že sa svevoľne odťahuješ od Boha, a odlúčiť sa od neho, je duševná smrť. A hľa, preto videl blahoslavený Klaus 

umierať toľko ľudí, pretože buďto svetskými starosťami buď ľahkomyseľnosťou zdržovaní omeškali piť z tohoto prameňa 

vody živej. Či by si ozaj chcel i ty, drahý čitateľu, tak biedne zahynúť? Doista nie! Chod teda rád a často i hodne ku stolu 

Pána, tomuto prameňu života. Čím častejšie a hodnejšie k nemu pristupovať budeš, tým čistejším sa staneš a tým mocnejšie 

spojíš sa s Ježišom, tak, že úprimne zvolať môcť budeš so sv. Pavlom: «Už nie som živý ja, lebo Kristus žije vo mne.» 

Keď prijímanie Sviatosti oltárnej vstave bolo ešte i telo blahoslaveného Klausa udržať cez dvadsať rokov pevné a silné, jakej 

ono sily udelí teprv duši tvojej? A keď ti raz prijde zomrieť, telo síce zpráchneje, ale velebná Sviatosť oltárna uložila doň 

zárodok nesmrteľnosti, tak že oslávené povstane z mŕtvych. Hľa, jak nekonečných milostí stávaš sa účastným skrze sv. 

prijímanie! S Bohom sa spojuješ, Kristu sa pripojuješ, a nasycuješ sa pokrmom k životu večnému. 

Modlitba. 

Ó Bože a Spasiteľu môj! Daj mi vrúcnej lásky k Tebe, a odstráň odo mňa všetku vlažnosť, abych vždy so sv. túžobnosťou 

Tvoje sväté telo a Tvoju svätú krv prijímal a nezahynul, ale večne s Tebou živý bol. Amen. 

 

23. MARCA. 

Sv. Cyrill, biskup a patriarcha jeruzalemský. 

Sv. Cyrill, biskup a patriarcha jeruzalemský, učeným a svätým svojím životom obrátil na seba pozornosť celého katolíckeho 

sveta, akožto muž, ktorý čistú kresťanskú vieru slovom i písmom neohrozene zastával proti krivovercom svojho času. 

Narodil sa z katolíckych rodičov, ktorí ho starostlivé vychovali v bázni Božej. Na hriech čo len pomysleť bola mu hrôza už 

od mladého veku a preto aby vyhnul sa všetkým príležitosťam k nemu, utiahol sa za cisára Konštantína Veľkého do kláštora 

a viedol tam život svätý. Ale netrvalo dlho a povesť o jeho učenosti rozniesla sa široko-ďaleko, tak že pri všeobecnom nadšení 

zvolený bol za patriarchu jeruzalemského. Vysoký tento úrad zastával s apoštolskou horlivosťou a veľkodušnosťou. Zvlášte 

si dal záležať na tom, aby tí, ktorí v tajomstvách viery nedostatočne boli poučení, účastnými sa stali dokonalého vyučenia. 

Ale horlivé toto úradovanie nebolo bez ťažkých potýčiek a zápasov. Cisár Konštánt totižto, ktorý po pravovernom 

Konštantínovi nastúpil, bol kacírskym ariánom priaznivý, ktorí cisárskou priazňou povzbudení, počali prenasledovať 

kresťanov všemožnými spôsobami. Svätý biskup zápasil neohrozene proti ním a nevšímal si ich zlostných, ba i vzteklých 

hrozieb. 
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Otcovským srdcom staral sa sv. Cyrill hlavne o núdznych a biednych. Toho času totiž nastala, v Jeruzaleme nie len 

prenáramná drahota, ale opravdivý hlad, ktorým však chudobný ľud najviac trpeť musel. Milosrdný biskup, aby uľavil 

hroznej biede utrápeného ľudu, rozdal napred všetky svoje dôchodky medzi chudobných; a pretože všetko nedostačovalo, 

vzal strieborné a zlaté náradie z kostola, a zpredajúc ho, rozdal i tieto utržené peniaze chudobným. Tento krásny skutok lásky 

k blížnym použili neskôr jeho nepriatelia ku zlostnej obžalobe proti nemu. 

Za času sv. Cyrilla boli obyvatelia jeruzalemskí svedkami zázračného zjavenia. Vo svätodušné sviatky objavil sa svätý kríž 

v neobyčajne žiarnom svetle a ohromnej veľkosti nad horou Kalváriou. Celé mesto, katolíci, ariáni, i Židia videli na vlastné 

oči tento neslýchaný zázrak, a strach i hrúza dojala každého. Sv. Cyrill opísal velebné toto zjavenie zovrubne a opis poslal 

neveriacemu cisárovi, napomenúc ho prísne, aby sa konečne obrátil k Tomu, ktorý za pokolenie ľudské na tomto kríži zomrel, 

a prestal zastávať ariánov, ktorý márne, ale zanovité tajac opravdivé božstvo Ježiša Krista, sú najväčší nepriatelia 

Ukrižovaného. Potom na sviatok Povýšenia kríža, použijúc príležitosti pri kázni, horlivé kládol na srdce zhromaždeným 

katolíkom úctu ku krížu a Ukrižovanému, rovne ako ariánom, pod ochranou cisárovou nesváry tropiacim; vytýkal im ťažké 

chyby proti viere a pyšnú zpurnosť proti Bohu. Kacíri tým nepohnutí len viacej sa rozhorčili proti nemu. Svolali bez odkladu 

pokútny snem zo samých kacírskych biskupov, na ktorom sv. Cyrilla obžalovali zo svätokrádeže, pretože vraj najdrahšie 

kostolné náradie pobral a popredal. Bez dlhej porady vyslovili nad ním ortiel, že má byť biskupstva pozbavený a poslaný do 

vyhnanstva. A cisár, ariánom i tak priaznivý, nie len že tento zcela nespravodlivý výrok ochotne potvrdil, ale i hneď za 

nového jeruzalemského biskupa ustanovil Heraklia, najurputnejšieho ariána. Toho následok bol, že nevinný svätý úradu i 

majetku pozbavený, do trpkého vyhnanstva skutočne odobrať sa musel. Dlhé roky trmácal sa sv. Cyrill po cudzích krajoch, 

núdzou a biedou prenasledovaný, z mesta do mesta, až napokon predsa zvíťazila pravda nad neprávom a dovolené mu bolo 

vrátiť sa opäť do svojej cirkvi, ktorú i potom s apoštolskou horlivosťou spravoval a riadil. 

Po smrti cisára Konštanta nastúpil trón bezbožný cisár Julián. A tento zastával nie len ariánov, lež i Židov, za to však 

prenasledoval katolíkov tým najpodvodnejším spôsobom. Chcejúc nie len katolíkov potupiť, ale i samého Ježiša Krista, ktorý 

úplné vyvrátenie jeruzalemského chrámu predpovedal, drzým, bohorúhavým úmyslom celému svetu za lhára predstaviť, 

rozkázal Židom, aby si jeruzalemský chrám znovu vystavili, tam obete ako za Starého Zákona konali, a všetky svoje staré 

obrady zachovávali; a akoby Židom ku stavbe nedostačovalo, poskytol im ešte i veľkú pomoc peňažnú, aby si ho len tým 

istejšie vystavili. Židia jásali radosťou a dali sa do stavania chrámu, a v krátkom čase vystavili múry do značnej výšky. Tu 

akoby náhodou prišiel k ním sv. biskup Cyrill, prizeral sa im za chvíľu, až napokon rieknul: «A ono predsa zo stavania tohoto 

nezostane kameň na kameni. Kristus to predpovedal a jeho slovo lživým byť nemôže.» Židia sa svätému síce vysmievali, ale 

zanedlho presvedčili sa, že má pravdu. Lebo nasledujúcej noci prišlo tak veľké zemetrasenie, že sa nielen vystavené múry 

znovu zrútily, lež i základy, akoby divotvornou silou, z hĺbky zeme do výšky vyhodené boli. A keď sa na to Židia celí 

ustrašení sbehli a toto zničenie dlhej práce obdivovali, tu spustil sa z neba oheň, ktorý všetky ich nástroje a čokoľvek z dreva 

bolo zapálil a strávil, ba podľa svedectva dejepiscov i zo samých Židov veľký počet týmto ohňom tam na mieste zhorel. 

Mnohí sa týmto zázrakom obrátili, mnohí však i teraz ešte slepí zotrvali na ďalej vo svojej zaťatosti. 

Po tomto príbehu žil sv. biskup Cyrill ešte niekoľko rokov, a dožil sa tej radosti, že po smrti bezbožných cisárov Konštanta, 

Juliána, Valensa, prišiel na trón bohabojný cisár Theodos, pod jehožto vľúdnym panovaním v tichosti zastávať mohol úrad 

svoj biskupský, kým roku 386. zaľúbilo sa Hospodinovi, odvolať ho k prijatiu koruny slávy večnej. 

Poučenie. 

Skutok svätej lásky, ktorý sv. Cyrill počas panujúceho hladu vykonal, zle mu vykladali jeho nepriatelia. Obžalujúc ho preň 

čo svätokrádežníka, pozbavili ho biskupstva; ale svätý muž pretrpel krivdu bez toho, že by sa bol nad ňou nemierne kormútil. 

Veď to nie je nič nového na svete, že často zlosť ľudská na zlé vykladáva, čo pobožný kresťan k službe Božej s najlepším 

úmyslom koná. Veď i podnes vídať, že mnohého vyhlasujú za bezbožníka, ačkoľvek je v skutku spravodlivým sluhom Božím. 

Čo teda robiť? Či sa máme preto nadmieru trúdiť a kormútiť, upustiť od dobrého a obávať sa ľudského posudzovania? To 

veru nie! Ba v takom prípade máme povážiť, čo blahoslavený Tomáš Kempenský praví: «Neboj sa súdu ľudí, jestli ťa len 

svedomie za nevinného vyhlasuje». «Nevšímaj si toho, čo ľudia o tebe držia, ale všímaj si svedoctva svojho svedomia». 

«Máš-li Boha i svedomie za svedka, že s každým svojím skutkom spojuješ úprimne svätý úmysel, tenkrát sa nestaraj, nech 

si ľudia hovoria, čo chcejú». «Neboj sa súdu ľudí», oni nemôžu škodiť ani osožiť. Si-li nevinný pred Bohom, ľudia ti 

neuškodia, jestli ťa držia za vinného. Si-li naopak vinný pred Bohom, nič ti nebude osožiť, trebárs ťa ľudia za nevinného 

držať budú. Pomluvači a všetci, ktorí tvoje dobré skutky vo zlé vykladajú, škodia len sebe samým. Sv. Augustín o tomto 

nasledovne píše: «Hriešné posudzovanie neškodí tým, ktorí bývajú hriešne posudzovaní; lež tým, ktorí hriešne posudzujú, 

škodí však ich opovážlivosť». A v čom záleží táto opovážlivosť? V tom, hovoria svätí otcovia, že si človek opovážlivo 

privlastňuje dačo takého, čo jedine Bohu prislúcha. Lebo jedine Boh je výlučný a neomylný sudca myšlienok, slov i skutkov 

každého človeka. Právo, ľudí posudzovať a nad nimi súd vynášať, podržal si Boh sám sebe. «Je to teda najväčšia zlosť, keď 

človek právo, úradu moc, ktorú Boh sám sebe podržal, opovážlivo si chce privlastňovať, praví sv. Ján Zlatoustý. Či sa ty 

nazdávaš, že takáto zlosť môže minúť trestu? Slyš, čo o tom píše sv. Dorotheus: «Nič nepovzbudzuje Boha viacej k hnevu, 

a človeka nič neuvádza do väčšieho nebezpečia, ako keď hriešne o druhých súdi». — Drahý čitateľu! na tvoje spasenie ťa 

prosím, čítaj často toto poučenie a nezapomínaj naň, zakiaľkoľvek žiť budeš. 

Modlitba. 

Všemohúci, večný Bože, popraj mi milosti, abych za príkladom sv. Cyril la vždy svätú pravdu zastával, podľa nej žil a umrel 

a napokon stal sa účastným koruny slávy večnej. Amen. 
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24. MARCA. 

Sv. Gabriel archanjel. 

Skúmame-li radom stvorenia Božie, vidíme medzi nimi vôbec tak úzke spojenie a tak podivuhodný posúc jedno od druhého 

len malými na krok postupujúcimi premenami rozdielné, v nepretržitom rade a vývine medzi sebou súvisia, a napospol ku 

vždy väčšej a väčšej dokonalosti postupujú. Jeden druh kameňa alebo kovu je vždy dokonalejší nado druhý, a tak je to i pri 

bylinách, tak i pri živočíchoch. Sám konečne človek, koruna svetského stvorenia, ako s jednej strany prináleží ešte k tejto 

telesnej prírode, tak patrí s druhej strany už do počtu nesmrteľných duchov. V ňom je zrejme sústredená panská moc i vláda 

nad zemskými tvory, ale v ňom väzí spolu i neodvolateľné tušenie o vyšších svetoch a o čisto duševnom živote za hrobom; 

v ňom žije túžba a žiadosť po nezkalenej láske a šľachetnejších statkoch, nežli aké nám tento pominuteľný svet poskytnúť 

môže. A keď už i tu na svete, kamkoľvek sa obozreme, tak na odiv súvislé sporiadaný život nachádzame, treba len zaleteť 

mysľou ta do toho blaženého duchovného sveta, kam srdce naše túži, aby sme sa nezvratne presvedčili, že s človekom niako 

nemôže byť pretrhnutý ten sväzok, ktorým Boh všetky stvorenia k sebe pripútal, a tento nový rad rozumných tvorov, ktorý 

sa s človekom započal, nemôže s ním už i končiť. Sám teda už rozum nakladá nám veriť, že všemohúci a najmúdrejší Boh i 

ten neviditeľný svet naplnil zástupami bytostí, nad nás mysľou dokonalejších a svätejších čistou vôľou. Počnúc od ducha 

ľudského, pripútaného ešte k telu, povznášajú sa čistí duchovia v nebi, zástup nad zástup, ku vždy väčšej a vyššej dokonalosti, 

tak, že konečne hranice, kam až oni dosahujú, sám jediný Boh zná, Boh ten všemohúci, ktorý je pôvodcom a i koncom 

všetkých vecí. 

A čo srdce naše tuší, o tom nám rozum dokazuje, že je pravdivým, o tom nám viera poskytuje nepodvratnú istotu. 

Katechismus totiž učí, že Boh krom tohoto viditeľného sveta stvoril i svet neviditeľný, to jest nesčíselné množstvo duchov, 

ktorých my anjelmi menujeme. Podľa svedectva sv. Písma a ústneho podania stvoril ich tým cieľom, aby im akožto svojim 

sluhom sveril dozorstvo a riadenie sveta, krajín, národov a každého jednotlivého človeka. Pod ich dozorstvo postavil pohyby 

telies nebeských, živly, sily a plody prírody. Na Boží rozkaz opúšťajú anjeli svoje nebeské stánky a prichádzajú čo poslovia 

Boží k nám, neviditeľne venujú nám svoje priateľské služby a nadelujú nás milosťami Božími i nebeským požehnaním. 

«Všetci anjeli sú výslužní duchovia, poslaní k obsluhe tým, ktorí sú povolaní byť dedičmi večného spasenia.» 

Gabriel, ktorého meno znamená po slovensky «silu Božiu», jeden z vyšších a dokonalejších duchov, poslaný bol, ako sväté 

Písmo svedčí, tri razy sem na tento svet s radostným posolstvom, a všetky tri posolstva vsťahujú sa na príchod zasľúbeného 

Vykupiteľa. Prvýkrát zjavil sa prorokovi Danielovi v zajatí babylonskom. Medzi treťou a štvrtou hodinou popoludní, kedy v 

chráme jeruzalemskom podvečerná obeť obetovaná bývala, modlil sa Daniel v zajatí skrúšeným srdcom, a prosil Boha, aby 

sa rozpamätal na rozborené sväté mesto a zpustošený chrám, a aby k vôli svojim svätým sľubom zmiloval sa nad ním. I zrazu 

uzrel prudko leteť s neba anjela, ktorý zastal pred ním, dotknul sa ho a počnúc hovoriť, zvestoval mu istotné splneniesľubov 

Božích, obnovenie mesta i chrámu, a napokon príchod očakávaného Messiáša. Bol to Gabriel archanjel. «Danielu», riekol 

anjel, «práve prichádzam, abych ťa naučil rozumeť tajomstvám. Sotva si sa počal modliť, vyšlo slovo (v nebi od Boha), a ja 

som prišiel, oznámiť ti ho, túžbami Uváž teda moje slová a porozumej videniu. Sedemdesiat týždňov usúdeno je nad ľudom 

tvojím a nad svätým mestom, pokiaľ sa zavŕšia priestupky a konec vezme hriech, a zmazaná bude neprávosť a nastúpi večná 

spravedlnosť a splní sa proroctvo i videnie a pomazaný bude Svätý Najsvätejší. Slyš teda a pozoruj: od času, keď sa vydá 

rozkaz, aby sa Jeruzalem znovu vystavil, až po Krista vodcu bude týždňov sedem a týždňov šesťdesiatdva. A vystavia sa 

znovu ulice i hradby za doby plnej úzkosti. A potom po uplynutí šesťdesiat-dvoch týždňov zabijú Krista, a ľud, ktorý sa ho 

zriekne, nebude viac jeho ľudom vyvoleným. Mesto i svätý chrám rozrúca národ, ktorý potom s vodcom svojím prijde, a 

konec mu bude zborenie, a po tomto konci stála pustota. Mnohým však utvrdí smluvu týždeň posledný a v prostred tohoto 

týždňa prestanú obete zápalné i suché a v chráme bude hrôza pustošenia, a všetko do konca a do zavŕšenia potrvá pustošenie. 

Toto sú slová Gabriela archanjela, ako nám ich Daniel sám napísal. Týmito slovy označil Gabriel nie len čas príchodu 

Messiášovho, ale spolu oznámil, akým spôsobom Messiáš zomre, a aký konec vezme ľud a chrám jeruzalemský. 

Po druhýkrát zjavil sa Gabriel kňazovi Zachariášovi. Kňazi židovskí, nemohúc v jedinom chráme jeruzalemskom konať 

služby Božie všetci naraz, podelení boli na viacero tried, ktoré sa radom zamieňaly, a kedykoľvek nová trieda službu 

nastúpila, určilo sa lósom, čo komu pripadne k vykonávaniu. Raz keď podobným spôsobom nastal rad na triedu Zachariášovu, 

jemu pripadlo zapaľovať kadidlo na oltári vo svätyni pred obličajom Božím. Vstúpil teda do svätyne v čas kadidelnej obeti 

a všetek zástup ľudu stál a modlil sa vonku pod holým nebom. A tu zrazu uzrel stáť anjela na pravo oltára; zhliadnuc ho, 

trhnul sebou ľaknutím a bázeň ho pojala. Anjel ho však oslovil a riekol: «Neľakaj sa Zachariášu, lebo modlitba tvoja je 

vyslyšaná a Alžbeta, manželka tvoja, porodí ti syna a nazveš meno jeho Ján. Potešíš sa a zaplesáš, a nad jeho narodením 

mnohí sa radovať budú, lebo on veľkým bude pred obličajom Pána, a vína ani opojného nápoja piť nebude, a Duchom svätým 

bude naplnený ešte v živote matky svojej. A mnohých synov israelských obráti k Pánu Bohu ich. A predchádzať bude pred 

ním v duchu a v moci Eliášovej, aby obrátil srdcia otcov k synom, a neveriacich k múdrosti, ktorej sa držia spravodliví, aby 

pripravil Pánu ľud dokonalý.» Toto bolo druhé posolstvo Gabriela archanjela, ktorým zvestoval, kto bude predchodcom 

Ježiša Krista, zasľúbeného svetu Messiáša. 
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Tretie posolstvo niesol sv. Gabriel archanjel do Nazaretu k blahoslavenej Panne Márii a pozdravil ju napred týmito slovy: 

«Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami». A keď spozoroval, že sa Mária nad týmito slovy 

zarazila, riekol: «Neboj sa Mária, lebo si milosť nalezla u Boha. Hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazveš meno jeho 

Ježiš. On veľkým bude a synom Najvyššieho nazývať sa bude a dá mu Pán Boh trón Dávida, otca jeho. A kraľovať bude v 

dome Jakubovoín na veky a kráľovstvu jeho nebude konca». Najsvätejšia Panna bola však hotová podrobiť sa vždy a vo 

všetkom vôli Božej, ale pretože ohľadom na neporušené panenstvo, ktoré do smrti zachovávať chcela, nevedela, ako by sa 

stať mohla matkou jednorodeného Syna Božieho, Gabriel archanjel uistil ju o tom, doložiac, že Duch svätý zostúpi na ňu a 

moc Najvyššieho zatieni ju, a že i Alžbeta, jej príbuzná, vo svojej starobe syna počala. A keď blahoslavená Panna, takto 

ukojená, dala svoje privolenie nasledujúcimi slovy: «Ejhľa, dievka Pána, staň sa mi podľa slova tvojho», opustil ju archanjel, 

a vrátil sa k Tomu, ktorý ho bol poslal. 

Poučenie. 

Gabriela archanjela poslal Pán Boh do Babylona, do Jeruzalema i do Nazareta, a on splnil všetky jeho rozkazy s 

najochotnejšou úslužnosťou. Chceš-li teda i ty, drahý čitateľu, podiel mať na sláve a šťastí sv. archanjela i ostatných svätých, 

usiluj sa vždy a vo všetkom byť poslušným Pánu. 

Gabriel archanjel zjavil sa prorokovi Danielovi práve keď sa modlil; Zachariášovi, keď pri službách Božích povinnosti svojho 

úradu plnil, a blahoslavenej Panne Márii, keď v modlitbe a rozjímaní o božských tajomstvách zotrvávala. Vezmi si z toho 

poučenie, že pri modlitbách, pri rozjímaní o svätých veciach a pri vernom plnení povinností nášho stavu Pán Boh so zvláštnou 

záľubou na nás hľadí a jeho svätí anjeli s radostnou ochotou po boku nám stoja. 

Gabriel pozdravil blahoslavenú Pannu Máriu slovami: «Zdravas Mária, milosti plná». I ty ju teda pozdravuj týmito slovy. 

Tak to činí nie jedna pobožná duša, modliac sa sv. ruženec, alebo keď prechádzajúc vedľa obrazu alebo sochy blahoslavenej 

Panny, pomodlí sa Pozdravenie anjelské. Nepochybujem, že to činievaš i ty, lenže dávaj pozor, aby si to činil vždy z čistého 

srdca a so slušnou pokorou. 

Gabriel archanjel pravil k blahoslavenej Panne: «Neboj sa, Mária, lebo si nalezla milosť u Boha». Drahý čitateľu! uč sa z 

tohoto pozdravenia, že ten, kto nachodí milosť u Boha, nemá sa čoho obávať, pretože mu je Boh priateľom. Kto naopak 

ťažkým hriechom pozbavuje sa milosti Božej, ten má príčinu, obávať sa všetkého zlého, pretože mu je Boh nepriateľom. 

Myslíš-li teda, že si v milosti u Boha, vynakladaj všetko, aby si v nej i zostal. Jestliže si ju však stratil, pousiluj sa bez odkladu, 

nadobudnúť si ju znovu sviatosťou pokánia. V tomto ti nápomocná môže byť predovšetkým blahoslavená Panna, jestli sa k 

nej o to s vrúcnou modlitbou utiekať budeš. Z tej príčiny napomína nás sv. Bernard: «Hľadajme milosť Božiu, ale hľadajme 

ju s pomocou Panny Márie; lebo čo táto hľadá, to i nájde. Ona nalezne milosť božskú každým časom, a milosť božská je nám 

potrebná nado všetko iné». K Matke Božej obracia sa potom svätý Bernard týmito slovy: «Ty hriešnika nikdy neznenávidíš, 

čoby jak ohavný bol; ty ním neopovrhuješ, keď ku tebe vzdychá a skrúšeným srdcom o prímluvu ťa prosí.» Sv. Bonaventúra 

píše: «Kto chce obsiahnuť od Boha milosti, nech sa utieka s pobožným duchom k blahoslavenej Panne, akožto prostredníci; 

lebo ona, súc matkou milosrdenstva, nemôže odoprieť ničoho, o čo ju prosíme». 

Modlitba. 

Všemohúci, večný Bože! ktorý si Gabriela archanjela nad všetkých anjelov vyvolil, aby on vtelenie jednorodeného Syna 

Tvojho zvestoval, popraj nám láskavé, aby sme, svätiac jeho sviatok na zemi, stali sa účastnými pomoci jeho v nebesiach 

skrze Pána nášho Ježiša Krista. Amen. 

25. MARCA. 

Zvestovanie Panny Márie. 

Pri chráme jeruzalemskom vychovávané boli dcéry zo šľachetných rodov, ktoré svoj útly vek obetovaly službám Božím, a 

keď postúpily do rokov dospelosti, navracaly sa domov ku svojim rodinám. Takouto pannou bola i blahoslavená Panna Mária. 

Následkom prvorodeného hriechu v raji upadlo celé pokolenie ľudské v ohavné otroctvo satanášovo, a všetky národy, až na 

ľud židovský, po celých 4000 rokov pohrúžené boli v temnostiach nevery a smrteľný ortiel vyrieknutý bol nad všetkými 

ľudmi napospol. Ale Boh zmiloval sa nad upadlým človečenstvom a zasľúbil mu Vykupiteľa. Tento svätý svoj sľub opakoval 

často-krát skrze prorokov, až napokon prišiel čas vyplnenia, kde Spasiteľ skutočne na zem túto zostúpiť mal. A dnes je tomu 

bez mála už dvatisíce rokov, čo všemohúci Boh daný svoj sľub skutočne splnil. 

Päťsto rokov predtým predpovedal prorok Izaiáš: «Hľa, Panna počne a porodí syna a meno jeho bude Emmanuel» t. j. Boh s 

nami. Táto Panna, ktorá Vykupiteľa sveta pOčať a porodiť mala, bola najblahoslavenejšia Panna Mária. 

Žila ona v mestečku Nazarete, na pohorí galilejskom, v chudobe a ukrytosti, túžobne očakávajúc i sama sľúbeného 

Vykupiteľa. Dňa 25. marca bola práve v tichej svojej izbičke pohrúžená v modlitbách, keď všemohúci Boh svojho nebeského 

posla, Gabriela archanjela k nej poslal. S najhlbšou úctou blížil sa nebeský posol ku sv. Panne a riekol: «Zdravas buď Mária, 
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milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si ty medzi ženami». Nikdy predtým ani potom nedostalo sa človeku tak vznešeného 

pozdravenia ako tu Márii: veď menom samej Božej velebnosti prinášal anjel toto pozdravenie! A týmto zároveň dobrý anjel 

napravil opäť, čo zlý anjel kedysi ľudom zapríčinil. Padlý anjel Lucifer, svedúc Evu, uvrhol celé človečenstvo do nešťastia; 

a teraz zase dobrý anjel Gabriel priniesol Márii, druhej Eve radostné posolstvo, že počne a porodí Spasiteľa a Vykupiteľa 

sveta. «Zdravas Mária», sú tedy slová nebeské. 

Anjel však pokračoval ďalej: «Milosti si plná». A zaiste ani nedosiahol žiaden človek milosti Božej v tak plnej a tak 

svrchovanej miere, ako Mária; lebo Mária bola nepoškvrnená, počatá bez viny dedičného hriechu; ona podľa slov sv. Petra 

Zlatomluvného (Chrisologa) dala nebesiam česť, zemi stvoriteľa, pohanom svetlo viery, životu prinavrátila poriadok a 

mravom kázeň. Ostatní svätí obdržali síce tiež jeden každý jednotlivé podiely milosti, ale srdce Márie naplnil Boh milosťami 

všetkými. A z tejto plnosti i my dostávame: Mária je akoby pokladnicou veškerých milostí Božích. 

I nedarmo pravil jej anjel: «Pán s Tebou». Pán bol, ako hovorí sv. Bernard, s Pannou Máriou nielen duševne, ale i telesne. 

Bol on síce i s ostatnými svätými, ale nadovšetko s Máriou, a s ňou ešte natoľko v živom obcovaní, že nielen jej vôľu, ale i 

jej telo spútal so sebou. Z tej príčiny pokračuje tenže svätý: «Pán je s Tebou, ako otec so svojou dcérou, nad ktorou bedlive 

pečuje; ako ženích s nevestou, ktorú jedine miluje; ako kráľ s kráľovnou, ktorú vo vysokej úcte chová». Preto, dušo 

kresťanská, pros denne Pannu Máriu, aby ti dopomohla, žeby i s tebou bol Pán Boh po celý tvoj život, i v poslednú hodinu 

smrti. 

«Požehnaná si medzi ženami» pokračoval anjel vo svojom pozdravení. Však Mária je najvýš požehnaná z celého svojho 

pokolenia, pretože len ona jediná stala sa účastnou dôstojnosti, byť «matkou Božou.» Ona samajediná je matkou a spolu 

pannou; ona skrz Syna svojho, ktorého porodila, premenila kliatbu Božiu v požehnanie. Eva bola pôvodkyňou hriechu, Mária 

je studnicou milosti; Eva nás ranila, Mária uzdravila. Ona uslyšiac slovo anjelovo, zarazila sa a premýšľala v duchu, aké by 

to malo byť pozdravenie. Sv. Ambróz píše o tomto: «Mária sa nezľakla anjela, akožto ducha nebeského, ale preto sa zľakla, 

že sa jej anjel zjavil v podobe mládenca; a ešte viacej zľakla sa pochvaly, ktorú o sebe slyšala.» Preto premýšľala, aké by to 

bolo pozdravenie? Ona sa vždy pokladala za pannu chudobnú a svetu docela neznámu; nevídala na sebe iného, nežli chyby 

a nedostatky; ona sa držala za nehodnú Božích milostí a preto sa zľakla, slyšiac tak vysokú, anjelskú pochvalu. 

I keď spozoroval anjel, že sa sv. Panna uľakla, riekol jej: «Neboj sa, lebo si nalezla milosť u Boha; hľa, počneš a porodíš 

syna a nazveš meno jeho Ježiš. On veľkým bude a Synom Najvyššieho nazývať sa bude.» Na tieto slová prenikla však sladká 

radosť srdce sv. Panny. Ona však mlčala a premýšľala, ako to možno, že by sa mala stať matkou, keďže ona, dokiaľ bude len 

živá, umienila si zostávať pannou. Nevediac to nijak v mysli srovnať a len do väčších rozpakov upádajúc, otvorila konečne 

ústa a riekla: «Ako sa to stane, pretože muža nepoznávam?» Na čo anjel ihneď rozptýlil všetky jej pochybnosti, doložiac, že 

sa to stane zázračne, mocou Ducha svätého. A teprv teraz sklonila hlavu Mária a s najhlbšou pokorou vyslovila oné vážné 

slová, na ktoré zem a nebesia s napjatosťou čakali: «Ejhľa! dievka Pána, staň sa mi podľa slova tvojho». A v tom okamžení 

«Slovo» v nej telom učineno je. Syn Boží stal sa človekom, aby nebesia smieril so zemou. 

Poučenie. 

V svätej zemi jesto mestečko, ktoré sa menuje Nazaret. Leží ono vysoko v zelenom údolí, obklopenom horami. S jednej 

strany opiera sa o vrch, a tu sú domy tak stavané, že zadná stena, ba niekde i celá izba vyrúbaná je do skaly. V tomto mestečku 

prebývajú teraz Turci i kresťani. Je tu i františkánsky kláštor s pekným kostolom. V tomto kostole ide sa najprv niekoľko 

schodami dolu, potom rovno, až sa konečne prijde do skalnej komory, kde početné lampy horia. Muži i ženy kľačia tu 

ponorení v hlbokú pobožnosť v najväčšom tichu. Mnohí už pred kapiou vyzúvajú obuv, tak sväté je im toto miesto; a sotva 

kto prijde sem alebo odijde odtiaľ, žeby nepokľakol a nepobozkal svätú pôdu. Čo však asi zvláštneho mohlo sa udať na tomto 

mieste? 

Pred temer dvetisíc rokmi prebývala tu chudobná panna. Zotrvávajúc jednúc na modlitbe, videla nenadále vchádzať k sebe 

anjela. Miesto, kde anjel stál, poznačené je stĺpom. Anjel oslovil zadivenú pannu nasledujúcimi slovy: 

«Zdravas Mária.» 

Toto slovo, ktoré anjel povedal užasnutej panne v tichej komôrke v Nazarete, dostalo sa do verejnosti a od tých čias zavznieva 

svetom, ako ľúbezný zvuk nebeského zvonu. Koľko millionov ľudských jazykov vyslovuje toto slovo s pobožnosťou, odkedy 

ho anjel vyriekol! Neminie zaiste okamihu, žeby toto pozdravenie niekde na zemi vyrieknuté nebolo. Kto je však ona, ktorú 

ľudia pozdravujú toľkokrát, koľko je listia na horách a trávy na poliach, koľko rosných kvapiek na bylinách v lete a koľko 

snehových vločiek v čase zimnom na svete? Či je to vec dovolená, aby sme tvora Božieho tak veľmi ctili a velebili? 

Však! Veď keby nám slnce nedávalo potrebného svetla a tepla, nemohli by sme videť ani pracovať; nič by nám na poli 

nerástlo ani nedozrievalo. Bez slnca by na zemi bola tma a smrť. A preto nie div, že neznajúci Stvoriteľa pohani klaňali sa 

slnku a držali ho za boha. Slnce zaiste nie je boh, ale ono je studnicou nebeskou, z ktorej Boh vylieva na všetko stvorenie 

svetlo a život, zrast, krásu a potešenie. To nikto zapierať nemôže. Lež čo, keby na tomto svete bolo iné aké stvorenie, skrze 

ktoré by Boh poskytoval ľudom život a pomoc tu na zemi, rovne tak ako i večné spasenie ich dušiam: či by sme takéto 

stvorenie nemali si nado všetko ctiť a vážiť, ačkoľvek by sme sa mu akožto stvoreniu klaňať nesmeli? Bez obalu rečeno: 

spasenie všetkých ľudí a celého sveta je Ježiš Kristus; a stvorenie, skrze ktoré Boh svetu Spasiteľa daroval, je blahoslavená  

Panna Mária. Preto dobre činíme, volajúc: «Zdravas Mária!» 
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Drahý čitateľu! Si-li ty roľník, a vozy obilím vysoko naložené tiahnú do tvojho dvora, a zlatoklasé snopy tak vysoko siahajú, 

že vzdor pritiahnutému pavúzu vráta sotva vozom stačia: — či si ty ozaj za nič nebudeš vážiť role, na ktorej sa ti tak výborné 

obilie urodilo? 

Si-li vinohradník, a nastane krásna jaseň, i urodí sa ti víno, jakého ľudia nepamätajú; veselá chasa po vinici strieľa a kupec 

prv, nežli by bol víno okúsil, a nejednajúc sa, dobrovoľne pridáva na cene: — tu by mohol neviem kto prijsť so závdavkom 

na dlani, aby ti vinohrad odkúpil, ty veru neodmárniš svojej vinice, kde sa ti tak dobré a výborné víno urodilo. 

Si-li haviar a pracuješ hlboko v štolni pod zemou — ťažká to však a nebezpečná práca —: jak nešťastným by si bol, keby ti 

tak v hlbokom skalnom sklepení vyhasol neočakávane kahanec. Preto ti vždy býva drahocennou malá lampa a tiché svetielko, 

ktoré v nej trblieta. 

Si-li kresťan a poznávaš-li jasne ohavnosť tvojich hriechov, horko a skrúšene za ne ľutuješ, a nalezáš útechu i potešenie v 

Ježišu Kristu: tedy ti je zaiste kríž, na ktorom On pnel a trpel, znamením najsvätejším. A keby si teprv ten pravý kríž videl, 

nebolo by istotne pre teba nič ctihodnejšieho na tomto svete. Keď teda už i kríž, na ktorom Spasiteľ trpel, v toľkej úctivosti 

chováš, či potom nebudeš ctiť matku, ktorá Spasiteľa pod srdcom nosila? A keďže si haviar váži svetlo malej lampy, zdáliž 

nám nemá byť vysoko vážená Matka, z ktorej vyblesklo «Svetlo sveta». A je-li pôda človeku drahocenná, ktorá mu chlieb a 

víno prináša, zdáliž nemá mu byť drahocennou i tá, z ktorej živý chlieb pochádza a z ktorej nebeský prameň vyrinul? Či je 

to teda proti rozumu alebo vážnosti ľudskej, keď milliony kresťanov každodenne s úctou, radosťou a láskou vyvolávajú: 

«Zdravas Mária!?» 

Lež podotknem ti ešte jedno, drahý čitateľu, čo ťa veru zvláštne pohnúť musí k úcte preblahoslavenej Panny. Stojac u lôžka 

pri nemocnom, ktorý je nám ináč zcela cudzí a neznámy, máme s ním útrpnosť a radi by sme mu pomohli, keby sme len 

vedeli. Mnohé dieťa, inak divé a ľahkomyseľné, vidiac trpeť otca lebo matku, riekne: Radšej bych sám trpel, než na to sa 

díval! O čo viac teda musí to dojať matku, keď vidí trpeť jediného, nevinného syna! A v skutku! keď urputní nepriatelia 

Ježiša poličkovali, viacej to bolelo Máriu, nežli Jeho samého. Keď mu drze pľuvali do tváre, bola by to radšej ona sama 

zniesla. Keď ho šľahali bičom po chrbte, bola by radšej zachytila rany vlastným telom. Keď ho viedli na horu Kalváriu a on 

mukami ztrýznený vliekol ťažké bremeno kríža, tu si Matka nepochybne pomyslela: Bodaj by kríž tento radšej na mňa boli 

vložili. A keď nasadili hrebíky a ťažké kladivo prerážalo ich mäsom i kosťnii — hrozné to tlčenie, hroznejšie, nežli videť 

rakev nad dieťaťom zabednievať! — tu jej tĺklo srdce žiadosťou: keďby radšej hrebík ten moju ruku, moju nohu, moje srdce 

prebíjal. A keď na kríži pnel a ako žeravý uheľ sotlieval v plameni ukrutných bolestí, tu povzdychla v mysli: Dvojnásobne 

bych všetko to na seba prevzala, kebych len mohla sama trpeť za neho! I vyznaj, drahý čitateľu! zdáliž za takúto sústrasť, za 

takéto utrpenie so Synom svojím nezasluhuje Mária, aby sme každodenne s úctou a vďačnosťou zvolali: Zdravas Mária? 

Dnes slávi cirkev svätá dvojakú slávnosť: Vtelenie totižto Pána a spolu slávnosť blahoslavenej Panny Márie, že sa stala 

matkou Božou. Preutešené tajomstvo toto zvestuje nám zvon tri razy z veže, a kedykoľvek ráno, v poludnie a večer zaznieva 

jeho zvuk, nábožný katolík, znamenajúc sa zavše znamením sv. kríža, volá: Zdravas Mária! 

Pápež Urban II. naložil, aby sa v každej obci každodenne trikrát zvonilo «Anjel Pána», aby takto kresťani, doma či na poli 

dlejúci, modlili sa k blahoslavenej Panne za oných hrdinov, ktorí ďaleko od svojich podiel brali v križiackych vojnách. A u 

nás v Uhorsku zavedená bola táto pobožnosť k Bohorodičke roku 1309. na sneme cirkevnom, odbavovanom v Udvarde. 

Križiacke války už síce dávno pominuly, ale celý náš život je neustálé križiacke ťaženie proti nepriateľom nášho spasenia. 

Preto potrebujeme pomoci a podpory Božej, ktorú nám len Mária vyprostredkovať môže svojou prí-mluvou. Pápež Benedikt 

XIII. spojil r. 1724. s modlitbou «Anjel Pána» plnomocné odpustky. Kto sa teda «Anjel Pána» každodenne trikrát pomodlí a 

mesačne raz i sväté sviatosti prijíma, obdrží každý mesiac plnomocné Odpustky. 

Modlitba. 

Ó Bože, skrúšeným srdcom Ti ďakujem, že si jednorodeného Syna svojho nechal stať sa človekom, a Máriu jeho sv. Matku 

učinil si i mne matkou; popraj mi svätej milosti, abych Teba, Boha a Pána môjho, nikdy neprestával milovať a Máriu, Matku, 

so synovskou oddanosťou ctiť si a vážiť. Amen.4 

 

26. MARCA. 

Sv. Vazul (Basil). 

Svätých pripodobňuje sám Kristus čerstvým révam pravého viniča, ktorý vinič je Kristus Pán sám. Kým révy zostávajú 

spojené s viničom, prinášajú bohaté ovocie. A pretože svätí sú verne spojení s Kristom, preto i nachádzame na nich ovocie, 

užitočné každému, kto ho len chce požívať. Takým je ich príklad, poučenie a orodovanie u Boha, ktorými svätí ľudom osožia. 

Ale ako sa človek protiviť môže i samej milosti Božej, rovne tak môže svojimi hriechami zaviniť, že orodovanie, príklady a 

                                                           
4  Potiaľto sahá práca Vincenta Havlíčka z prvého vydania «Životov Svätých. 
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vnútorné vnuknutia i toho najväčšieho svätého zostávajú preňho bez osohu. O tomto môžeme sa zvlášte presvedčiť životom 

sv. Vazula. 

Sv. Vazul žil pred viac než 900 rokmi v Carihrade. Tehdajší cisár mal zaťa, menom Seronitesa, ktorý, bažiac po cisárskej 

korune sám, umienil si vyhubiť všetkých tých, čo by dosadnúť na trón dajaké právo mali. O zlostnom Seronitesovom úmysle 

dozvedel sa sv. Vazul, a z pečlivosti o jeho dušné spasenie a rovne tak o panujúcu cisársku rodinu, pokladal si za povinnosť, 

upozorniť ho na hriešnosť a ohavnosť skutku, ktorý previesť si zaumienil. Raz teda, keď Seronites s veľkým komonstvom 

poberal sa k cisárskemu palácu, predstúpil svätý pred neho a riekol: «Prečo zamýšľaš v srdci svojom zlé oproti pravej 

vrchnosti? Nie je ti súdené dosadnúť na trón. A preto upusti od svojho úmyslu, aby si si neztrhol hnev Boží na seba, a nestratil 

všetko, čím vládneš.» Seronites, miesto si povšimnúť dobrej rady, prišiel do tak prudkého hnevu, že sa dal biť vlastnou ruku 

svätého po hlave i po tvári a odohnal ho s úžasným preklínaním. 

Sv. Vazul však i vzdor tomu, uzrúc na druhý deň Seronitesa na verejnom mieste, pristúpil k nemu bez strachu, a prosil a 

napomínal ho, aby od hrozného svojho úmyslu upustil. Nazlobený Seronites dal ho za to kroz svojich sluhov lapiť a vrhnúť 

do žalára. Na druhý deň dal si ho predvolať, a plný hnevu tázal sa ho pohrdlive, ako že sa on, človek obecný a biedny, opováži 

robiť výčitky jemu, pánovi a boháčovi tak mocnému? Vazul mu odpovedal: «Či sa nazdávaš, že úmysel svoj skryť môžeš 

pred Bohom? Ja ti len hovorím, že jestli vykonáš, čo si si umienil, Boh veľké nešťastie dopustí na teba.» Seronites dal ihneď 

sv. Vazula sviazať a celé dva dni hrozne mučiť. Ale o krátky čas, naľakaný snom, čo sa mu bol prisnil, prepustil svätého na 

slobodu. Sám však o nedlho onemocnel a i zomrel. 

O veľkej Vazulovej svätosti očula i cisárovná Helena, a žiadajúc si ho videť, poslala si pre neho komorníka. Vazul sa ihneď 

vybral k cisárovnej, ktorá, keď ho uzrela, išla mu v ústrety a zdvorilé ho privítajúc, požiadala, aby sa za ňu modlil. Svätý jej 

udelil požehnanie a modlil sa nad ňou nasledovne: «Udeľ ti Hospodin na mnohé roky silu spravodlivého panovania, a konečne 

popraj ti večného oslávenia.» Cisárovná odpovedala na túto srdečnú modlitbu: «Dávno som si priala videť ťa, svätý a 

ctihodný otče; teraz vyplnil Boh moju túžbu; prosím ťa, neprestávaj modliť sa za mňa, služobnicu tvoju, aby mi Boh bol 

milostivý a milosrdný v deň večnej odplaty.» Svätý jej na to odvetil: «Za teba, dcéro moja, sa modliť, nepadá mi ťažko. Jestli-

že by si však, pokým sa ja modlím, ty snáď mojej modlitbe protivné konala, tenkrát ti moja modlitba nepoosoží mnoho. Lebo 

keď jeden stavia, a druhý zas rúca, čo z toho, ledaže darobné namáhanie? Prorokovi Jeremiášovi povedal Hospodin: Nepros 

za tento ľud, lebo ťa nevyslyším. Vieme však, že pred Bohom mnoho môže modlitba spravodlivého, ale ona musí byť 

podporovaná dobrými skutkami so strany tých, za ktorých sa koná. Preto musíš najsamprv hľadeť chrániť sa všetkého zlého, 

a zároveň vykonávať mnoho dobrého, aby si tak mohla zajedno vlastnou dobročinnosťou a potom modlitbami tých, čo sa za 

teba modlia, nadobudnúť si dvojnásobnú nádeju a dôveru v spoločného nám Pána a Hospodina Ježiša Krista.» 

Sv. Vazul musel sa neskôr i samému cisárovi predstaviť, a neomeškal ostro ho napomenúť pre jeho známy výstuplivý život. 

Cisár vďačne prijal napomenutie od svätého a rozkázal dať mu peňazí do daru, čo svätý neprijal. 

Jednúc prišla ku sv. Vazulovi stará pani, vedúc so sebou mladú osobu, oblečenú na oko v rúcho reholné. Svätý udelil starej 

panej požehnanie, naopak mladú osobu dal sa karhať ostrými slovami pre jej hriešnosť a pretvarovanie, a zakončil karhanie 

nasledujúcimi slovy: «Oj, či si nečistá, najnečistejšia medzi nečistými!» Hriešnicu dojaly tieto slová hlboko a so slzami v 

očiach zvolala:«Pravda je však, svätý mužu, všetko, čo si o mne povedal. Beda mne hriešnici ! Popáchané neprávosti 

prevyšujú mi temeno a hriechy moje sú nesčíselné, ako piesok morský. Avšak zaujmi sa za moju dušu, aby neprišla do ohňa 

večného.» — Bola tu prítomná i tretia osoba a i táto prosila sv. Vazula, orodovať za hriešnicu a pravila: «Hľaď, jak je plná 

pokánia, zmiluj sa nad ňou a podpomôž ju tvojou modlitbou; ja som presvedčená, že ju Hospodin nezapovrhne, keď ty za ňu 

orodovať budeš.» Svätý jej však na to odpovedal, ako je to zle, že druhým do srdca nahliadnuť nemôžeme. «Čo sa mám za 

ňu modliť,veď hriešny svoj život viesť i tak neprestane^ — A vskutku, hriešnica, ako sa o tom svätý i neskôr presvedčil, 

stúpala i potom cestou zatratenia. 

Korunu slávy nebeskej obdržal sv. Vazul roku 952. 

Poučenie. 

Zo života sv. Vazula vidíme, ako môžu pobožné a Bohu oddané osoby mnohým ľuďom byť pohnútkou a príčinou spasenia. 

Rovne tak teda neohrozene, ako sv. Vazul, napomínaj i ty, drahý čitateľu, nadovšetko tých, čo sú starosti tvojej sverení. 

Vlažnosť v modlitbe a vo viere panuje hlavne teraz v mnohých rodinách. Vieš-li teda človeka, čo sa posmešne vyslovúva o 

základných článkoch viery katolíckej; čo na vospusť sveta hromží a brojí proti vláde hlavy cirkevnej, proti právu kňažstva a 

od Boha sverenej mu moci, vychovávať vo školách mládež v spasiteľnom učení, povedz, ako sv. Vazul Seronitesovi, bez 

obalov i ty nepriateľovi cirkvi: «Prečo srdce tvoje zamýšľa zlé proti pravej, Bohom založenej vláde? Nie je ti u Boha určeno, 

postaviť sa na miesto cirkvi a jej sluhov. Upusti od svojho marného úmyslu, lebo ináč zasiahne ťa hnev Boží a prídeš ešte i 

o to, čím vládneš.» — Vidíš-li naopak v obci ľudí dokonalejších, lepších a bohabojnejších nad teba, pridruž sa im dôverne, 

daj sa poučiť a napomenúť. Nasleduj ich život a pros ich, aby sa modlili za tvoje dušné spasenie. 

Modlitba. 

Milosrdný Bože! Popraj nám milosti, aby sme skrze zásluhy a na prímluvu sv. Vazula vždy len dobré vykonávať, zlého sa 

varovať, a tak účastnými stať sa mohli koruny slávy večnej. Amen. 
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Sv. Kastulus (Haštal), mučeník. 

Za panovania cisárov Diokleciána a Maximiána povstalo tak veľké prenasledovanie kresťanov, že temer nikde ani jeden 

kresťan nebol istý svojím životom, lebo kde koho ako kresťana udali, toho strašnými mukami usmrtili. Aby však kresťanov 

tým lepšie chytať mohli, vydaný bol cisársky rozkaz, že nikto, kto nebude prv falošným bohom obetovať, nestr e ani nič 

kupovať ani predávať, áno skoro na všetkých miestach porozostavovaní boli dozerači, ktorí nemali dovoliť nikomu, ktoby 

prv nebol klaňal sa modlám, rnleť, ba ani vody zo studní, potokov alebo riek si nabrať. Pekelná chytrosť! Avšak kresťania 

ani tým nedali sa odstrašiť. Lebo keď tehdajší pápež Kajus požiadal vzácneho cisárskeho úradníka Chromatia, tajného 

kresťana, aby v čas toľkého nebezpečia malému stádu kresťanskému vo svojom veľkom paláci útuľku poprial: Chromatius 

ihneď milerád to učinil a kresťanov ešte i všetkým, čo k živobytiu potrebno, zaopatril, bez toho, žeby boli museli obetovať 

modlám. 

Toto však dlho nedalo udržať sa v tajnosti. Pohania i tam vysliedili kresťanov; a žeby z nebezpečenstva vyviazli a podľa slov 

Pána (Mat. 10.) sa zachovali: odobral sa Chromatius, udajne, otužiť si zdravie, na svoj letohrádok do Kampanie, i dal na vôľu 

kresťanom, aby, komu ľúbo, tam s ním bezpečnosť si hľadali. Mnohí vďačne prijali pohostinnosť Chromatiovu a s týmito 

šiel do Kampanie i kňaz Polykarp, prispievať im svätým svojím úradom k pomoci a k úteche. V Ríme len niekoľko ich 

zostalo s pápežom, z ktorých Marka a Marceliána vysvätil za jáhnov, ich však otca Tarkvillinia za kňaza, a Sebastiána, 

vysokého a veľmi obľúbeného dôstojníka cisárskeho, ktorý tiež bol tajným kresťanom, ustanovil im za obhájcu. 

Ale ani toto celkom nepatrné stádočko, ktoré v Ríme pri sv. Otcovi zostalo, nebolo v dome Chromatiovom životom isté, lebo 

ho pohania ustavične ohrožovali. Pre tú príčinu ujal sa ich iný rímský pán, menom Kastulus, tajný kresťan, najvyšší komorník 

u dvoru cisárskeho; on prijal ich do svojho palácu, domnievajúc sa, že tam pohania špehovať sa neopavážia lebo veď snáď 

len tak vysokého dvorana nebudú mať v podozrení, žeby u seba skrýval kresťanov. U tohoto vznešeného pána zdržoval sa 

teda sv. Otec i s ostatnými kresťanmi, modlievajúc sa s nimi čo deň v plači a kvílení, v pôste a skutkoch kajúcnych, aby ich 

Pán Boh hodnými učiniť ráčil koruny mučeníckej. Medzitým dochádzalo k ním potajomky o krst sv. žiadať i mnoho iných, 

ktorých nábožný Kastulus ochotne prituloval i zaopatroval. Ale ono prichádzalo ich so dňa na deň viac a viac, lebo sa tam 

stávaly zázraky: slepí nabývali zrak, nemocní boli uzdravovaní. Zvlášte sám Kastulus mnoho duší priviedol ku sv. Kajovi, 

ktorý, vyučiac ich, krstom svätým prijímal ich do cirkvi Kristovej. 

Zanedlho na to našiel Tiburtius na ulici človeka, ktorý s hôry (povale) spadol a hlavu si roztrieskal, následkom čoho i zomrel. 

Rodina chcela ho dať pochovať, Tiburtius však riekol: «Dajte mi k nemu prehovoriť, snáď ešte k sebe prijde.» Keď sa uhli, 

kľaknul si k nemu a pomodlil sa Otče náš a Verím v Boha, a hľa, mŕtvy skutočne prišiel k sebe, ožil. Rodičia vzkrieseného, 

vidiac tento zázrak, ihneď uverili v Krista Pána, a Tiburtius zaviedol ich do príbytku Chromatiovho k sv. Kajovi, kde boli 

potom i pokrstení. — Kastulus a Tiburtius vôbec kde len mohli všade prehovárali zaslepených pohanov, aby prijali vieru 

Kristovu, a pretože Boh reči ich potvrdzoval mnohými zázrakmi, zvlášte na nemocných, zrástalo stádo Kristovo utešene. 

Čo však učinil diabol? On vliezol do Torkváta, prešibaného pohana, a tento prišiel k sv. pápežovi i staval sa, ako by tiež 

prijať chcel vieru svätú (bol však odpadlíkom). A keď mu Tiburtius vytýkal, že drží len na jedenie a pitie, na hry a ženské, 

na pôst a modlitbu nič, že nechodieva na služby Božie, tu sa staval chytrá tá líška, akoby mu to šlo k srdcu: zatiaľ však 

potajomky navliekol to tak, že pohania sv. Tiburtia chytili, poviazali a dovliekli k sudcovi Fabiánovi, kde ho potom pre jeho 

stálosť vo viere sťali. Ale Torkvátovi na tomto hanobnom kúsku nebolo ešte dosť; on udal i prvého cisárskeho komorníka, 

sv. Kastula, že prechováva v paláci svojom kresťanov. Túto vec, pretože týkala sa osoby vysoko postavenej, oznámil sudca 

cisárovi. Cisár počujúc, že ešte i jeho komorník je kresťanom, náramne sa nahneval a dal sv. Kastula a všetkých kresťanov 

ihneď zajať a do žalára uvrhnúť. Potom ich všetkých strašne umučili. Menovite Kastula, keď ho dlhými mukami nemohli 

zviesť k tomu, aby zaprel Krista, natiahli konečne na škripec, tĺkli, bičovali ho, on však medzi tým, čo i mäso z neho trhali, 

neprestával chváliť Pána Boha, hovoriac: «Toto je ten žiaducný deň, po ktorom som vždy túžieval; toto je tá radostná hodina, 

ktorú som si vždycky žiadal. Ďakujem Ti, Pane Ježišu Kriste, že si ma odôstojnil trpeť pre meno Tvoje a krv vyliať pre 

Teba». Napokon, keď žiadne muky od Krista odlúčiť ho nemohly, dal ho sudca Fabián hodiť do hlbokej jamy a pieskom 

zasypať. Mŕtvolu sv. mučeníka kresťania pozdejšie z tej jamy vzali a pochovali u silnice Lavikanskej, kde ho Boh mnohými 

zázrakmi oslávil. 

 

27. MARCA. 

Sv. Rupert, biskup. 

Večne požehnaná zostane pamiatka sv. Ruperta v srdciach bohabojných Rakúšanov a zvlášte obyvateľov Soľnohradských; 

lebo svätý je jedným z oných vyvolených nástrojov Božích, ktorými milosrdenstvo Božie celé národy zachránilo od záhuby 

večnej, a vieru, cnosť a mravnosť medzi nimi rozšírilo. 

Rupert pochádzal z kráľovského rodu Merovingov vo Francúzsku, túžil však od mladosti len po šľachtictve, jakého dodáva 

nám náboženstvo a cnosť, i vyznačoval sa nábožnosťou a láskou k vedám božským, mrtvením seba, dobročinnosťou oproti 
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chudobným, čistotou panenskou a miernosťou. Pre tieto svoje cnosti stal sa okolo r. 596 biskupom vo Vormsi. Mnohí, 

premnohí ľudia dochádzavali k nemu, počúvať od neho učenie spásy, slová života večného. Ako biskup mal však menovite 

čo činiť so vznešenými pánmi, ktorí miesto čo mali svietiť príkladom cnosti, hlboko boli zabredlí vo všelijakých 

neprávostiach. On neprestával dvíhať hlasu svojho a karhať život ich bezbožný. Oni však, miesto aby sa boli polepšili, 

zanevreli na svojho biskupa, začali ho prenasledovať a keď konečne ešte i s bludármi proti nemu sa spojili, prinútený bol sv. 

muž Vorms opustiť. 

Práve vtedy panoval v Bavorsku vojvoda Theodo II. Theodo bol síce už od sv. Emerana vo viere kresťanskej vycvičený, ale 

nebol ešte pokrstený. Mnohí veľmoži bavorskí a mnoho ľudu pospolitého oddano bolo ešte modloslužbe. Theodo veľmi si 

prial, aby i jeho poddaní stali sa kresťanmi, ale bohužiaľ, nebolo na porudzí kňaza kresťanského, ktorý by im bol mohol 

hlásať sv. Evanjelium. Tu dozvedel sa o nábožnom biskupovi Rupertovi. I vypravil k nemu mužov z prednej šľachty a dal 

ho pozvať, aby si nesťažoval prísť do Bavor, obrátiť ľud jeho na vieru kresťanskú. Rupert na to pozvanie hneď neodišiel, ale 

vyslal najprv do Bavor niekoľko duchovných, prezkúmať, je-li tam v srdciach dobrá, úrodná pôda ku prijatiu sv. Evanjelia. 

Až keď títo s dobrou zvesťou sa vrátili, vydal sa i sám na cestu do Rezná (Regensburgu). Keď k Reznú sa blížil, vyšiel mu 

Theodo s celým svojím dvorom v ústrety a čo najúctivejšie ho privítal. Sotva ocítnul sa Rupert v Rezne, už i so všetkou 

horlivosťou dal sa rozsievať semeno učenia kresťanského. Pán Boh dal zdaru, a nezadlho obrátil na vieru kresťanskú 

mnohých veľmožov, sestru vojvodovu Regintrudu, pokrstil Theodu i celú jeho rodinu. Z Rezná vychádzal potom Rupert i do 

okolia, cestoval krížom-krážom po celej krajine, zapudzujúc neunavene tmu nevery a povery. Uznávajúc, že biskup musí 

mať nejaké stále sídlo, aby ho mohol ľud vyhľadať, k nemu o poradu a poučenie si prichádzať, vystaval si najprv kostolík a 

malý príbytok u jazera Vallersee rečeného, kde stojí teraz mestečko Seekirchen. Za nejaký čas prišiel potom do hôr 

Soľnohradských, kde jedného dňa vkročil do krásneho širokého údolia, ktorým pretekala rieka. Na brehu tej rieky našiel 

zrúcaniny akýchsi stavísk. Boli to rumy niekdajšieho hradu Helfenburgského (Juvavium), čo ho Rimania vystavili, divokí 

však Herulovia zborili. Tu uzavrel Rupert zaraziť biskupský svoj prestol. Vojvoda Theodo vďačne mu daroval miesto i zem 

na široko-ďaleko okolo ležiacu. Rupert prichytil sa teraz s pomocou svojich kňazov a novoobrátených kresťanov do práce a 

postavil k úcte sv. Petra krásny chrám a vedľa neho iné potrebné budovy pre seba a svojich. Pomaly povstávaly popri týchto 

budovách aj iné domy, a počet nových osadníkov množil sa natoľko, že o niekoľko málo rokov z rumov starej Juvavie 

povstalo nové mesto:  

Obyvateľstva ustavične pribývalo, Rupert mal získať Kristu ešte celé rozsiahle Bavorsko, ale nedostávalo sa mu pomocných 

kňazov. Vybral sa teda do vlasti svojej, do Francúzska, a odtiaľ doviedol si na pomoc dvanásť zvlášte nábožných a učených 

kňazov. S týmito dal sa teraz celý národ bavorský obracať na vieru kresťanskú. Vyjdúc s nimi, rozdelil ich po celej krajine. 

Kamkoľvek prišli a kázali, všade povstávaly poznenáhla kresťanské obce, a Rupert im staval potom kostoly a ustanovoval u 

nich duchovných pastierov. V dnešný Soľnohrad.samom Soľnohrade založil veľký kláštor, v ktorom vychovávali sa budúci 

kňazi, a u Soľnohradu na jednom vršku dal vystavať kláštor pre reholnice sv. Benedikta, ktorým dal za predstavenú nábožnú 

svoju sestranicu Ehrentrudu. (Kláštory tieto stoja až podnes.) 

Až do najpozdejšej staroby ako služobník najvernejší pracoval sv. Rupert vo vinici Pánovej. Konečne počal tušiť, že blíží sa 

mu posledná hodinka. Vzdor tomu predsa ešte raz prešiel celé rozsiahle svoje biskupstvo, napomínajúc obce všade k vernosti 

Pána Ježiša, a duchovenstvo k horlivému plneniu sv. povinností. Na Veľkú noc s pohnutlivou pobožnosťou slúžil naposledy 

omšu sv. a sám podal si najsv. potravu na cestu do večnosti. Vrátiac sa potom do príbytku svojho, uľahnul, dal si k sebe 

povolať svoje duchovenstvo, napomenul ho k zbožnosti a ustanoviac sv. Vitalisa za svojho nástupcu — s veselou tvárou 

odovzdal Bohu dušu svoju dňa 27. marca roku 628. 

U lôžka jeho smrteľného stála i zbožná sestranica jeho Ehrentruda. Vo svojom poslednom okamžení riekol jej: «Modli sa za 

mňa, sestro milá, hodinka moja prichádza.» Tonúc v slzách, vrhla sa Ehrentruda na kolená a prosila ho, aby v nebi za ňu 

orodoval, žeby i ju Pán Boli čím skôr za ním k sebe povolať ráčil. Rupert jej to prisľúbil, a hľa, krátkou dobou po jeho smrti 

počula Ehrentruda, práve keď za neho sa modlila, hlas, ktorý ju volal. O niekoľko dní i ona usnula sladko v Pánu a ctí sa tiež 

ako svätá. 

Poučenie. 

Drahý čitateľu! Posledné slová umierajúceho sv. Ruperta boli: «Sestro, modli sa, hodinka moja sa blíži!» —Sv Rupert 

pripravoval sa na túto hodinku po celý svoj život, preto mohol zomrieť s tvárou veselou. Chceš i ty tak zomrieť? Ó isteže! 

— Kresťan umiera: s pokorou a odovzdanosťou do vôle Božej. «Hriechom prišla smrť na svet». (Rím. 5, 12.) Boh ustanovil 

smrť ako pokutu za hriech pre celé pokolenie ľudské. Smrť nám je svedoctvom a dôkazom, ako prísne nakladá Boh s 

hriechom. Žiaden kresťan nežiada, aby Boh učinil s ním výnimku, lež jakmile sa smrť blíži, podrobuje sa vôli Božej. A práve 

z toho, že sa kresťan podrobí a svolí, stane sa smrť preň skutkom dobrým, záslužným.  

Kresťan umiera s vďakou a skrúšenou ľútosťou. Ach, v živote pominulom toľko milosti, ale i toľko viny! Keď človek 

skonáva, je to vec zcela prirodená, že obzerá sa naspäť na celú tú cestu, ktorú od kolísky premeral. Z tej príčiny necháva Boh 

človeka obyčajne postonávať, aby, nemohúc už pracovať, nemohúc v noci spávať, majúc vo dne dosť času, mohol zpytovať 

si svedomie a premýšľať, čo na svete vykonal. V tom rozjímaní sa presvedčí, že nekonečne mnoho dobrodení obdržal od 

Pána Boha, zato však že on Pána Boha nekonečne mnoho hriechami obrazil. Preto každý, kto nie je zatvrdilec, zomiera s 

vďakovčinením a s vďačnou skrúšenosťou i ľútosťou. 

Kresťan, prv než rozlúči sa s týmto svetom, svedomite obstará dom svoj a všetko uvedie si do poriadku. Kristus Pán ešte na 

kríži postaral sa o Matku svoju, sveriac ju sv. Jánovi. Keď kráľ Hiskias zomieral, vzkázal mu Boh ústami proroka Isaiáša: 
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«Obstaraj dom svoj, lebo umreš.» To má každý kresťan zavčasu učiniť, aby mal pred smrťou všetko v poriadku. Najlepšie je 

spraviť závet (testament), dokiaľ je človek ešte zdravý a môže si všetko dobre  rozvážiť a pokojne rozmysleť, lebo nikto 

nevie: kde, kedy a ako zomre. 

Kresťan umiera posilnený sv. sviatosťami. «Kto jie telo moje a pije krv moju, má život večný». (Ján 6.) Kto by sa nechcel 

dať zaopatriť sv. sviatosťami, ten by nemal viery, nádeje a lásky k Pánu Ježišovi, ktorý vo Sviatosti oltárnej chce prísť k 

človeku a dať mu život večný. Taký človek podobá sa tomu lotrovi na ľavici, ktorý od Ježiša pomoci ani pre dušu svoju 

nechcel; a preto i tak zomre, ako ten lotor. Kňaz, ktorý prichádza k nemocnému so sv. sviatosťami, prichádza v mene a na 

rozkaz Pána Ježiša; kto teda o kňazovi nechce ani počuť, ten práve tým činom prejavuje, jak strašne to vyzerá s dušou jeho, 

že tedy vlastne vyhybá samému Spasiteľovi a ho nemiluje, ako i zlí duchovia štítili sa Krista Pána. Kto sa síce nezdráha dať 

sa zaopatriť, ale s tým len odkladá, ten je veľmi vlažný; a o týchto hovorí Pán, že ich vypľuje. Čím skôr sa dá nemocný 

zaopatriť, tým istejšia pomoc. Prečože hneď posielame pre lekára? Len aby nebolo pozde. Kto dlho leží, nech sa dá častejšie 

zaopatriť. 

Kresťan umiera, odovzdávajúc ducha svojho do rúk tomu, od ktorého bol ho prijal. (Luk. 23, 46.) Pán Ježiš na kríži volal: 

«Otče, do rúk tvojich porúčam ducha svojho!» A sv. Štefan riekol: «Pane Ježišu, prijmi ducha môjho!» Tak má každý kresťan 

hovoriť, alebo aspoň mysleť, keď umiera. 

Modlitba. 

Ó môj Bože, nedopúšťaj, abych kedy zabudnul na poslednú hodinku svoju; popraj mi radši milosti, abych na smrť vždy 

pamätal a ako tvoj sluha sv. Rupert po celý život sa vynasnažoval, žebych jednúc šťastne umrieť mohol. Amen. 

 

28. MARCA. 

Sv. Mária z Mallye. 

V človeku a duši jeho skrytý je celý svet, a jesto tam rozličné prúdenie myšlienok, citov, prianí predsavzatí v každom 

okamihu; dobrí i zlí duchovia a Boh sám bere podiel v mnohom, čo deje sa v duši ľudskej. Áno, vôbec len to je na človeku 

dobré, čo Boh svojou milosťou pôsobí v duši ľudskej; čo však človek sám na svoju ruku a z popudu priradeného činí, býva 

bezcenné, nie-li hriešné. Preto je žiaducné, aby ľudia dobre vedeli rozoznávať, čo v nich pôsobí milosť a čo prirodenosť. V 

krásnej knižke Tomáša Kempenského: «Nasledovanie Krista Pána», je zvláštna kapitola (III. 54.) a tam to je pravdivé a jasne 

ukázané. Čo však tá kapitola vyjadruje slovami, to objavuje sa nám skutkami v živote svätice Božej, ktorej pamiatku dnes 

slávime. Chcem teda slová Tomáša Kempenského a život tejto svätej vedľa seba postaviť, aby vám, drahí čitatelia, podstata 

milosti stala sa jasnou. 

V zemi Francúzskej žil za starodávna zemský pán, pán z Mallye, a ten mal dcéru, menom Máriu. Už ako dieťa prejavovala 

ona smýšľanie, z ktorého dalo sa súdiť, že bude svätou; chcem však, abych slov nešíril, mladý jej vek pominúť a hneď počať 

s tou dobou, kde Mária ubytovala sa v meste Túrach (Tours), aby tam slúžila Bohu. Keď Mária, veľkú časť svojho času 

ztráviac pobožnosťou v kostole, ubieravala sa k domovu, volávala chudobných, s ktorými sa stretla, na obed. Slabých a 

nezdravistých však brávala za ruku a vodievala si ich domov. Pri jiedle potom slúžievala svojim chudobným hosťom ešte 

pokornejšie a úctivejšie, než slúži služobná pánovi svojmu. 

Áno niekedy bývalo jej pokrmom to, čo po chudobných zostalo. 

Nasledovanie Krista: «Prirodenosť vystatuje sa vysokým miestom a vznešenosťou rodu; usmieva sa mocným, pochlebuje 

bohatým, k pochvale tlieska sebe rovným.  

— Milosť však praje viac chudobnému než bohatému; má viac ľútosti nad nevinným, nežli mocným». 

Mária vykonávala veľmi prísne skutky kajúce na sebe, nosievala na nahom tele opasok žínený, trikrát v týždni sa postievala, 

v piatok jiedala len kúsok čierneho chleba a píjala trochu vody, spávala na slame, neobcúvala s ľudmi svetáckymi a všetkému 

vyhýbala, čo by mohlo dráždiť všetečnosť očí. 

Nasledovanie Krista: «Prirodenosť kloní sa k veciam stvoreným, k telu vlastnému, k márnostiam a rozhovorom. — Milosť 

ale tiahne k Bohu a cnostiam, odrieka sa vecí stvorených, uteká pred svetom, nenávidí telesných žiadostí, obmedzuje túlanie 

a zdráha sa, verejne sa ukazovať.» 

Keď raz Mária dlho na modlitbách zotrvávala, zdálo sa jej, akoby videla Rodičku Božiu, ktorá ju prívetive napomínala, aby 

sa chatrnejšie šatila. Mária ihneď podľa toho videnia zmenila šaty svoje a nosila sa od tej doby celkom jednoducho a pokorne 

z úcty ku Kristu Pánu, ktorý spôsobu služobníka na seba prijať ráčil. 
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Nasledovanie Krista: «Prirodenosť žiada zvláštné a pekné veci mať, a oškliví si veci špatné a hrubianske. — Milosť ale má 

zaľúbenie vo veciach prostých a nepatrných; nepohŕda drsnatými a nezdráha sa obliecť ani rúcho obnosené.» 

Keď raz svätá naša šla do kaplny kráľovskej, vykonať pobožnosť svoju, zazrel ju jeden dvoranín a nadával jej, že je špatné 

oblečená; «do peci s takou osobou!* volal dvoran. Pokorná služobnica Pánova, nedbajúc na túto urážku, rozjímala umučenie 

Pána a modlila sa podľa príkladu jeho za tých) ktorí jej ublížili, i ďakovala Pánu Bohu, že sa jej to prihodilo. — Inokedy zase 

vytýkala istému mladíkovi, že rúhavými rečami svojimi veľmi prehrešuje sa proti Pánu Bohu. Ten ale zrazil ju na zem a 

nohama sa po nej šľapal, tak že následkom toho za dlhší čas postonávala. Mnohí ju nahovárali, aby toho mladíka zažalovala ; 

ona však nechcela a odvolávala sa na milosrdenstvo Božie a trpezlivosť Krista Pána, dovodzujúc, jak užitočné a spasiteľné 

sú nám krivdy, jestli ich trpezlive pre Krista znášame. 

Nasledovanie Krista: «Priradenosť bojí sa zahanbenia a potupenia, a rozhnevá sa pre dosť malé hanlivé slovo, — Milosť 

meno Ježišovo pohanenou byť, ani tvrdými slovami rozhnevaná nebýva.» 

Mária temer každodenne navštevúvala väzňov, tešievala a obslúhúvala ich; aby ich netrápil dlhý čas a boli trpezlivejší, 

čitávala im vždy niečo z dobrých kníh. O úbohých a chudobných nemocných pečúvala všemožne; ona nielen že shľadávala 

na poliach a po lesoch liečivé bylinky, lež sožobrávala u bohabojných ľudí všetko dohromady, čím by nezdravým poslúžiť 

sa mohlo. 

Nasledovanie Krista: «Prirodenosť pre svoj úžitok pracuje, a aký zisk jej od iného vyplýva, pozoruje. Milosť ale nie čo by 

jej užitočného a pohodlného, lež čo by mnohým prospešného bolo, nato viac pozoruje.»  

Mária pravidelne navštevúvala kostol kláštorný a brala účasť na všetkých modlitbách, ktoré sa tu konávaly vo dne, v noci v 

predpísaných hodinách. Pred väčšími však sviatkami konávala celú noc pobožnosť svoju v kostole pred velebnou Sviatosťou 

oltárnou; bolo-li pri tom telo jej unavenosťou premožené, tu si zdriemla trochu na stupňoch oltára. Keď pristupovala ku stolu 

Pána, bývala následkom svojho prísneho živobytia bľadá ako smrť (snáď i pre  vnútornú najhlbšiu úctu); jakmile však prijala 

prevelebnú Sviatosť oltárnu, začala sa ale raduje sa pre mencom, akým odieva sa v máji ruža. 

Nasledovanie Krista: «Prirodenosť rada má nejaké zovnútorné potešenie, v ktorom kochala by sa podľa smyselnosti. — 

Milosť ale v samom Bohu hľadí sa potešiť, a v najvyššom dobrom nado všetky viditeľné veci sa kochať.» 

Keď prišla raz kráľovná do mesta Túr, dala si k sebe zavolať Máriu. Mária dostavila sa v patričný čas do paláca, i chcela 

prívetive prehovoriť s vrátnym. Pretože však zo skromnosti nepovedala, kto je, a že si ju kráľovná sama k sebe pozvala, — 

začal jej surový vrátny ubližovať, áno i palicu na ňu chytil a tou ju odháňal, až sa konečne ktosi k tomu nadhodil, čo ju poznal 

a ku kráľovnej doprevadil. Ona však, akoby nebola nič zlého a protivného zakúsila, nikdy sa o tom pred nikým ani nezmienila. 

— Kráľovná podržala si ju u seba celý týždeň. Avšak neviedly sa tu rozhovory daromné, lež láska Božia, ktorou srdce 

Máriino horelo, prúdila sa tu rečou tak živou a mohutnou, že premnohí z dvoranov kráľovských, ňou premožení, odriekli sa 

márností, ktorým väčšinou oddaní boli. 

Nasledovanie Krista: «Prirodenosť všetko na seba vsťahuje, pre seba bojuje i tresce. — Milosť ale so všetkým obracia sa k 

Bohu, odkiaľ pôvodne všetko pochádza. Ona učí všetko, čo je chválitebného a podivenia hodného, pokorne skrývať, a v 

každej veci a v každom umení platného úžitku, a cti a chvály Božej vyhľadávať. 

V tom čase povstala v cirkvi katolíckej smutná roztržka, pretože zvolení boli dvaja pápežovia, a každý mal svoju stránku. 

Mária chodila po jednotlivých kláštoroch i ľuďoch, a napomínala i prosila srdečne všetkých, aby sa horlivé modlievali, žeby 

Pán Boh rôzniciam tým konec učiniť a roztržku tú vyrovnať ráčil. Vôbec napomínala ona kde koho len mohla, aby slovami 

i skutkami neprestajne česť a chvála vzdávaná bola Pánu Bohu. Áno, horlivosťou svojou doviedla to tak ďaleko, že, jaknáhle 

ju deti na ulici zazrely, ihneď bežaly k nej, pokľakly na kolená a zopnúc ruce modlievaly sa: «Pochválený buď Pán Ježiš 

Kristus!» 

Nasledovanie Krista: «Prirodenosť je podvodná, a mnohého privábi, zaplete a sklame, a vždycky samú seba za posledný cieľ 

má. — Ale milosť prostomyseľne kráča; všetkého, čo len zdanie zlého má, sa varuje, podvodné osidlá neklade, a všetko 

jedine pre Boha činí, v ktorom i konečne odpočíva». 

Mohli by sme tu zo života sv. Márie z Mallye uverejniť ešte veľmi mnoho, menovite mohli by sme udať zázračné uzdravenia 

nemocných, divy to, ktoré na jej prímluvu sa stávaly, avšak — domnievame sa, dostačí, čo sme už o nej povedali. Jej 

spovedný otec spísal jej život a končí ho týmito slovy: Roku 1413. 28. marca medzi prvou a druhou hodinou odpoludnia 

odobrala sa táto výtečná pani, bohatá na bezpočetné dobré skutky, po prácach a starostiach tohoto biedneho života šťastne 

ku Kristu, aby od neho obdržala odmenu večnú, ktorej si vždy priala a za ktorú tak zmužile bojovala. 

A kapitola nasledovania Krista Pána končí týmito slovami: «Milosť je nadprirodené svetlo, a akýsi zvláštny dar Boží, vlastné 

znamenie vyvolených a závdavok večného spasenia, ktorá človeka z vecí pozemských k milovaniu nebeských pozdvihuje, a 

ho z človeka telesného človekom duchovným činí.» 
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29. MARCA. 

Sv. Jonáš a Barachísus, mučeníci. 

Ukrutné prenasledovanie kresťanov vzbudil v Persii okolo r. 326. kráľ Sapor II.; nedá sa opísať, čo všetko úbohí kresťania 

pre Krista Pána trpeť museli, ale ani tá vznešená hrdinskosť, s akou oni muky i najhroznejšie znášali. Uvádzame tu za príklad 

dvoch bratov z mesta Bethasy, Jonáša a Barachísa (Barachjesus t. j. od Boha požehnaný). Mužovia títo, plní viery a bázne 

Božej, začujúc, ako ich spoluveriacich, menovite v meste Hubahame, prenasledujú, žalárujú, mučia a vraždia, vzchopili sa a 

spiechali ta, aby bratom svojim mučeníkom prispeli a v boji za vieru zmužilosti im dodávali. Pán Boh žehnal dielu ich: deväť 

kresťanov vycedilo krv svoju pre Krista. Ale hneď na to i oboch týchto bratov chytili a pred súd postavili. Sudca prudko 

doliehal na nich, aby rozkaz kráľa kráľov, t. j. kráľa perského ihneď vyplnili a slnku, mesiacu i hviezdam sa klaňali. Peršania 

totiž klaňali sa slnku, ohňu, vode, mesiacu i hviezdam ako bohom. Pokojne odpovedali bratia: «o mnoho rozumnejšie a spolu 

i slušnejšie je poslúchať nesmrteľného Kráľa neba i zeme, nežli kráľa, ktorý podrobený je smrti. Zaprisaháme vás, povedzte 

nám, ale úprimne a čestne, ktorého Boha máme zaprieť: či nebeského a či pozemského, večného a či pominuteľného? — My 

klaniame sa len Bohu jedinému, Stvoriteľovi neba i zeme, nie však marnému stvoreniu.» 

Takouto rečou rozhnevaní, uzavreli sudcovia bratov jedného od druhého oddeliť, aby sa nemohli navzájom posmeľovať, i 

dali Barachísa vrhnúť do tmavého žalára, Jonáša však na súde si podržali, domnievajúc sa,že už teraz sľubami i hrozbami 

skôr privedú ho ku zrade na Bohu pravom. Avšak Jonáš zostal stálym, rieknuc: «Ja až priveľmi milujem dušu svoju a svoj 

večný život v Kristu, preto nezaprem Krista Pána, ktorý je jedinou nádejou kresťanov.» Na túto odpoved dal mu sudca pod 

kolená vraziť špicatú palicu, potom povaliť ho na zem a tak dlho tŕňovými prutami ho šľahať, až mu bolo rebrá videl Jonáš 

ale trpezlive znášal všetko, bez prestania sa modliac: «Bože otcov našich: Abrahama, Isáka a Jakuba, ktorý si nás od večnej 

záhuby osvobodiť, láskou svojou roznietiť a k pravej viere priviesť ráčil: bud velebený. Ráč ma prijať za obeť príjemnú. 

Jedno som žiadal, a to povždy vyhľadávať budem. (Žalm 26, 4.) Odriekam sa služby slnka, mesiaca, hviezd, ohňa a vody. 

Verím v Boha Otca, i Syna, i Ducha svätého, a žiadneho iného božstva neuznávam.» Tu stiahli mu nohy provazom a zavliekli 

ho na ľad, kde ho necháli stráženého ležať celú noc. 

Keď sa zvečerilo, dali si sudcovia zase predviesť Barachísa a povedali mu, že vraj brat jeho Jonáš slnku a mesiacu sa už 

klaňal. «To nie je pravda!» zvolal Barachísus; «ja znám brata svojho a viem, že cestu pravdy neopustí, že nebude klaňať sa 

tvorom marným. Slušnejšie je, aby králi a kniežatá a všetky rozumné tvory česť, chválu a slávu vzdávali Tomu, ktorý to 

najväčšie i to najmenšie stvoril, ktorého súdy rozum nepochopuje, nevýslovnú slávu nikto nepojme, bez ktorého pomoci 

žiaden človek živý byť nemôže. Lebo On všetko zachováva, bez toho, žeby sám čo potreboval; On všetko riadi a spravuje, a 

nič od nás nežiada, leda aby sme sväté jeho meno poznali.» Vôbec s takou silou rozprával o nekonečnej moci Božej, že i 

sudcovia nad tým žasli, rieknuc: «Nesmieme dopustiť, aby ľud takúto reč počul, lebo ľahko mu uverí a nás potom vysmeje; 

musíme nad ním v noci súd držať.» — Konečne, keď nastala noc, po dlhom o veciach náboženských s Barachísom sa 

dohadovaní, kázali sudcovia, múdrosťou jeho premožení, vložiť mu pod pazuchy ohnivé železá a doložili: «Pustíš-li ktoré 

na zem, bude nám to znamením, že odriekaš sa Krista.» On ale vetil: «Nebojím sa ohňa vašeho, a ani jeden nástroj môjho 

utrpenia nepustím, lež oba pre Krista udržím. Chcete-li mi však pripraviť muky ešte väčšie, no že neokladajte s nimi.» Táto 

stálosť stupňovala hnev sudcov až k zúrivosti, tak že napokon rozkázali katanom, aby mu naliali do nosa, do očú, do ušú a 

do úst rozpusteného olova, čo keď nemilosrdne sa vykonalo, odvliekli ho do väzenia, kde ho za nohu povesili. 

Na druhý deň ráno dali si opäť predviesť Jonáša, ztrávivšieho celú noc na ľade, a tázali sa ho posmešne, ako sa mu na tom 

ľade spalo. «Ako je Boh nado mnou,» uisťoval Jonáš sudcov, «ako živ nemal som ešte noci príjemnejšej, lebo som okúsil 

utrpenie Ježiša Krista.» — Človeče, dokiaľ budeš ešte vzdorovať? Hľa, tvoj brat sa už odriekol!» volali sudcovia. «Áno», 

odpovedal Jonáš, «ja viem, že on už dávno odriekol sa satanáša i spolku jeho a že obetoval sa Kristu.» Sudcovia na to: «Chráň 

sa záhuby; lebo lepšie bude pre teba, opustíš-li Boha tvojho, než utratíš-li život.» — «Ste-Ii múdri», riekol svätý, «ako sa 

robíte, povedzte mi teda, nie je-li lepšie, obilie zasiať, aby prinieslo úžitok, nežli schovať ho v sýpkach zo strachu pred 

dážďom, snehom a vôbec pred nepohodou? Už ale život tento je ako semeno, zasiate do zeme ; ono vyžene v budúcom živote, 

kde ho Ježiš obnoví v svetle svojom nehynúcom; tých však, čo pohŕdajú príkazami jeho, uvrhne do priepasti ohňa, ako stojí 

písané.» — Tu vystríhali neverci sv. vyznavača: «Neklam sa, Jonášu, a nespoliehaj sa na vaše knihy, ony už mnohých 

sviedly.» « Ovšemže », odpovedal Jonáš, «ony už mnohých sviedly, aby neboli márnomyselní; lebo kto rozjíma si umučenie 

Pána nášho Ježiša Krista, istý je, že nezblúdi.» Po týchto slovách odrezali neohrozenému vyznavačovi prsty na rukách i na 

nohách, vyrezali mu i jazyk, stiahli mu kožu s hlavy a hodili ho do kotla vriacou smolou naplneného; ale smola vykypela a 

svätý zostal ňou nedotknutý. Zatvrdelí i v oči tomuto zázraku katani dali ho ešte pod drevený lis, kde ho s neľudskou 

ukrutnosťou mačkali, až ho umačkali. Konečne rozsekali telo jeho na kusy, hodili ho do vyschlej studne a ešte i tam dali ho 

strážiť, aby ho kresťania odniesť a počestne pochovať nemohli. 

A teraz prišiel rad zase na Barachísa. Sudcovia dali si ho opätovne predviesť a napomínali ho, aby aspoň on mal sľutovanie 

sám nad sebou. Odpoveď jeho však znela: «že Boh, ktorý telo jeho utvoril, i vzkriesi ho, a že oni — sudcovia — i s ich 

kráľom tiež niekedy pred súdnou stolicou tohože Boha stáť budú». — Tu zvolal jeden sudca: «Urobme tomu už raz konec. 

Naše otálanie uráža kráľa. S ľuďmi tohto druhu nevykonáme nič ani slovami ani mukami!» I rozkázali najprv válať ho po 

ostrom trní, potom trhať mu po kuse mäso z tela a napokon liať mu do úst horúcu smolu i sirku, ktoré muky životu jeho 

konec učinily dňa 29. decembra r. 327. Abusciatas, verný priateľ svätých týchto bratov, odkúpil za drahé peniaze ich telá a 

úctivé ich pochoval. 
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Poučenie. 

Viera v Ježiša ukrižovaného a z viery tej pochádzajúca ustavičná pamiatka na utrpenie Spasiteľovo učinily obom týmto 

bratom strašné ich muky tak znesiteľnými, ba sladkými. Hľa, dušo kresťanská, jakú útechu, jakú silu poskytuje pamiatka 

umučenia Pánovho srdcu veriacemu, nábožnému! Avšak nielen útechy a sily dodáva pamiatka táto: účinky jej sú ešte o 

mnoho väčšie. Sv. Bonaventura hovorí: «Niet pobožnosti, ktorá by vhodnejšia bola posväcovať duše, nežli rozjímanie 

umučenia Pána»; a sv. Augustín píše: «Kto pri rozpomienke na horké umučenie Pána Ježiša vyleje i len jednu slzu, získa si 

tým väčšej zásluhy, nežli keby sa každý týždeň o chlebe a o vode postieval.» 

Rozjímaním umučenia Pána vykoreňujú sa poznenáhla hriechy; lebo akože môže hriechu sa dopúšťať, v hriechoch zotrvávať 

ten, kto oči svoje pozdvihúva na kríž a rozjíma, ako Syn Boží za hriech trpí? 

Kto rozjíma umučenie Pána, tomu musí srdce rozpáliť sa láskou; lebo ako môže zostať studené srdce, ktoré má pred očima 

lásku, s akou Spasiteľ trpel až k smrti kríža? 

Konečne kto rozjímava umučenie Pána nášho Ježiša Krista, ten musí prospievať v dobrom, a umre smrťou blahoslavenou. 

Preto píše sv. Bonaventura: «Ó človeče, chceš-li prospievať od cnosti ku cnosti, od milosti k milosti, od dobrého k lepšiemu, 

rozjímaj denne umučenie Pána svojho.» A sv. Augustín píše: «Hreby a kopija volajú na mňa, že Kristom smierený som s 

Bohom».  

Rozjímavajme čo najčastejšie umučenie Pána — pobožnosťou krížovej cesty, ktorá nám je známa, a ktorá obyčajne má 14 

zastavení (štácií). 

Pôvodcami tejto pobožnosti sú OO. Františkáni. Keď totižto v časoch novejších neputúvalo už toľko pútnikov do Svätej 

Zeme, uctiť miesta, utrpením Kristovým posvätené: vzkrsla v synoch sv. Františka myšlienka, žeby to bolo zaiste záslužné, 

sväté tie miesta so Sv. Zeme preniesť do Európy, ba kamkoľvek na svete, tým spôsobom, žeby na obrazoch alebo sochách 

ľudu veriacemu predstavovalo sa, čo na ktorom z tých miest Spasiteľ za nás trpel. Premysleli, vykonali. A keď v kostoloch 

rádu svojho takéto tie krížové cesty si zriadili, vymohli si pre ne i tie isté odpustky, aké od pápežov mali sv. miesta v Palestíne. 

Menovite vyslovil to pápež Klement XII. r. 1731 dňa 16. januára, že pri každej krížovej ceste, posvätenej kňazom z rádu sv. 

Františka, získať možno plnomocné odpustky, ktoré môžme získať bez toho, žeby sme museli vybaviť i zvláštne modlitby a 

prijať sv. sviatosti (pokánie a prijímanie), ako sa to ináč k získaniu odpustkov nevyhnutne vyžaduje. Má-li mať nejaká krížová 

cesta, iným kňazom posvätená, tie isté výsady, treba k tomu povolenia pápežského. Kto tieto štácie navštevuje, pritom živo 

v duchu si predstavuje trpiaceho a umierajúceho Ježiša, srdečne ľutuje za všetky hriechy svoje, rozhodne sľúbi polepšenie, 

zkrátka, starého, hriechami obťaženého človeka pri týchto navštíveniach ku krížu zanese a na kríž pribije, dosiahne 

odpustkov. Určité modlitby, ako rečeno, nie sú tu od cirkvi sv. predpísané; ponecháva sa to na vôľu každému kresťanovi, 

chce-li sa pri každom zastavení pomodliť raz alebo viac ráz Otče náš a Zdravas alebo iné modlitby. 

Nuž radi a často konávajme pobožnosť túto. 

 

30. MARCA. 

Bl. Angela z Foligni. 

Angela, narodená vo Foligni v Itálii z nábožných rodičov, ktorí ju vo všetkej bázni Božej vychovali, stala sa manželkou 

jedného muža zámožného. Bola to krásna pani, a pre túto svoju krásu oddala sa prepychu v odeve a marným kratochvíl'am. 

Vždy viac a viac zabúdala na Pána Boha, a ačkoľvek stala sa časom matkou mnohých dietok, predsa bývalý jej milšími 

hlučné radovánky, nežli tichá domácnosť. Z času na čas ozvalo sa síce v nej svedomie hlasom výčitiek, avšak 

ľahkomyseľnosť a roztržitosti, v akých žila, ohlušovaly ho. Nech sa Boh nad ňou nezmiluje, istotne zahyne. Jedného dňa 

prepadol ju taký strach pred peklom, že sa dala do usedavého plaču, a z ľútosti a zo studu nad živobytím svojim konečne 

zaumienila si, úprimne vyspovedať sa zo všetkých hriechov celého života svojho. Však ale prísne pokánie, ktoré jej spovedný 

otec uložil, nebolo jej po chuti. Ľútosť jej totižto nebola dokonalá; ona pochádzala len zo strachu, že pre hriechy uvržená 

bude do ohňa večného. I zmocnil sa jej náramný zármutok; v noci desievaly ju strašné sny; márne sa bránila proti tejto úzkosti 

— bolo jej len zúfať a zúfať. 

Tu však zamiešalo sa do toho milosrdenstvo Božie. Zjavil sa jej, ako legenda rozpráva, Kristus Pán a poučoval ju: «Žiaden 

človek nemá výhovorky, žeby nemohol dosiahnuť večného spasenia. Potrebuje len, ako nezdravý lekárovi, vyspovedať sa 

kňazovi z hriechov svojich a zachovať všetky nariadenia jeho. Môžeš od tisícerých nemocí duše svojej uzdravená byť liekom, 

ktorý podávam ti ja. Hriechy, ktoré si spáchala nádherným ozdobovaním sa, kaderením vlasov svojich, odkajal som ja ranami, 

čo som ich utrpel na hlave bolestnou korunou tŕňovou. Hriechy, ktorých si sa dopustila líčením tváre svojej, odkajal som 

tým, že tvár moju opľúvali a poslintali Židia. Za hriechy, ktorých sa dopustily oči tvoje pozeraním na veci marné i zlé, učinil 

som zadosť tým, že som prelieval slzy tak horké. Za hriechy, ktorých sa dopustily uši tvoje počúvaním rečí marných a 

špatných, zadosť som učinil tým, že sa mi rúhali a že som musel počúvať vresk zúrivý: «Ukrižuj ho!» Za hriechy, ktorých sa 
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dopustily ústa tvoje obžerstvom, kajal som sa ja hladom a žížňou, ako i tým, že okúsil som ocot a žič. Hriechy tvojho jazyka, 

marnými rečami, rúhaním, posmeškovaním, klnutím a luhaním popáchané, odkajal som tým, že som mlčal pri falošných 

žalobách, ktoré proti mne u súdu pozdvihnuté boli, ako i tým, že som sa modlil za nepriateľov svojich. Za hriechy tvojho 

krku, tvojich bedier, rúk i nôh, ktorých si sa dopustila marným tancom, nepotrebným sem i tam behaním, aby si niečo videla, 

alebo aby ťa iní videli, učinil som zadosť tým, že som niesol ťažký kríž a dal prebodnúť nohy i ruky svoje. Hriechy srdca 

tvojho, čo si sa ich dopustila hnevom, závisťou, hriešnou láskou a všelijakými žiadosťami i chúťkami, odkajal som tým, že 

bol bok môj otvorený kopijou». 

Tak hovoril k nej Vykupiteľ sveta, a teprv teraz pustily sa jej z očú slzy pravej ľútosti; neustále mala pred očima toto videnie 

najláskavejšieho Vykupiteľa. Úmysel jej bol už od tejto doby nezvratný, zcela Bohu sa zasvätiť a niesť kríž svoj za ním. I 

odtrhla srdce svoje od všetkých radostí pozemských: nosila sa jednoducho síce, ale čistotné, a kdejakej márnosti dala výhosť 

z domu i zo srdca svojho. Manželovi, menovite však nábožnej výchove dietok svojich venúvala teraz zvláštnu pozornosť. 

Pretože úzkostlivé stránila sa sveta, smiali sa jej, tupili a ohovárali ju; avšak Angela nedala sa už teraz mýliť ničím. So 

všetkou horlivosťou hľadela nasledovať Pána Ježiša, zvlášte ustavične rozjímavala umučenie a smrť jeho, i priala si, aby s 

ním tiež trpeť mohla. A to sa jej i stalo. Jedno za druhým rozne mohly sa jej nádejné dietky a i pomrely; tiež i manžel jej 

odobral sa do lepšieho života. Ako dietky tak i manžela k blahoslavenej smrti sama si pripravovala. Keď už nič srdce jej ku 

svetu nepútalo, rozdala všetok majetok svoj medzi chudobných a zaumienila si vstúpiť do tretieho rádu sv. Františka. Nebeské 

videnie potvrdilo ju v tomto predsavzatí. 

Vydala sa teda na cestu do Assisi; niekoľko príbuzných šlo s ňou. Na príkrej ceste pri strašnej jednej priepasti čosi sa pohnulo 

a tu začula slová: «Som Duch sv., chcem s tebou ísť do Assisi, bez toho, žeby to spoločníci tvoji spozorovali. Miluj mňa, 

dcéro moja, lebo ťa milujem nevýslovne, viac nežli ty môžeš milovať mňa. Boh nežiada nič iného od duše, než aby ho 

milovala, preto že On ju miluje a preto že On je láskou duše.» Tu si spomenula Angela na hriechy svoje, zahanbila sa a riekla: 

«Keby si ty bol Duch sv., nehovoril by si tak ku mne a nesvádzal by si ma k márnosti.» Duch sv. odpovedal: «Pokus sa a 

mysli na veci marné.» Angela sa pokúsila, i točila, chcejúc sa vyraziť, očima po okolí. Ale kamkoľvek pozrela, so všiad 

počula hlas: «Pozri len na toto všetko, je to dielo rúk mojich.» Pri tom však videla i hriechy svoje a nenalezla ničoho, na čom 

by si mohla zakladať. Svätovrava spomína ďalej, že jej prišiel v ústrety i Kristus Pán s Rodičkou svojou. Plná nebeskej 

sladkosti ocítnula sa Angela v Assisi. 

Keď tu vkročila do kostola, videla na oltári, ako sv. František spočíva v lone Krista Pána a počula hlas: «Práve tak i teba 

objímam; ale zanedlho ťa opustím!» — Keď jej to videnie prešlo, klesla Angela na lavicu a zdálo sa, že je bez smyslov. 

Všetci nemálo sa ľakli, keď z jedného razu začala volať: «Ó lásko, ó lásko, sotva som ťa poznala, a už ma opúšťaš!» Od tej 

doby trpela a strádala. — Veľmi často mávala nebeské vytrženie. Tu potom stála ako ztrnulá, nevidela, nepočula, oči jej 

žiarily ako hviezdy a tvár sa jej leskla ako ruža, i zdálo sa, že vždy raste a viacej sa skveje. V kláštore, kde ju prijali, bola 

vzorom pokory a poslušnosti; a čím viac ju Boh povyšoval videniami, tým nehodnejšou zdála sa byť sama sebe. Jej láska k 

Bohu bola tak vrúcna, že bolestné nemoci, ktoré ju často a na dlhý čas navštevovaly, len «dôkazmi lásky Božej» menúvala. 

Konečne priblížila sa posledná jej hodinka. Lúčiac sa povedala: «Zanechávam vám ako dedičstvo život Krista Pána, t. j. 

chudobu, trápenie a opovrženie.® Potom, požehnajúc sestry, riekla: «Dietky moje, nie je väčšej lásky, než ktorá pokánie činí 

za cudzie hriechy. Ó dietky, po tejto láske túžte, nenávidte hriech, ale nikdy hriešnika, lebo skryté sú súdy Božie.» Než 

umrela, prestaly bolesti a so slovami: «Blaženosť moja počala», — usnula v Pánu. 

 

Poučenie. 

Mnohý čitateľ snáď povie: Z týchto príkladov svätých a svätíc Božích mohol by človek snadno pripadnúť na myšlienku, že 

ho Boh stvoril len k zármutku, k slzám, trápeniu a kajúčnosti a nevoľno mu ani sa zasmiať ani sa rozveseliť. Avšak to si, 

milý čitateľu, nemysli. Tú rozkoš, ktorú sveták nachádza vo svetárstve, tú nalezali svätí v kajúcnosti. Tebe ostatne ani Boh 

ani cirkev nezakazuje — veselým byť. 

Nepostavil Hospodin praotca nášho Adama na pustatinu osamelú, ani ho neodsúdil do nejakej temnej jaskyne, — ale do raja 

rozkoše uviedol ho, a obdaroval ho všetkým, čo potreboval, — chcel ho teda videť blaženým. Neskončene dobrotivý Boh, 

vidiac, že je Adamovi samotnému teskno, zvolal: «Nie je dobre človeku byť samotnému ; učiňme mu pomoc podobnú jemu.» 

(Gen. 2, 10.). A tak mu spôsobil prvú radosť, založiac stav manželský. Keď človek zhrešil, tu však premenily sa veci 

žalostive; ale ani po páde nebránil mu Boh radosti života okúšať a v srdci sa rozveseliť. 

So zaľúbením hľadel Pán Boh na to, keďjob po prestátych súženiach svolal priateľov svojich a hostinou veselou ich uctil 

(Job 42.). S úľubou pozeral na to Pán, keď Židia, skládajúc na stavbu chrámu Jeruzalemského, s kráľom svojím Dávidom 

plesali (Pavel 29, 9.); keď prenášali archu úmluvy z domu Obededomovho do Jeruzalema (2. Kráľ. 6, 14.): Dávid  v čele 

prôvodu s harfou v ruke od radosti skákal. A keď Zorobabel s ľudom z Babylonu vracal sa do Jeruzalema, strhlo sa jásanie, 

že ozýval sa hlahol radostný široko-daleko (2. Esd. 12.). A Hospodin mal radosť z toho, keď sa ľudia radovali. 

Že dopriať si vyrazenia nie je proti vôli Božej, to nám ukázal i sám Kristus Pán. On, náš vzor a príklad, nepohŕdal 

obveselením. Keď sa napracoval, hľadal vyrazenia v živote spoločenskom. Tu ho vidíme navštevovať dom priateľa jeho 

Lazara, a s ním i so sestrami jeho dôverným rozhovorom sa baviť; tam zase vidíme ho pozvaného od ľudí zámožných (napr. 

Zachea a Šimona malomocného) na hostinu, sedeť za stolom a prijímať pohostinstvo. Slovom: Pán Ježiš sám príkladom 

svojím učil, že kresťan veseliť sa smie. — Preto ani sv. apoštolovia a učeníci jeho nezdráhali sa podiel brať v obveselení a 
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ani veriacim to nebránili. Tak veselil sa Peter u stotníka Kornélia (Sk. ap. 10.); tak Pavel nepohŕdal poctou, jakú mu veriaci 

na apoštolských jeho cestách preukazovali; sv. Ján evanj., ako starec 90 ročný každý deň (podľa povesti) s vtáčikom chvíľku 

sa bavieval, hovorievajúc: «Nemysli si o mne nikto nič zlého, že s týmto nerozumným tvorom sa zabávam; lebo myseľ 

mnohým zamestnaním umdlená musí pookriať, aby k novým prácam schopnosti nadobudla.» A podobne vraj riekaval sv. 

Martin, biskup Tourský; «Obveselenie je výborným niekedy liekom zahojiť myseľ strasťami utýranú.» 

Ale prečo teda cirkev sv. k tomu vede a radí, aby sa veriaci od radovánok svetských vzďalovali; prečo sa ich svätí a svätice 

Božie tak vystríhali? 

Aby sme rozkazom cirkvi sv. dobre porozumeli, musíme si pripomenúť slová sv. Pavla: «Radujte sa v Pánu vždycky: opäť 

pravím, radujte sa» (Filip. 4.), t. j. taká buď vaša radosť, aby ste pri nej na Pána Boha nezapomenuli, ani blížného neurazili, 

len striezlive a rozumne ju užívali, nikoho nepohoršili a dušu hriechom si nepoškvrnili. Jedine rozpustilosť zakazuje Boh a 

cirkev, a sám rozum ľudský odsudzuje každé vyrazenie, ktoré nebýva riadené a krotené striedmosťou a múdrosťou. Napr. 

tancovať div sa človek nepotrhá, — to nie je veselosť, to je zabíjanie seba samého; piť bez rozumu a miery, pri tom viesť 

reči nestydaté, svádzať rvačky a rôznice; to nie je veselosť, to je zúrenie divých zverov; veseliť sa tak, že pri tom zabúdajú 

mladíci a panny na stud a manželi na vernosť, to nie je vyrazenie kresťanské, to sú nehanebnosti sodomské, pre ktoré za dňov 

Lotových plamene s neba sršaly. A takéto veselosti a zábavy zakazuje Boh a takýchto sa chránili svätí a svätice Božie ako 

ohňa! A pretože treba i sami snáď nimi predtým urážali Boha, alebo aspoň na vlastné oči videli, ako sa nimi Boh uráža a 

blížny pohoršuje, preto sami za ne pokánie činili a v mŕtvení tela svojho najvyššie zaľúbenie nachádzali. 

Modlitba. 

Ó Pane, tiahni srdce moje k sebe, buď si i utrpením a bolesťami! Prečo netrpel bych ja, keď si Ty toľko za mňa trpel? Prečo 

bych netrpel, keď som toľko zhrešil? Ó Ježišu, tiahni srdce moje k sebe! Amen. 

 

31. MARCA. 

Sv. Achác, biskup a vyznavač. 

Achác, prímenom Agathangelos, t. j. «dobrý anjel», bol biskupom v asiatskom meste Antiochii. Keď cisár Decius r. 249 

vydal zákony na prenasledovanie kresťanov, a mnohí už z púheho strachu pred mukami Krista Pána zapreli: zotrvávali 

Antiochenskí neohrozene verní viere svojej, lebo biskup ich Achác bedlil opravdu ako dobrý anjel nad nimi a slovom i činom 

zmužilosti im dodával. Miestodržiteľ Marcian počujúc, že biskup Achác štítom i útočišťom je kresťanov, dal si ho predvolal 

Achác sa dostavil a tu hneď osopil sa na neho. 

Marcian: «Pretože pod vládou rímskou žiješ, musíš cisára nášho i ctiť a milovať.» 

Achác: «A komuže blaho cisárovo leží viac na srdci, nežli nám kresťanom? Ktože miluje ho viac, než my? My neustále 

modlievame sa za neho, aby dlho živý bol, spravodlivé nad národmi panoval a aby vláda jeho bola pokojná; modlievame sa 

i za vojsko jeho a za šťastie celej državy.» 

«V tom ťa chválim; aby však cisár o oddanosti tvojej ešte lepšie sa presvedčil, poď a obetuj so mnou.» 

Achác: «Ja síce k Bohu jedine pravému a veľkému modlievam sa za blaho cisárovo; ale cisár nesmie od nás žiadať, aby sme 

mu obetovali, a my ani nie sme povinní obetovať mu ako Bohu. A kto by aj púhemu človeku preukazoval služby Božie?» 

Marcian: «Ale povedz mi, kto je ten Boh, ku ktorému sa to modlievaš, aby sme sa mu i my klaňali?» 

Achác: «Ó, ako bych si prial, aby si poznal Pána Boha môjho a zvedel, že On je jedine pravý Boh.» 

Marcian: «A ako sa menuje Boh tvoj?» 

Achác: «On je Boh Abrahámov, Isákov a Jakubov.» 

Marcian: «Sú to tiež mená bohov?» 

Achác: «Nikoľvek, to sú len mená otcov, ku ktorým On kedysi mluvil a ktorých spasil; On je jedine pravý Boh, ktorého 

musíme sa báť.» 

Marcian: «Ale kto je on?» 

Achác: «Ten Najvyšší — Adonai —, ktorý sídli nad Cherubínmi a Serafínmi.» 
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Marcian: «A kto to je ten Serafín?» 

Achác: «Služobník Najvyššieho, ktorý stojí pred trónom jeho.» 

Marcian: «Jaká lichá múdrosť ťa to sviedla; daj si pokoj s vecami neviditeľnými, a klaňaj sa bohom, ktorých môžeš videť.» 

Achác: «Nuž a čo sú to za bohovia, ktorým kážeš sa mi klaňať?» 

Tu dal sa mu Marcian vypočitovať modly pohanské a akých vraj zásluh vyzískaly si ony o pokolenie ľudské. Ale Achác 

rečou pádnou a nepodvratnou dokázal mu, že bohovia pohanskí sú iba ľudia, ako iní ľudia, plní náruživosti, zrkadla hriechov 

a neprávostí, a nemožno ich tedy beztrestne ctiť ako bohov. Pohoršený rečou takouto, skríknul Marcian: «Obetuj im alebo 

zhyň!» — Achác však ticho odpovedal: «Počínaš si, ako lúpežníci niekde v horách, ktorí, keď popadnú človeka pocestného, 

zahučia mu do ušú: «Život — alebo peniaze!» — V takomto okamihu nemôže človek dlho rozmýšľať, lež musí mocnejšiemu 

sa podvolil Dávaš mi teda voliť, abych lebo dopustil sa zločinu alebo zomrel. No, ja neľakám sa hrozby tvojej! Verejné 

zákony trestajú cudzoložstvo, krádež, vraždu; kebych takýchto ohavností bol sa dopustil, bol bych sám odsúdil sa driev, než 

daná by bola tebe možnosť mňa odsúdiť. Jestli však len to trestať chceš smrťou, že klaniam sa Bohu jedine pravému, vtedy 

to nie je zákon, čo mňa odsudzuje, ale len ľubovôľa sudcova. 'Nuž a znaj, že písané stojí: «Každý bude súdený tak, ako sám 

súdil». 

Marcian: «Nie som tu, abych nad tebou súdil, ale abych ťa poučil; a preto budeš-li sa zpúdzať, zaslúžený trest ťa nemine.» 

Achác: «Ja však mám rozkaz, nezaprieť Boha svojho. Poslúchaš-li ty človeka smrteľného, ktorý dnes-zajtra pokrmom bude 

červov; čím viac zachovávať musím ja prikázania Boha najvyššieho, ktorého moc je neobmedzená a večná, a ktorý riekol: 

«Kto mňa zapre pred ľudmi, toho i ja zaprem pred Otcom mojim, ktorý je v nebesiach.» (Mat. 10, 33.) 

Marcian: «Boh má teda, podľa tvojho náhľadu, i Syna?» 

Achác: «Má, však». 

Marcian: «Kto je ten Syn Boží?» 

Achác: «Slovo milosti a pravdy». 

Marcian: «Je to jeho meno?» 

Achác: «Nie je; meno jeho je: Ježiš Kristus». 

Marcian: «A od ktorej ženy dostal Boh toho Syna?» 

Achác: «Boh Syna svojho nesplodil spôsobom ľudským. Adama, prvého človeka, utvoril rukou a dal potom telu jeho ducha 

a život. Syn Boží však, Slovo pravdy, vyšiel z útrob Otcových, ako stojí písané: «Vydalo srdce moje zo seba Slovo dobré.» 

Marcian: «Boh tedy má telo?» 

Achác: «On sám jedine zná seba. Jeho neviditeľná bytnosť nie je nám známa; my len ctíme svätosť a moc jeho». 

Marcian: «Nemá-li Boh tela, nemá teda ani srdca; lebo kde nie je údov, tam nemôže byť ani citu». 

Achác: «Múdrosť nepochádza z údov; Boh je, ktorý ju udeľuje. Načo treba rozumu tela?» 

Ďalej sa Marcian nedotazoval, lež znovu doliehal na Acháca, aby podľa rozkazu cisárovho bohom obetoval a i ľud sebe 

sverený k tomu nahovoril. Achác však odpovedal: «Ľud môj nespravuje sa vôľou mojou, ale zákonom Božím. Radím-li mu 

čo dobrého, vtedy nech ma uposluchne; ale nech opovrhne mnou, radil-li bych mu niečo zlého alebo chcel-Ii bych ho sviesť 

k neprávosti». 

Vtedy žiadal Marcian, aby mu udal mená svojich veriacich, Achác však riekol: «Mená ich zapísané sú v nebesiach, v 

neviditeľnej knihe Božej». 

Marcian: «A kde sú čarodejníci, súdruhovia tvoji, a učitelia bludu vášho?» 

Achác: «My v ošklivosti máme čarodejstvo». 

Marcian: «Nové náboženstvo, ktoré vy uviesť chcete, nie je nič iného, leda umenie pekelné». 

Achác: «My zavrhujeme bohov, čo sú dielom rúk vašich, bohov, pred ktorými vy, keď ste si ich rukama vlastnýma narobili, 

chvejete sa. My však bojíme sa jedine Boha, ktorý nás stvoril, ktorý nás ako Otec miloval a ako dobrý pastier z pažeráka 

večnej smrti vyrval». 

Marcian: «Udaj mená, nechceš-li byť trestaný». 
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Achác: «Tu stojím pred súdnou stolicou tvojou. Trúfaš si premôcť viacerých, keď ani so mnou jediným rady si nevieš? 

Záleží-li ti však na menách, tedy čuj: Ja volám sa Achác, prímenom Agathangelos, a súdruhovia moji sú: Piso, biskup z 

Troady a Menander, kňaz. Teraz teda už vieš, rob, čo ti vôľa!» 

Na to kázal Marcian svätého biskupa odviesť do žalára, kde mal zostať dotedy, kým cisár sám nad osudom jeho nerozhodne. 

Keď cisár Decius zprávu o výsluchu Achácovom čítal, divil sa múdrosti a neohrozenej stálosti sv. Vyznavača, i rozkázal 

hneď prepustiť ho na svobodu, ba dovolil mu vieru kresťanskú svobodne vyznávať i na ďalej. Achác zomrel smrťou 

spravodlivého, a ľud, ktorý si ho nazval «dobrým anjelom»,ctiI ho ako svätého. 

Poučenie. 

S dvojakým nepriateľom potkávali sa vyznavači viery Kristovej: so Židmi a pohanmi. Židom bolo učenie o kríži pohoršením, 

pohanom pošetilosťou, a veru, nie každý vyznavač obišiel tak na ľahko ako sv. Achác, lež tisíci podstúpili smrť mučenícku. 

A títo odporcovia viery, že Ježiš je Syn Boží, títo nepriatelia viery Kristovej spôsobu pohanského, po dnes nevyhynuli. Už 

sv. Pavel sťažoval si na nich, keď písal: «Mnohí chodia..., o ktorých s plačom pravím, že sú nepriatelia kríža Kristovho, ktorí 

len o zemské veci stoja, ktorých boh brucho je, konec zahynutie a sláva v zahanbení ich». (Filip. 3, 18.) — Ľudia tohto druhu 

vyskytujú sa až dosiaľ všade, a neviem, žeby kedy bolo hemžilo sa v cirkvi toľko pokrstených pohanov, koľko práve za 

našich terajších časov. A ako ich apoštol Boží v liste svojom opísal, takými sú až podnes. Sháňajúc sa bažive len po veciach 

časných, nechcú o veciach neviditeľných ničoho ani vedeť a posmechy si tropia z viero a mravouky kresťanskej. Bohom im 

je telo, ktoré neustále kŕmia a ktorému všemožne hovia, a preto zabúdajú celkom na dušu, akoby s ostydnutím krve v žilách 

všetkému už konec nastával. Drzo zľahčujú sv. náboženstvo a v zahanbovaní ho vyhľadávajú slávu svoju, ba hriešnou 

neverou svojou i verejne sa honosia, a túto svoju múdrosť (?) všade predávajú. — O pravdách Božích nechcú ani očuť ani 

čítať; a keby aj ináč vzdelanosťou podľa smyslu tohto sveta oplývali, v tom, vo veciach dušného spasenia sa týkajúcich — 

zostávajú ignorantami (nevedomcami). Ký div, keď slepec, ktorý svetla Božieho nikdy nevidel, pohŕda slnkom? Ký div, keď 

ľudia, ktorí útechy viery na sebe nikdy neokúsili, tento balzam, tento diamant nohama šľapú? — Najväčšou však pošetilosťou 

týchto jednostranne preučených osvietencov je, že svoju neveru vychvaľujú a vyhlasujú za osvetu a pravý pokrok, čím, 

bohužiaľ, mnohých slabúchov svádzajú. Naše mestá a mestečká len sa hemžia takýmito nedoukami, ktorí sa za kresťanskú 

vieru stydia. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Achácovi takú dal neohrozenosť, že pred nepriateľmi vieru v Ježiša Krista zmužile vyznával: ráč udeliť 

i mne tú milosť, abych ničím na svete o túto blaženú vieru pripraviť sa nedal. Amen. 

 

MESIAC APRÍL. 

1. APRÍLA. 

Sv. Hugo, biskup 

Sv. Hugo narodil sa roku 1053 v Chateau-Neuf (Sató-Nöf) vo Fiancúzsku. Otec jeho menoval sa Odilo a bol vojenským 

dôstojníkom, vynikavším mnohými krásnymi cnosťami kresťanskými. Matka Hugova bola vzorom pravej kresťanky. Ona 

často spomínavala, ako sa jej raz, keď ešte Huga pod srdcom nosila, snívalo, že jej dal Pán Boh dieťa krásne, ktoré jej však 

svätí vzali a odniesli do neba pred tvár Božiu. Preto si i hľadela Huga od malička vychovávať zbožne a sverila ho škole čo 

najlepšej, kojac sa nádejou, že on bude niekedy Pánu Bohu zvlášte milým, vzácnym služobníkom. A nádeje matkine splnily 

sa. 

Mladý Hugo čím diaľ, tým viac prospieval v cnosti a učenosti. Keď s prospechom znamenitým skončil škcly, vysvätený bol 

za kňaza a zanedlho na to stal sa kanonikom vo Valencei, kde príkladný jeho život a nevšedná učenosť vyzískaly mu čo 

ľúbila sa táto skromnosť a poníženosť Hugova; nuž a práve i z toho súdili, že je hoden dôstojnosti biskupskej, i neprestávali 

ho posmeľovať a nahovárať, aby, — spoliehajúc sa hlavne na Pána Boha, ktorý zná byť mocným i v slabých a milosťou 

svojou doplňuje i zdokonaľuje všetko, čo nedokonalého, — prijal úrad biskupský. Hugo konečne svolil. 

Krátkou dobou na to sprevádzal vyslanca pápežského do Ríma. Však ale v Ríme napadnul Huga starý nepriateľ pokolenia 

ľudského, pokušiteľ, ktorý kedysi opovážil sa pokúšať i samého božského Spasiteľa. Satanáš vnukal mu totižto špatné, rúhavé 

myšlienky o Pánu Bohu a o veciach Božích. Keď všetky tieto pokušenia s pomocou Božou na čas premohol, zahniezdila sa 

mu zase v srdci pochybnosť, je-li voľba jeho za biskupa príjemná Pánu Bohu, nie jeli ozaj nehoden takej svätej služby, i začal 

už pomýšľať, že predsa len dôstojnosť biskupskú neprijme. Na radu vyslanca pápežského šiel Hugo k samému sv. Otcovi, 

Rehorovi VII. a tomuto otvoril srdce svoje. Sv. Otec úplne ho upokojil a sám vysvätil ho za biskupa. 
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Vrátiac sa z Ríma do Grenoblea, našiel biskupstvo svoje v stave veľmi smutnom. Všade panovalo svetáctvo, nevedomosť a 

vlažnosť náboženská, ohavnosť spustošenia. 

Kňazi proti zákonu sa ženili, kupovali i predávali veci posvätné, svetskí páni habali statky cirkevné, úžerníci nesvedomite 

drali chudobu. Biskupský majetok bol zadĺžený a zanedbaný, takže Hugo vyše roka, nechcejúc ani dlhy robiť ani poddaných 

utlačovať, prinútený bol živiť sa čo najnúdznejšie. — Sv. biskup dal sa horlivé do apoštolského svojho povolania: hlásal 

slovo Božie, napomínal, navštevoval duchovných pastierov i ovečky svoje, bedlil, modlil sa, postil sa, plakal, aby sa zmiloval 

Boh a prietrž učinená bola zlému. A dobrotivý Boh spustil rosu nebeskej milosti na prácu biskupovu, takže za dva roky 

pomkly sa veci k lepšiemu. 

Ale srdcu sv. Huga, práhnucemu po pokoji v Bohu, nepozdávala sa služba biskupská, obťažná a s mnohými spojená 

nebezpečenstvami. Po dvoch rokoch hľadal útočište v prísnom kláštore Benediktínskom, tu chcejúc nažívať v pokore a 

chudobe. No pápež naložil mu, aby sa vrátil do svojho biskupstva. Sv. Hugo, akokoľvek nerád lúčil sa s kláštorom, 

uposluchnul a potom tým neúmornejšie pokračoval v diele apoštolskom. 

Toho času sa stalo, že prišiel do okolia Grenoblea sv. Bruno i so šiestimi súdruhami, hľadajúc samotinu, kdeby sa usádliť 

mohol. Sv. Hugo vyznačil mu roku 1084 pustatinu, známu pod menom Karthusia, a tu založil sv. Bruno rád Karthusianský, 

v ktorom mnohí potom hľadali i nalezli kýžený pokoj a spásu duši svojej. Rehola táto je jedna z najprísnejších v cirkvi 

katolíckej. Sv. biskup rád meškával medzi Karthusiánmi, postievajúc sa s nimi a vykonávajúc všetky skutky kajúčnosti. 

Ostatne  i v biskupskom dome svojom žil ako v kláštore. 

V rozhovore so ženskými mával oči vždy k zemi sklopené. 

S najväčšou bedlivosťou strážil si nad očima i ušima; vyhýbal rečiam marným a nanajvýš ošklivila sa mu potuplivosť, 

nactiutrhačnosť a pomluvačnosť. «Máme dosť svojich hriehov», hovorieval, «i netreba nám ešte i cudzími chybami 

znectievať si smysly a obťažovať svedomie». Rozprávalli kto v jeho prítomnosti nejaké novinky, zavracal ho slovami: «Život, 

priateľu, nie je nám daný na to, aby sme daromné reči rozprávali, lež aby sme oplakávali hriechy svoje a pokánie za ne 

činili— Luhať — neluhal nikdy. 

Chudobných a biednych podporúval veľmi štedre. Raz v čas hladu predal si i jediný, drahokamy ozdobený biskupský prsteň, 

ba i zlatý kalich, aby len hladom umorených nasýtiť mohol. 

Mnohým nespávaním, postením i mrtvením tela dotiahol si sv. Hugo veľké bolesti hlavy i žalúdka, následkom čoho vzdať 

sa chcel úradu biskupského a obrátil sa dvarazy na rímského pápeža, aby ho od služby biskupskej oslobodil; ale pápež v 

záujme cirkvi sv. neurobil mu po vôli, lež tešiac povzbudzoval ho, aby len vytrval až do konca. Medzitým od mnohých 

krutých bolestí utratil sv. biskup pamäť, — ale len ohľadne vecí pozemských, kdežto veci duchovné, nadzemské tým viac 

mu boli na rozume; vo dne, v noci modlieval sa z pamäti litánie i žalmy. Po čas dlhej jeho choroby nikdy nepočul ho nikto 

čo len slovíčko netrpezlivé z úst vypustiť. Tých, čo ho navštívili, zabával nábožnými rozhovory a dával im spasiteľné 

naučenia. Keď čo potreboval, nikdy si nerozkazoval, lež vždy prosil, hovoriac: prosím vás, dajte mi to lebo ono pre Boha; 

nech vám Pán Boh odplatí na druhom svete. — Všetkých, čo k nemu prišli, prosieval, aby sa zaňho modlili, a keď sa ho 

biskup Gaufred pýtal, čo mu má žiadať od Pána Boha, odpovedal: «Aby Boh vo mne všetko, čo je svetského, vyhladil, a 

lásku k sebe roznietil». Čím viac blížil sa mu konec života, tým viac oplakával poklesky svoje, hovorievajúc: «Len 

milosrdenstvom Božím, ktoré máme neprestajne vzývať, môžeme byť spasení». — Presťahoval sa do stánkov nebeských dňa 

1. apríla 1132 v 80. roku veku a v 52. verného biskupského úradovania svojho. 

Pán Boh oslávil služobníka svojho na hrobe tak veľkými zázraky, že ho o dva roky pozdejšie pápež Innocent II. za svätého 

vyhlásil. 

Poučenie. 

V životopise sv. Huga zvlášte poučiteľné a vzdelávateľné je chovanie sa jeho v poslednej nemoci. Kresťan, ačkoľvek má po 

celý čas života svojho svetu odumierať a na smrť sa pripravovať, predsa menovite z toho, ako svätý umiera, môže sa naučiť, 

jak ďaleko to priviesť môžeme a máme i my. 

Pokušenia, ktoré sv. Huga v živote často napádaly a trápievaly, v poslednej jeho nemoci úplne prestaly, takže pokojne bez 

všetkých prekážok dušu svoju k Bohu obrátiť a jedine s Bohom zaoberať sa mohol. A v tom je práve veľký rozdiel medzi 

pravým kresťanom a svetákom. I pravý kresťan máva, dokiaľ žije, mnohé a ťažké pokušenia; jaknáhle však blíži sa hodinka 

smrti, pokušenia prestávajú — a v duši vzíde mu zora nového života, zora blahoslavenstva večného; alebo je-li to vôľa Božia, 

že mnohý nábožný musí zápasiť až do posledného okamžiku: nie je ono ani v tomto zápase žiadneho nebezpečenstva. Duša 

spravodlivého pevne je zakotvená vo viere a v láske, i odolá snadno poslednému útoku zlého nepriateľa, tým snadnejšie, lebo 

Boh je dobrý a verný, On neopúšťa v boji poslednom nikoho, kto mu roky a roky verne slúžil. — Celkom ináč má sa však 

vec so svetákom; tento bár by na smrteľnej posteli i prijal sv. sviatosti, zlý duch, keď sa blíži smrť, ľahko ho pripraví o úžitok 

z nich. Pretože pri smrti a už i v ťažkej nemoci celá povaha človeka upadá do hrozných tiesni a úzkostí, teda v týchto 

úzkostiach duša ku zápasom a bojom nezvyklá sotva bude sa môcť víťazne brániť proti pokušeniam nevery, zúfalstva, 

nenávisti, atď. 

A ako — čím viac človek slábne a dokonáva, tým viac sa hýbu a hodujú vo vnútornostiach jeho červy: tak i v duši ľudskej 

naposledy, keď už lúčiť sa má s telom, najsilnejšie ozýva a prejavuje sa to, čomu najviac navyknul, čo najhlbšie v ňom korene 
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pustilo. To môžeme často pozorovať na umierajúcich: remeselník v poslednom ťažení robí také posunky, akoby vo svojom 

remesle pracoval; kartár, akoby karty rozdával; opilec ošmatráva rukou miesto, kde mával schovanú nádobu s opojným 

nápojom; lakomec sníva o peniazoch a mamone; smilník sa odkrýva, atď. A podobne ukazuje sa na umierajúcom, že 

nábožnosť mala v ňom hlboké korene, ako i čím čie srdce oplývalo.  

Staroba a nemoc sú príčinou, že človek býva v nich mrzutý, nedotklivý, nevrlý až do nevystátia. Je-li ale duša posvätená, 

vtedy je v nej i láska a pokoj Boží silnejší, než všetky neduhy a bolesti telesné, a preto u pravého kresťana nebadať žiadnej 

čudnosti, nevrlosti a mrzotosti. Jak láskavý a ponížený bol sv. Hugo v nemoci svojej k tým, čo ho obsluhovali! A ľudia starí 

a nezdraví, ktorých duša nie je posilnená a občerstvená milosťou Božou, jakí bývajú čudní a neznesiteľní! 

Sv. Hugo dával tým, ktorí ho v nemoci navštívili, primerané dobré rady a spasiteľné napomenutia. Nič totiž hlbšieho dojmu 

nečiní, nežli keď človek umierajúci ľuďom napomenutie dáva. A ľudia obyčajní dávajú sa bolesťami a súžením choroby tak 

zaujímať, že na nič iného nemyslia, len ako to bolí, a tak čas do smrti bez úžitku duchovného prechádzať nechávajú, kdežto 

by práve ešte mnoho dobrého vykonať mohli. Koľko by mnohoráz prospelo napomenutie nezdravého otca, koľko požehnanie 

umierajúceho rodiča! 

Modlitba. 

Všemohúci Bože, udeľ nám láskavé milosti, aby sme vo všetkom konaní svojom nasledovali príklad sv. Huga, biskupa, a v 

spoločnosti jeho stali sa účastnými slávy večnej. Amen. 

 

2. APRÍLA. 

Sv. František z Pauly, zakladateľ rádu. 

Prv než nepriateľ dušného spasenia prostriedkom hanebných bludov Lutherových a Kalvínových rozohnal sa útokom proti 

zdržanlivosti, pôstu, sebazapreniu a iným cvičeniam kresťanskej kajúcnosti, soslala láska Božia na svet muža, založiť v cirkvi 

rád náboženský, ktorého zvláštnou úlohou bolo zachovávať ustavičný pôst, a ktorý by po všetky časy nielen predstavoval 

najvznešenejšie vzory verných služobníkov Božích, lež ktorýby i vlažných kresťanov svojím živobytím zatracoval, k 

postrachu bezbožných, čo bezbožnosťou svojou prikázania nevesty Ježiša Krista opovrhujú. 

Sv. František — to je ten muž a zakladateľ toho rádu narodil sa v mestečku Paula rečenom v kráľovstve Neapolskom dňa 27. 

marca 1416. Jeho rodičia chudobní — menovali sa Jakub a Vienna Martotilla. Jediné toto dieťa obdržali na prímluvu sv. 

Františka z Assisi vo veku už značne pokročilom, dali ho teda pokrstiť na meno Františka a učinili sľub, že si ho vychovajú 

tak, aby bol Bohu i svätým jeho milý a vzácny. Ale malému Františkovi hneď po krste sv. hrozilo veľké nebezpečenstvo, mal 

totiž oslepnúť. V úzkosti postavení rodičia opäť obrátili sa modlitbou k sv. Františkovi a spravili sľub, že jesti im Pán Boh 

dieťa uzdraví a ono vyraste, rok nechajú ho slúžiť v kláštore rádu sv. Františka. Dieťa skutočne ozdravelo i vychovávané 

bolo v bázni Božej, majúc pred očima svojich rodičov ako živý príklad úprimnej nábožnosti. Milosť Božia bola očividome s 

rodičami i s ich synáčkom. Od malička rozhostila sa v srdci jeho láska k modlitbe, detinská poslušnosť a neobyčajná snaha 

zdržovať sa i toho, čo bolo dovolené. 

Keď bolo Františkovi trinásť rokov, zaviedli ho rodičia, ako to boli prisľúbili, do Františkánskeho kláštora Santo Marko, aby 

tam slúžil Bohu a otcom rehoľníkom. Títo prijali Františka láskavé a vyučovali ho vo vedách. Za malý krátky čas ale aké 

bolo ich podivenie, keď pozorovali, že chlapík nielen vo vedách podivné robí pokroky, ale i všetky cnosti prísneho reholníka 

vykonáva, ani nič pláteného na sebe nenosí, ani mäsa nejie, ani vína okúsiť nechce. Rok chytro minul a rodičia prišli si pre 

svojho miláčka. František ďakoval ctihodným otcom za všetko, čo dobrého mu preukázali, a keď ho oni, žialiac za ním, 

nahovárali, aby zostal v kláštore, riekol: «Poznáte časom, že to nebola vôľa Božia, abych dlhšie u vás zostal». Nevedeli, čo 

chlapec zamýšľa, netušili, že ho povolal Boh, aby stromu, od Františka Serafinského zasadenému, zaštepil ratoliestku novú, 

kvetúcu.  

Z kláštora vybral sa potom František i s rodičmi na púť do Assisi a do Ríma, odkiaľ keď sa vrátil, bár mu bolo sotva 15 

rokov, s privolením rodičovským ustránil sa na neďalekú púšť. Keď ho tu ale ľudia všeteční v rozjímaniach pretrhovať počali, 

odišiel ďalej k moru a tam viedol prísny život starých pustovníkov. Spával na skale a živil sa korienkami a rastlinami. Tak 

strávil štyri roky v najprísnejšej kajúčnosti, keď pridružili sa k nemu i dvaja učeníci. S týmito, ako i s pomocou svojich 

rodičov a iných dobrých ľudí vystaval tam potom tri cely a malú kapličku. Istý kňaz z okoliá chodieval im tam slúžiť omšu 

sv., spovedávať ich a podávať im najsv. Sviatosť oltárnu. 

Počet učeníkov Františkových množil sa so dňa na deň, i bolo pomýšľať na stavbu kláštora i kostola. Biskup z Kosenzy dal 

k tomu svolenie. Ale odkiaľ mal na to vziať prostriedky úbohý pustovník? V tejto núdzi zjavil sa mu sv. František s Assisi a 

sľúbil mu, že Pán Boh postará sa o neho. A Pán Boh skutočne sa i postaral. Hneď deň na to prišiel k Františkovi istý šľachtic 

z Kosenzy a odovzdal mu na ten cieľ veľký súčet peňazí; za ním, akoby s neba padali, prichádzali deň čo deň dobrodincovia 

noví, ponúkajúci mu peniaze, stavivo alebo i ručné práce. Kláštor i chrám v krátkom čase stál hotový, a sv. František i s 
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učeníkami svojimi ubytoval sa v ňom. Tu prvou jeho starosťou bolo: zostaviť pre seba a pre bratov svojich pravidlá živobytia, 

stanovy novej reholy. Z úcty oproti sv. svojmu patrónovi vzal si za základ reholu sv. Františka. Lásku k blížnému, pokánie a 

pokoru učinil heslom rádu svojho. Láska nech spája bratov v kláštore, láska nech ich spojuje so všetkými ľuďmi, aby im 

dopomáhali k dušnému spaseniu. 

Bratom svojim bol František vo všetkom skvelým príkladom; obyčajne živil sa vodou a chlebom a len zriedka kedy požíval 

ovocie a zeleniny; často postieval sa celé dni; odieval sa len rúchom drsným; chodieval bosý a spával len na holej zemi alebo 

na slame, a pri tom všetkom bol vždy zdravý a veselej mysle. Jeho duch a srdce, jeho myseľ, cit a vôľa obrátené boli vždy k 

Pánu Bohu; celou povahou svojej bytnosti ponorený býval vo večnosť, preto tišek o inom nikdy zle nehovoril a kde i veci 

pozemské preňho akoby neboly komu ako mohol, pomáhal, ani jestvovaly. jeho duša bydlela v tele,I darom zázrakov bol 

obdarený. ktoré ani nezdalo sa prináležal tomuto litbou svojou liečil choroby ináč nevylie svetu, lebo nič hmotného naň 

nevplývalo, čiteľné; slepým dával zrak, hluchým sluch, netýkalo sa ho; plameň ho nepálil, so že ba dvoch robotníkov z 

mŕtvych vzkriesil, žeravým uhlím pohrával sa sťaby s ľubovonou ružou ,ľad a sneh ho nestudenil, tŕň a kameň ho neranil, po 

vode chodil akoby nemal žiadnej ťarchy. Ó Hospodin veľký a podivuhodný je vo svätých svojich! 

Že však ľudia toho času veľmi pohŕdali cirkevným prikázaním o pôste, zaviazal bratov svojich (z čiastky, aby za to pohŕdanie 

pokánie činili, z čiastky, aby svetu príklad kajúčnosti dali), okrem troch sľubov ešte i štvrtým: nemali totiž nikdy požívať 

mäsa alebo niečo mäsitého. Ťažká nemoc však činila výnimku. — Majúc sám seba za hriešnika najbiednejšieho, chcel, aby 

bratia jeho menovali sa: «bratri najmenší» (minimi) a považovali sa za najposlednejších v dome Pánovom. — S poníženosťou 

ruka v ruke kráča láska; lebo čím menej sme sami sebe, tým viacej sú nám druhí. Sv. František o inom nikdy zle nehovoril a 

kde komu ako  mohol , pomáhal .  

I darom  zázrakov bol obdarený . Modlitbou svojou liečil choroby ináč neviliečiteľné :slepým dával zrak , hluchým sluch , 

ba dvoch robotníkov z mŕtvych vzkriesil .  

Keď pápež Pavel II. Počul o zázrakoch a o prísnom živote sv. Františka, chcel sa o tom presvedčiť, i poslal k nemu jedného 

preláta.  

Ačkoľvek František toho pána nikdy nevidel, predsa ho poznal, a keď ho tento pre jeho prísny život na otázku bral, vzal svätý 

náš do ruky žeravé uhlie, držal ho, bez toho, žeby ho bolo pálilo, hodnú chvíľu, potom však riekol : «Tu vidíš, čo ja činím 

mocou Božou; nepochybuj teda, že môžem viesť i život najprísnejší. Boh sám poslúcha tých, čo mu slúžia v prostote.» 

— Prelát žasnul nad svätosťou muža Božieho a pápežovi doniesol vernú zprávu o tom, čo videl a počul. — Sv. František z 

tej príčiny, že skoro všade chceli mať kláštor jeho rádu, mnoho musel cestovať. Raz prišlo mu v záujme svojho rádu cestovať 

do Sicílie. V sprievode reholného brata Tomáša prišiel na breh morský a chcel vstúpiť na loď. Však ale kapitán, vidiac, že sú 

chudobní, zdráhal sa ich prijať. Tu svätý, pokľaknúc, pomodlil sa, potom rozostrel kepeň svoj na more, plášť brata svojho 

upevnil si ako plachtu na palicu, vstúpil naň, pomknul sa na more — a vlny morské unášaly ich, až dohonili onú loď na šírom 

mori. Lodníci, trnúc nad tým, prosili svätého, aby vstúpil na loď; on však, majúc dôveru v Boha, doplavil sa na svojej zvláštnej 

lodi až do Sicílie. Povesť o takýchto zázrakoch sv. Františka rozniesla sa široko-ďaleko. Dostala sa i do ušú francúzskeho 

kráľa Ludvika XI. Tento kráľ bol od dávna nezdravý a veľmi sa bál smrti. Chcelo sa mu žiť, nuž a v zaslepenosti svojej 

domnieval sa, že to ani nesmie, nemôže byť, aby on zomrel. Svojmu lekárovi, aby len všetko možné vynaložil na uzdravenie 

jeho, platil mesačne 10.000 toliarov; kostolom a iným ústavom cirkevným dával tiež velikánske dary, akoby i samého Pána 

Boha bol chcel uplatiť. Pretože ale všetko toto nič neozožilo, poslal si pre sv. Františka. Sv. František, ktorému známy bol 

úmysel kráľov, nevyhovel jeho žiadosti. Kráľ dal ho prosiť skrze kráľa Neapolského : František neprišiel. Konečne dal ho 

prosiť skrze pápeža, a sv. František — vybral sa k nemu. Keď blížil sa k hradu kráľovskému, vyšiel mu kráľ v ústrety, vrhnul 

sa pred ním na kolená a prosil ho úpenlive, aby mu život predĺžil. Sv. František však odpovedal: «Všetko sa musí diať podľa 

vôle Božej; v rukách jeho je život i smrť. Z počiatku zdráhal som sa z lásky k samote sem prísť; jaknáhle som ale nahliadnul, 

že je to vôľa Božia, poslúchnul som a prišiel som — oznámiť ti vôľu Božiu. Mám ti teda oznámiť, že už dlho žiť nebudeš, a 

že máš sporiadať seba i dom svoj.» 

Kráľ, bár nebárs milá mu bola odpoveď táto, vykázal s v. Františkovi v hrade svojom obydlie a každý deň s ním besedúval. 

Dobrí ľudia však snadno vzbudia si nepriateľov — v zlých. Z razu len akýsi nádvorník pošeptal kráľovi, že sv. František je 

pokrytec, že sa len tak robí, akoby všetkým pohŕdal. Kráľ dal sa svätého zkúšať. Najprv poslal mu krásny stôl so zlatými a 

striebornými okrasami. František ho neprijal. 

Poslal mu drahocenné nádoby; František ich neprijal. Potom ho zkúšal pod záminkou pobožnosti. Poslal mu obrázok Panny 

Márie, ktorý bol celý zo zlata a stál niekoľko tisíc dukátov. Sv. František poslal i tento dar kráľovi zpiatky a odkázal mu, «že 

necíti pobožnosti ku zlatu a striebru, lež radšej k Panne Márii; a na ňu že ho papierový obrázok tak upomína ako zlatý.»  

— Kráľ však vzdor tomu ešte mu neveril, že nestojí o peniaze, a akoby zlým duchom poháňaný, neprestával znepokojovať 

svätého. Raz prišiel sám do izby sv. Františkovej, donesúc mu hodný mešec dukátov a praviac, aby vraj za ne vystavil kláštor. 

Sv. František mu odpovedal: «Kráľu! Lepšie by bolo, keby si poddaným svojim všetko, čo si násilne a nespravodlivé od nich 

vydobyl, vrátil a novými daňami ich neutláčal, — než dávať almužny zo statku cudzieho. Spasenie duše musí pravými a 

poctivými cnosťami sa vyhľadávať.» Konečne premožený bol kráľ svätosťou Františkovou, dal sa od neho dokonale na smrť 

pripraviť a, odovzdaný zcela do vôle Božej, v rukách Františkových i skonal. — Nástupca jeho, Karol VIII., mal ešte väčšiu 

úctu a dôveru k sv. Františkovi, takže temer každý deň k nemu chodieval a o radu ho prosieval. Vystavil mu i krásny kláštor 

v záhrade kráľovskej. Keď Karol VIII. zomrel, prosil František jeho následníka, Ludvika XII., aby sa smel vrátiť do Itálie. 
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Však ale Ludvik, vidiac, koľkým požehnaním je domu i kráľovstvu jeho sv. František, nechcel ho prepustiť; a tak zostal sv. 

František až do smrti vo Francúzsku. V 81. roku života svojho cítil približovať sa smrť. Tri mesiace pred smrťou zatvoril sa 

do svojej cely, nikoho k sebe nepripustil a jednostajne rozjímal len o Pánu Bohu a o večnosti. Na Kvetnú nedeľu pochytila 

ho krutá zimnica. Na Zelený štvrtok zhromaždil ešte raz okolo seba učeníkov svojich, odporúčal im dojemnými slovy lásku 

k Bohu a k blížnému, ako i verné zachovávanie stanov reholných, potom sa dal vyspovedať, prijal najsv. Sviatosť a deň na 

to, 2. apríla 1508 anjeli odniesli dušu jeho k Bohu. 

Za svätého vyhlásil ho Leo X. r. 1519. Jeho mŕtvola zostala neporušená až do r. 1562, kedy ju bezbožní bludári z hrobky 

vyhodili a spálili. 

Poučenie. 

Sv. Františkovi dal raz Neapolský kráľ v prítomnosti šľachticov plnú misu peňazí, aby za ne vystavil v Neapoli kláštor. Svätý 

daru tohto neprijal, hovoriac, že sú to peniaze «krvavé»; ba, čo viac, ako nejaký prorok starých zašlých časov dal sa kráľovi 

živými barvami líčiť biedu ľudu poddaného a ako je utlačený daňami neznesiteľnými. Pri tom vzal z misy do rukú jeden 

peniaz, rozlomil ho na poly, a hľa, z peniaza padaly krvavé kvapky. — Ó bodaj by i za našich časov povstal muž tak zázračný 

a chodil sem i tam, všade, kde majetok hriešne nadobudnutý, a ukazoval to tým spôsobom, ako na peniazi hore spomenutom, 

zaiste uzreli by sme potoky nad potoky krve. Krv by sme videli tiecť z drahokamov a klenotov mnohých boháčov; krv by 

tiekla z ich palácov a fabrík, krv, vytiahnutá z úbohých robotníkov; krv by tiekla zo šperkov mnohej ženštiny, krv čierna 

nevernosti a hriešnosti ; krv by sa liala z pokladníc úžerníkov,krv, čo ju úžera, lakomstvo vytislo z núdze a biedy chudobných, 

atd. hoj, lebo i dnes strašne sa hreší proti láske k Bohu a k blížnému! 

Drahý čitateľu, my však nasledujme sv. Františka Paulanského, nakoľko nám možno, v láske k Bohu a k blížnému. Duša 

naša stvorená je k tomu, aby milovala. Ona síce môže milovať i svet a čo je v ňom; však ale len to je rozumné a pravé, 

milovať Boha a pre Boha blížného. — To by muselo byť veľmi zkazené dieťa, ktorému by bolo jedlo, nápoj, peniaze alebo 

pekné šaty milšie, než otec, a ktoré by radši utratilo otca, než takéto veci. Podobne zkazený by bol človek, ktorý by viac 

miloval svet než Boha a blížného svojho, a ktorý by nechcel dať srdce svoje tomu, od koho ho má. Pán Boh dal nám, čo mal 

najmilejšieho, Syna svojho; i preto máme ho nadovšetko miloval Nič na svete nemôže srdce ľudské tak vyplniť a upokojiť 

ako Boh, preto že je on večná pravda a láska. Len vtedy cítime pravý pokoj a šťastie, keď Bohu celé srdce svoje venujeme. 

Je to dôkaz našej zkazenosti, že nám Pán Boh musel prikázať, aby sme ho milovali. A keby sme neboli začali hriechom 

milovať seba, neboli by sme to v stave ani pochopiť, ako môže niekto niečo milovať väčšmi, než Boha a pre Boha blížného. 

— Avšak ako sa prejavuje láska k Bohu? 

1. Ako úcta. Úcta pochádza zo živej viery a zakladá sa na synovskej bázni Božej. I diabol sa bojí, ale nemiluje: Boh mu je 

bytnosť strašná, pred ktorou všetek sa trase. Kresťan sa tiež bojí, ale aby Boha hriechom neobrazil. 

2. Ako vďačnosť. Kto miluje, uznáva že všetko, čo má, má od Pána Boha; raduje sa, že to má od Pána Boha, a chce s tým 

podľa jeho vôle i nakladať. Tak napr. dobrý syn rád rozpráva o dobrodeniach, aké mu rodičia preukázali; je vďačný, lebo ho 

láska k tomu núti. Zarovnak i kresťan ďakuje zato Bohu, že ho stvoril, vykúpil, posvätil; ďakuje mu za statky — malé i veľké 

—, za časné a večné, slovom za všetko. Kúpajúc sa v mori dobroty Božej, teší sa, že môže velebiť Boha. Nevďačnosť je 

dôkazom srdca pyšného, surového a studeného. 

3. Ako poslušnosť. «Pre milého nič ťažkého,» hovorí príslovie. Zdarné dieťa, ktoré si rodičov miluje, činí, čo im len z očú 

vyčíta. Nie je ani treba, aby dieťa slovami uisťovalo otca, že si ho ctí a miluje; to on práve z toho poznáva, keď ho ono dobre 

poslúcha. Kresťan poslúcha najprv z bázne, a konečne nahliada, že nie je nič rozumnejšieho nad prikázania Božie. 

4. Ako horlivosť v dobrom; t. j. horlenie, aby Boha všetci ľudia poznali, chválili a jeho najsvätejšiu vôľu vo všetkom plnili. 

Láska k Bohu a blížnému je najväčším pokladom človeka. Bez lásky nie je človek nič, nič mu neprospieva. (I. Kor. 13.) 

Láska je to rúcho svatobné, bez ktorého sa nikto nesmie opovážiť do večeradla nebeského. Láska je blaženosť svätých. Bez 

lásky nie je dobrého skutku; z lásky daný i najmenší dar má nemalú cenu u Boha. — Sídli-Ii v srdci našom láska pravá? Pán 

Boh ju vložil pri krste sv. do sŕdc našich, treba nám ju len prebudil Modlievajme sa, aby Pán Boh oheň pravej lásky v srdciach 

našich roznietil. Vzbudzujme v sebe lásku a cvičievajme sa v nej. 

Modlitba. 

Ó môj Bože, ktorý si len čirá čistá láska, propraj mi lásky, akou verný tvoj sluha sv. František sa rozplýval. Veď ja len teba 

chcem milovať a pre teba blížného. Ó Bože, rozpáľ vo mne lásku! Amen. 
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3. APRÍLA. 

Sv. Richard, biskup. 

Richard narodil sa roku 1197 v mestečku Vych v Anglicku z rodičov stavu síce vyššieho, však ale upadnuvších do chudoby. 

Keď mu rodičia zomreli a starší jeho brat pre nemoc nevyliečiteľnú okolo statočku chodiť si nemohol, pokonával všetky 

temer práce i na poli i okolo domu Richard. A Pán Boh požehnával prácu rúk jeho, takže im statok dosť hojne vynášal a 

nemocný brat konečne za najlepšie uznal, dať ho prepísať na príčinlivého Richarda, vymieňac si, aby ho doživotne opatroval. 

Keď sa toto stalo, vynasnažovali sa priatelia Richardovi, aby ho šťastne oženili; i našli mu nevestu cnostnú, pracovitú i 

majetnú. Ale tu brat Richardov obanoval, že mu svoje dedičstvo postúpil, lebo sa naľakal, že brat, ženatý, prestane sa o neho 

starať. Sotva to však Richard zbadal, vrátil bratovi všetok jeho statok, rozlúčil sa s ním, i so snúbenicou svojou i s priateľmi, 

opustil domov a šiel učiť sa na vysoké školy najprv do Oxfordu a potom do Parížu. V jednom i druhom tom meste učil sa tak 

žiadostivé, že sotva stihol mysleť na jedlo a záodev. Ako pozdejšie sám rozprával, traja bývali v jednej izbe a všetci traja 

mali len jeden kepeň a spávali na dlážke. Keď jeden z nich odišiel v kepeni do školy, druhí dvaja museli zostať doma; a tak 

sa zamieňali. Živili sa chlebom, ktorý máčavali si vo víne; len v nedeľu a vo sviatok dopriali si kúštik mäsa alebo ryby. A 

vzdor tomu všetkému hovorieval Richard, že tak veselého a príjemného života nemal potom nikdy. 

Keď na vysokých školách parížskych školský beh svoj s vyznamenaním skončil, vrátil sa domov a stal sa učiteľom 

(professorom) v Oxforde. Tu však čulý duch Richardov zatúžil po nových, väčších vedomostiach. V Oxforde a v Paríži učil 

sa filosofii (mudrosloviu), a potom, keď už bol učbárom, odišiel ešte do Itálie, do slávnej Bologne, študovať právo rímské i 

cirkevné. Sedem rokov zaoberal sa tými naukami a také činil v nich pokroky, že nezdravého svojho učiteľa v škole neraz i 

zastupoval, a tento tak si ho zamiloval, že mu i dcéru svoju ponúknul za ženu, zostane-li v Itálii. Však ale Richard volil 

navrátiť sa radšej do Oxfordu, kde nezadlho ako z professora vysoko váženého stal sa kancelárom vysokých škôl a neskôr 

kancelárom arcibiskupa kanterburyského, sv. Edmunda. Keď sv. Edmund vo Francúzsku zomrel (1240), vzdal sa Richard 

ťažkého svojho úradu a odišiel do Orleansu k Dominikánom študovať vedy bohoslovné. Vysvätený neskôr za kňaza, vrátil 

sa do vlasti, kde prevzal správu skromnej fary, i venoval sa úplne novému svojmu povolaniu: modlieval sa k Pánu Bohu i 

obetúval za veriacich obeť nekrvavú na oltári, podával im pokrm duševný, chlieb života večného u stola Pánovho, 

vynasnažoval sa zaštepiť im do srdca nebeské učenie sv. evanjelia, posilňoval ich láskavým napomínaním na ceste života 

kresťanského, zarmútených a biednych tešil lepšou budúcnosťou a vo všetkých protivenstvách pomáhal im slovom i skutkom. 

Ctený a milovaný od všetkých, nič inšieho si nežiadal, leda dni života svojho zakončiť medzi nimi, ako otec medzi dietkami 

svojimi. 

Avšak prozreteľnosť božská vyviedla sv. Richarda z toho úkrytu a postavila ho na svietnik, aby svietil všetkým, ktorí v dome 

Pána sú. Nový arcibiskup pozval ho zase za kancelára. Zanedlho na to zomrel biskup Chichesterský, a na jeho miesto 

vyvolený bol človek vzácny kráľovi Henrikovi III., nehodný však dôstojnosti biskupskej, prečo arcibiskup voľbu tú zavrhnul 

a jednoducho vyhlásil za biskupa Chichesterského Richarda. Kráľ Henrik následkom toho veľmi nahnevaný, dal zatvoriť 

pred Richardom palác biskupský a odňal mu všetky dôchodky statkov biskupských. Richard odcestoval do Ríma, kde ho 

pápež potvrdil a sám vysvätil za biskupa. Vrátivší sa do Anglicka, prevzal správu biskupstva, no musel dva roky prebývať 

pod cudzím krovom a jedať u cudzieho stola; teprv potom vrátil mu kráľ statky biskupské. Jestli sv. Richard po oné dva roky, 

keď nemal ničoho nič, so všetkým namáhaním plnil veľké povinnosti biskupské, teraz vybavoval ich ešte horlivejšie, lebo 

možno mu bolo i viac almužny udeľovať i iné skutky milosrdenstva vykonávať. 

Nosil sa celkom jednoducho, bol vytrvanlivý a trpezlivý v nešťastí, láskavý k poddaným, horlivý v modlitbe, dobrý ku 

všetkým i k nepriateľom, však ale i prísny na zlostných priestupníkov prikázaní Božích i cirkevných a zvlášte na rozpustilých 

kňazov. Jedného duchovného z vysokého rodu pozbavil úradu, preto, že ťažko previnil sa proti mravnosti; sám kráľ, ba i — 

však nie dobre o veci poučený — arcibiskup na prosbu príbuzných sosadeného kňaza doliehal na sv. Richarda, aby dopustil 

ľahkomyseľnému priestupníkovi, — však ale on osvedčil, že dokiaľ on žije, v biskupstve Chichesterskom kňaz, ktorý dal tak 

veľké pohoršenie, nedostane služby. Vždy rozjímaval a čítaval, i keď bol niekde na ceste, a nikdy nejedal mäsa. — Raz bola 

veľká drahota v biskupstve sv. Richarda, a oznámili mu, že i jeho obilnice sú už všetky vyprázdnené a peniaze potrovené; 

vtedy rozkázal predať kone a všetky drahé veci svoje a za utržené peniaze nakúpiť zbožia a rozdať chudobným. Pre seba 

potreboval málo. 

Pre starých a nezdravých kňazov dal vystaviť dom, v ktorom mali úplné zaopatrenie. Pretože bol výchyrný kazateľ, vyzval 

ho sv. Otec pápež, aby k zpätdobytiu Svätej Zeme z rúk nevercov hlásal v Anglickej križiacku válku. Kážuc prišiel do Dôveru, 

kde k úcte sv. Edmunda vysvätil nový chrám Boží i hrobitov. Tu následkom prestydnutia onemocnel, a hneď počal 

pripravovať sa na smrť. Dôverným priateľom svojim predpovedal, kedy zomre. Keď sa ten čas približoval, vzal do rúk kríž, 

objal ho, sbozkával sv. rany Pána Ježiša a riekol: «Vďaka ti, Pane Ježišu Kriste, za všetky dobrodenia, ktoré si mi preukázal, 

za muky, ktoré si pre mňa podstúpil. Ty vieš, Pane, že hotový som, je-li vôľa tvoja, podstúpiť za teba všetko utrpenie i smrť, 

ako vieš, že je to pravda, zmiluj sa nado mnou, lebo tebe odporúčam dušu svoju. Mária, matko milosrdenstva, ty nás od 

nepriateľa chráň a v hodinu smrti prijmi.» Takto hovoriac, v prítomnosti kňažstva ' ľudu vrátil sv. Richard dušu svoju 

Stvoriteľovi dňa 3. apríla 1253. 

Mŕtvolu jeho, ktorá zostala čerstvá, neporušená, ako za živa, preniesli do Chichestru a tam v starobylom sídelnom chráme 

pred oltárom sv. Edmunda slávnostne ju pochovali. Na hrobe sv. Richarda stály sa veľké zázraky. — Vyobrazuje sa s 
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kalichom, ktorý mu leží u nôh. Rozpráva sa totižto, že mu raz vypadol z rúk kalich so sv. krvou Krista Pána, bez toho, žeby 

i len kvapka bola sa vyliala. Často predstavujú ho na obrazoch i ako dobrodinca chudobných, ktorým rozdáva šaty. 

Poučenie. 

Sv. Richard vychodil mnoho škôl, aby sa len čo najviacej naučil; a čo takto nazhromažďoval si vedomostí, potom ich ako 

farár i ako biskup usilovne sdeľoval druhým. 

Od teba, drahý čitateľu, nevyžaduje sa, aby si prešiel mnoho a vysokými školami a tam aby si sbieral poklady všelijakých 

vedomostí a potom druhým ich predkladal. Ale sa od teba ako od rozumného tvora môže požadovať, aby si slovo Božie, 

ktoré najčestnejší i najšťastnejší ľudia všetkých časov vynasnažovali sa zachovávať a rozširovať, nenechával bez povšimnutia 

ako nejaký kamienčok, o ktorý drgneš nohou na ceste, lež aby si ho vždy rád slyšal a prijímal. Či si ty kedy videl, žeby mladé 

lastovičky boli pohrdly pokrmom, ktorý im doniesla stará lastovica? Alebo či si už videl, žeby sa núdzny bol zdráhal prijať 

dar, ktorý mu podáva dobré srdce? A predsa nachodí sa na stá a stá ľudí neochotných prijímať pokrm a almužnu, čo im ju 

cirkev sv. ponúka pre ich úbohú, biednu, nahú a zmrzlú dušu. Zaiste nie je to mnoho, žiadali sa od teba, aby si tak rád prijímal 

poskytované ti slovo Božie a náuky kresťanské, ako sa ich pozorne učil a i druhých v nich vynaučoval sv. Richard. Každú 

nedeľu a každý sviatok ohlasuje ti cirkev sv. ústami kňaza nového zákona slovo Božie; každú nedeľu a sviatok a snáď niekedy 

i v robotný deň večer máš čas čítať knihu, ktorá ťa poučuje vo veciach sv. náboženstva. Nejedna osôbka v meste alebo i na 

dedine v nedeľu šije alebo pletáva, a pritom je jej hlava prázdna alebo prepletená pavučinou všelijakých hriešnych a 

bláznivých myšlienok. A zase nie jeden človiečik v meste i na dedine ide do poľa alebo sedí si v krčme, aby mu prešiel deň; 

a keby si sa takejto čeliadky v meste alebo na osade opýtal: k čomu je na svete? neviem, či by ti vedela odpovedať. 

Zo života sv. Richarda nauč sa tomu, jak starostlivé máš na budúce vyhľadávať a osvojovať si učenie kresťanské. Ver mi, 

ktokoľvek si, že vždy sa nájde niečo vo viero a mravouke kresťanskej, čo ešte nevieš, a keby si ústne i vedel, neprišiel si 

zaiste ešte mnohému na pravý, hlboký smysel, bez jakého nie je nič v náuke našej kresťansko-katolíckej. Chodievaj usilovne 

na vynaučovanie kresťanské, zadováž si dobré knihy, čítavaj v nich, premýšľaj i besedúvaj o všetkom s vážnymi a dobre 

poučenými kresťanmi. Buď v tom horlivý, a to k svojmu dobrému, lebo ti je učenie kresťanské tak potrebné k živobytiu 

kresťanskému ako potrebné je nemluvňaťu mlieko materinské k životu telesnému. 

Modlitba. 

Všemohúci Bože, ráč nám udeliť milosti, žeby sviatok, ktorý k úcte sv. Richarda, vyznavača tvojho a biskupa, slávnostne 

konáme, rozmnožoval v nás pobožnosť a dušné naše spasenie napomáhal. Skrze Krista, Pána nášho. Amen. 

4. APRÍLA. 

Sv. Isidor, arcibiskup a učiteľ cirkvi. 

Cirkevný snem Toledský nazýva sv. Isidora «ozdobou sv. katolíckej cirkvi,» a skutočne jeho život vydáva svedectvo o tom. 

Narodil sa okolo r. 560—570 v meste Karthagene vo Španielsku z rodičov veľmi vznešených, majetných a cnostných. Otec 

jeho menoval sa Severius, matka Theodora; mali okrem Isidora ešte dvoch synov: Leandra a Fulgencia (biskupov) a dcéru 

Florentínu, ktorí tiež ctia sa v cirkvi katolíckej ako svätí. Isidor bol najmladším dieťaťom, a keď trochu povyrástol, vzal si 

ho k sebe brat Leander, arcibiskup Sevillský, aby sa u neho vychoval a vo vedách vycvičil. Však ale mladému Isidorovi z 

počiatku nebola po chuti prísna vážnosť bratova, ani kniha mu akosi nevoňala, i utiekol zo Sevilly. Dlhým utekaním unavený 

sadol si na okraj jednej studne, ktorá sa mu na ceste namanula. Tu padol mu do očú kameň dierkovitý a na studni válec, skoro 

celkom vyžľabený od povrazu, okolo omotaného. Premýšľal, odkiaľ to, že ten kameň má toľko dierok a ten válec toľko 

vrubov. V tom si tam prišla jakási žena pre vodu a celkom udivená tázala sa krásneho chlapca: kde sa tu vzal a čo tu robí? 

Isidor však zase jej sa pýtal, kde sa vzaly tie dierky v tom kameni a od čoho je ten válec tak vyžľabený? Prívetivá žena 

vysvetlila mu, že dierky tie poznenáhla do kameňa vydlabaly dolu padajúce kvapky vody a válec zase že vyžľabený je od 

odmotávajúceho sa často a omotávajúceho povraza. Isidor o tom rozmýšľal a naraz bolo mu, akoby ho poučoval tajný hlas: 

«Keď časté kvapky mäkkej vody predubú tak tvrdý kameň a trením povrazovým tak vyžľabí sa tvrdé drevo: čím viac s 

pomocou Božou môžeš si nazhromaždovať vedomostí ty, keď každý deň len koľko-toľko, však ale dobre sa naučíš.» Táto 

myšlienka tak živo účinkovala na mäkké jeho srdce, že ihneď vrátil sa do Sevilly a s veľkou, vytrvalou horlivosťou dal sa 

učiť, činiac vo vedách pokroky až podivuhodné. A niemenej prospieval v láske Božej ako i vôbec vo všetkých krásnych 

cnostiach kresťanských, v čom všetkom hlavným učiteľom bol mu brat, sv. Leander, ktorý ho pozdejšie i za kňaza vysvätil. 

Ako kňaz venoval sa sv. Isidor zcela službe Pána a blahu cirkvi. Neohrozene počínal si zvlášť v boji za vieru svätú. Vo 

Španielsku bolo vtedy mnoho Ariánov, krivovercov, ktorí opovážili sa zapierať božstvo Krista Pána. Sám kráľ španielský a 

všetci veľmoži boli zachvátení týmto bludom. Mnohí z najlepších biskupov a kňazov katolíckych boli kruté prenasledovaní, 

z krajiny vyháňaní, áno i zavraždení; chrámy boli olupované a katolícki kresťania zo všelijakých ťažkých protivenství ani 

nevychádzali. Kráľ tak nenávidel katolíkov, že chcel i na Rím tiahnuť, mesto zboriť a celú cirkev katolícku zničiť. Avšak tu 

povolal Pán Boh na bojište sv. Isidora. 
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Medzi biskupmi, ktorí pre svoju pravovernosť boli z krajiny vypovedaní, nachádzal sa i sv. Leander, arcibiskup Sevillský. 

No ústrky, aké i s ostatnými pravoveriacimi znášať bolo bratovi jeho Leandrovi, ani najmenej nemýlily sv. Isidora v horlivom 

zastávaní učenia neporušeného, ba, čo viac, ony ešte podnecovaly ho, aby zmužilejšie bojoval proti bludárom a ich krivému 

učeniu. Ariáni púšťali sa častejšie do hádky náboženskej so sv. Isidorom, ale boli vždycky porazení a z bludu usvedčení. 

Presvedčiac sa, jak nebezpečný im je tento bohonadšený muž, všetko vynaložili, ešte i veľké sľuby, aby ho na svoju stránku 

dostali, a keď to bolo márne, hľadeli ho hrozbami a prenasledovaním odstrašiť, alebo aspoň pohnúť k tomu, aby od verejného 

bránenia náuky katolíckej upustil. Však ale čím pevnejší bol odpor protivníkov, tým silnejšia bola jeho udatnosť. Za pravdu 

milerád znášal protivenstvo, krivdu, ústrky, áno hotový bol i smrť podstúpiť pre Boha a náboženstvo. Neľakajúc sa ľudí, ani 

žiadneho nebezpečenstva, ktoré by telo jeho potkať mohlo, zastával Isidor i pred mocnými tohoto sveta neohrozene pravdu 

učenia katolíckeho, takže mnohí, medzi nimi i sám syn kráľov, nemohúc odolať jeho učenosti a dotknutí milosťou Božou, 

bludu sa odriekli a zase do lona samospasiteľnej cirkvi katolíckej sa vrátili. 

Zaslepený a neľudský kráľ Leovegild zomrel (587), a jeho syn Rekared vrátil cirkvi Kristovej kýžený pokoj. Sv. Leander a 

ostatní vypovedaní biskupi smeli zase zaujať stolice svoje biskupské. Isidor však ustránil sa do kláštora, viesť o samote život 

svätý, kým prozreteľnosť božská ináč s ním nenaložila. Roku 600 zomrel sv. brat jeho Leander smrťou spravodlivého, a kráľ, 

duchovenstvo i ľud svornomyseľne zvolili sv. Isidora za arcibiskupa Sevillského. Isidor nechcel opustiť celu svoju kláštorskú, 

držal sa za nehodného dôstojnosti biskupskej, i museli ho násilím vyviesť z kláštora; a keď v kostole na kazateľňu vystúpil, 

chcejúc proti zvoleniu svojmu protestovať, nemohol pre jásot ľudu ani k slovu sa dostať, až konečne odovzdal sa do vôle 

Božej, prijal posvätenie biskupské a s ním i správu biskupstva Sevillského. 

Ako arcibiskup trávil sa sťa svieca vo službe Božej: a nie je možno opísať, čo on všetko pre česť a slávu Božiu podnikal i 

vykonal. Kam nemohol osobne, tam vnikal slovom písaným, i napísal pre poučenie mnoho kníh, ktoré ešte i dnes majú veľkú 

cenu. Boh oslávil ho i mnohými zázrakmi. Raz sv. Isidor verejne pred svedkami dohadoval sa o veciach náboženských s 

Rehorom, biskupom krivoverským, a tak základne vyvrátil bludné náuky jeho, že krivoverec na mieste sa poddal a bludu sa 

odriekol. V tom, privábený chýrom o svätosti Isidorovej, objavil sa tam človek slepý na obe oči a premožený Rehor vezme 

rukavicu s ruky Isidorovej, dotkne sa ňou očí slepcových i rečie: «Pán náš Ježiš Kristus, ktorý skrze blaženého Isidora rozžal 

svetlo očú srdca môjho, nech ráči na potvrdenie viery pre sväté zásluhy jeho rozsvietiť oči tela tvojho.» — Slepý bol na 

skutku uzdravený a všetci prítomní chválili Boha i svätého jeho. 

Konečne ubývalo sv. Isidorovi na vidom očí sily. Nejaký čas pred smrťou dal všetko imanie svoje rozdať chudobným a 

všetky dlžné úpisy roztrhať. Štvrtého dňa pred smrťou dal sa dvoma biskupmi doprevadiť do chrámu sv. Vincenca, tam prosil 

verejne za odpustenie hriechov svojich, vyspovedal sa a prijal prevelebnú Sviatosť oltárnu. Potom ešte po tri dni museli ho 

nosiť do kostola, a na tretí deň — 4. apríla r. 636. — v 80. roku veku svojho, majúc ruky k nebesiam pozdvihnuté, usnul v 

Pánu. 

Poučenie. 

Rozpráva sa, že keď bol sv. Isidor ešte malé dieťa, zaniesla ho dojka do záhrady a tam ľahkomyseľne nechala ho samotného 

sedeť v tráve. O nejakú chvíľu prišiel do záhrady otec a zbadal roj včiel okolo čohosi obletovať a bzučať. Prizre sa lepšie — 

kto opíše jeho ustrnutie? — vidí, ako včely sadajú si na tvár jeho dieťaťa, áno, že i do úst ako do úlu mu lezú a odtiaľ vyletujú. 

Otec skočí si k dieťaťu, vschopí ho do náručia a — včeličky uletely. — Bolo ono toto krásnym znamením, že to dieťa bude 

niekedy ako včela ssať med múdrosti božskej zo spisov duchovných, a že potom ľudia nepočetní zase z úst jeho prijímať 

budú sladký pokrm učenia nebeského. Včela však je i vôbec krásnym obrazom pravého kresťana. 

Z hlavy ľudskej vyletujú neprestajne myšlienky; myšlienky svetákov sú však ako osy: ony obiehajú a poletujú kolom do kola 

nadarmo, nič užitočného nazpak neprinášajúc. Myšlienky ale kresťana dobrého sú ozaj ako včeličky: ony vyletúvajú za 

Pánom Bohom, za svätými jeho, vysávajú tam v nábožnom rozjímaní med, a prinášajú ho naspäť do útrob, pripravujúc si z 

neho nábožné úmysly a snahy. — Včeličky vystríhajú sa každého neriadu, a dopadnúli na rastliny jedovaté, jed nechávajú, a 

jedine med z nich vyberajú. Tak i kresťan odvracia svoje oči, uši a všetky smysly od všetkého, čo je nečisté, a čo by mohlo 

znečistiť dušu; nemôželi však vyhnúť a musili niekedy niečo hriešneho videť a počuť: tedy sa nedá tým poškvrniť a pokaziť, 

lež čerpať bude i z toho dobré, totiž: bude sa vnútri brániť, predsavzatie proti všetkému zlému obnovovať, za hriešnikov sa 

modliť, ich napomínať, varovať a horlivé sa pričiní, aby následky hriechu zničil. — Osa všetko sladké, čo nájde, ztrávi, a nič 

si nezanesie do hniezda schovať; včelička však hľadá med a vosk, nie tak preto, aby toho užila, ako zvlášte preto, aby to pre 

iných zachovala. — Tak i sveták všetkého chce len hojne užiť, čo mu tento svet núka, však ale pamätať — nepamätá na to, 

že si má na tomto svete zásluhy zhromaždovať pre večnosť; naproti kresťan tiež užíva síce, ale len mierne a podľa vôle Božej, 

nepokladajúc si užívanie za cieľ života, lež všetkého, čo v živote sa mu naskytuje, hľadí použiť k tomu, aby si nasbieral 

pokladov pre život večný. — Včelička hľadá a pracuje nie sama pre seba, lež vo spoločnosti a pre všeobecné dobré. Tak si 

počína i pravý kresťan; on nie je sebec, lež pamätá na to, že patrí k veľkej spoločnosti, k cirkvi sv., k štátu, k obci, k rodine, 

k vlasti. Preto pri všetkom, čo robí a opúšťa, berie ohľad nielen na to, aby tým prospel sebe a svojej duši, lež aby bol 

užitočným i cirkvi a vlasti. 

Čitateľu drahý! Uváž, si-li ty vo spoločnosti ľudskej kresťanská včela alebo nekresťanská osa; si-li nekresťanskou osou, 

večného dosiahol. Amen. 

Hľaď, aby si čím skorej premenil sa na kresťanskú včelu. 

Modlitba. 



 

163 

Ó Pane a Bože môj, popraj mi, abych príklad i slová služobníka Tvojho sv. Isidora horlivé a verne nasledoval a tak života 

 

5. APRÍLA. 

Sv. Vincenc Ferreri. 

Toho času, keď Pán Boh tohto veľkého svätého v cirkvi svojej vzbudil, bola ona veľmi stiesnená. Traja bludári: Viklef, 

Hieronym a Hus vystúpili proti pravému učeniu cirkvi, trhajúc jednotu viery; k tomu prichádzalo, že traja pápežovia naraz 

hádali sa o vládu v cirkvi sv., a tedy celé katolícke kresťanstvo rozdelené bolo na tri strany. Následok toho bol, že povstaly 

hrozné pohoršenia, a hriechy a neprávosti zavládly v palácoch i chatrčách. Kristus Pán však nikdy neopúšťa cirkev svoju, lež 

vždy v pravý čas pomoc jej sosiela. A ten, ktorý o pravde a moci viery katolíckej teraz svedectvo vydať, hriechy a neprávosti 

vykoreniť a srdcia zase k Bohu obrátiť mal, bol sv. Vincenc Ferreri. 

Narodil sa vo Valencii vo Španielsku dňa 23. januára 1357 z rodičov nábožných, ktorí všetko, čo do roka shospodárili, 

obyčajne medzi chudobných rozdali. I malý Vincenc miloval chudobných a nič mu nepôsobilo toľkú radosť, ako keď im 

mohol almužnu rozdávať. Vrúcnu pobožnosť mával od malička k trpiacemu Ježišovi a milej Rodičke Božej, ktorú si len 

matkou svojou menúval. Učil sa pilne a keď mu bolo 18 rokov, vstúpil s privolením rodičovským do rádu sv. Dominika. 

Tohoto svätého vyvolil si za príklad, prečo vo dne, v noci sa modlieval, prísne sa postieval a od čítania spisov sv. Otcov a 

sv. písma temer ani neupúšťal. Mladého umného reholníka poslali predstavení na vysoké školy do Barcelony, potom do 

Lerida, kde z rúk pápežského vyslanca Petra de Luna prijal doktorský klobúk. Neskôr zastával úrad učiteľský a zvlášte 

kazateľský a stal sa naskore najchýrečnejším kazateľom svojho času. Kázne jeho maly zvláštnu, živú i životvornú silu, ktorá 

otriasala srdciami i najzatvrdilejšími. Keď raz v Barcelone vypuknul hlad, Vincenc predpovedal v kázni, že príde nezadlho 

— i jaká — pomoc. Stalo sa, skutočne dorazily dve lode obilím naplnené, čím jeho meno stalo sa ešte slávnejším. Na žiadosť 

biskupa, duchovenstva i ľudu musel sa vrátiť do Valencie, kde šesť rokov horlivé hlásal slovo Božie. Však ale ako temer 

všetci mužovia, ktorých Boh k veciam veľkým vyvolil, musel i on prejsť očistným a utužujúcim ohňom pokušenia a 

prenasledovania. Vincenc držal na čistotu svätú; ale Boh dopustil, že mu diabol uvádzal na myseľ najoplzlejšie obrazy, 

stavajúc mu ich ustavične pred oči, aby ho sviedol alebo aspoň poľakal. Modlil i postil sa, avšak necudné obrazy neprestaly 

ho prenasledovať. K tomu ešte mladá rozkošná ženská zahorela ku mladistvému a slávenému kazateľovi láskou hriešnou, i 

strojila mu úklady. On však urazený — vážne predostrel jej hriešnosť nečistej lásky i celého jej pokračovania a konečne 

osvedčiac, že telo i dušu svoju od malička posvätil Kristu Pánu, náhle sa vzdialil. A jaká už ženská obyčajne býva, že lebo 

miluje alebo nenávidí, tak i táto nestydatá osoba zahorela potom proti sv. Vincencovi nenávisťou a všade ho ohovárala. Tu 

však posadol ju diabol, ktorý kričal: «Neprídeli ten, ktorý uprostred ohňa nezhorel a sa nespálil, nevyjdem!» I prosili svätého, 

aby jej pomohol. Vincenc prišiel, modlil sa nad ňou, a diabol ju hneď opustil; ona však vyznala zločin svoj a prosila verejne 

za odpustenie. No i vlastný jeden spolubrat roztrusoval o ňom hanebnú lož; svätý však trpezlive mlčal, až sa Boh sám jeho 

cti ujal a zase mu ju prinavrátil. 

Takto v pokušeniach otužilý mal ako nový apoštol mocou slov svojich a početnými zázraky hriešnym svetom otriasať a k 

Bohu ho obrátiť. Drvou snahou jeho bolo, do poriadku priviesť veľkú roztržku cirkevnú. Stál pri Benediktovi XII., ktorému 

bol i spovedníkom. Čo tak so všetkou horlivosťou vynasnažoval sa vyhojiť túto ranu cirkvi, upadol do nebezpečnej nemoce. 

V tej nemoci zjavil sa mu Kristus Pán, po jeho boku sv. Dominik a sv. František z Assisi, a riekol mu: «Buď stálym, 

služobníku môj verný, a neboj sa. Ja som ťa v pokušení silil a nástrahám ľudským i diabolským vyrval; učiním to i ďalej, a 

vždy budem s tebou. Ešte túto hodinu budeš uzdravený, lebo pokoj cirkvi naskore zavíta. Opusti hneď dvor pápeža Benedikta; 

lebo som ťa vyvolil, hlásať evanjelium vo Španielsku a vo Francúzsku. Predstavuj národom posledný súd a káraj ich bez 

ostýchania z hriechov neprávosti ich. Mnou všetkým nebezpečenstvám ujdeš a úkladami nepriateľov pohrdneš. A keď slovom 

i skutkom veľkého prospechu napôsobíš, potom zomreš». Pán Ježiš toto povediac zmiznul — a Vincenc hneď cítil sa 

uzdraveným. Povedal to pápežovi, ktorý ho však nechcel prepustiť, lež na veľkú hodnosť povýšiť, ktorou však zase on 

pohrdnul. Konečne pošťastilo sa mu od pápeža obdržať plnomocenstvo, všade ako apoštolský misionár hlásať evanjelium. A 

teprv teraz nachádzal sa Vincenc na mieste, na ktorom chcel ho mať Pán Boh. S krížom v ruke, s láskou v srdci nastúpil svoju 

veľkú cestu missionársku, ktorá v dejinách cirkevných priam nemá páru. Za 23 rokov, až do konca života, precestoval 

Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Anglicko, Írsko, Škótsko, ba i vo veľkej časti Nemecka ozýval sa nadšený hlas jeho. 

Výrečnosťou unášajúcou ako apoštol Pána hrmel o strašných súdoch Božích. Hneď bol hlas jeho ako hrom v oblakoch, hneď 

zase tak ľúbezný, ako hlas milujúcej matky. Keď na kazateľnici stál, domnievali sa ľudia, že vidia anjela; oči mu svietily ako 

oheň, a sotva ústa otvoril, všetko plakalo, zvlášť kázal-Ii o súde alebo o umučení Pána. Najzarytejší hriešnici chveli sa hrôzou, 

na hlas volali o milosrdenstvo a neprávosti svoje verejne vyznávali. — V jedinom Španielsku obrátil na vieru pravú 25.000 

Židov a 8000 mohamedánov. Na slová jeho stavali ľudia kláštory, nemocnice a mosty cez prudké rieky. Zo všetkých miest, 

do ktorých sa ubieral kázať, prichádzali mu so spevom v ústrety biskupi, preláti, kňazi, kniežatá a šľachta. Áno i pápež Martin 

V. a kráľovia francúzski i španielski spiechali mu naproti, keď prichádzal kázať do mest, v ktorých práve sa zdržovali. Často 

obstúpená bola jeho kazateľna zástupom 80.000 ľudí a medzi tými nachádzalo sa na stá kajúcich, ktorí verejne sa bičovali. 

Tí, čo ho raz počuli, nechceli od neho ani odísť. Často tiahlo s ním z mesta do mesta 10—15.000 ľudí, aby ho len zase 

počúvať mohli. Kázaval denne obyčajne trikrát, bez toho, žeby hlas jeho bol soslábnul; áno i keď už staroba na toľko ho 
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skľúčila, že bez podpory ani chodiť nemohol, ešte vystupúval na kazateľnicu, a jaknáhle sa na nej ocitnul, hneď bol ako 

premenený; kázal tak mocne a ohnivé, akoby bol stál v kvete svojej mladosti. Zvlášte napomínal ľudí, aby neklnuli, 

nenadávali a nerúhali sa. Bludy kacírske od koreňa vyvraciaval, takže na jeho kázne vyše 200.000 krivovercov navrátilo sa 

do cirkvi katolíckej. V biskupstve Lausanneskom boli modlári, ktorí slnku sa klaňali; sv. Vincenc šiel ta a obrátil ich. Vo 

Francúzsku bolo jedno údolie, kde obyvatelia páchali neprávosti tak ohavné, že to miesto pomenovali «miestom záhuby»; a 

ľudia boli tam tak divokí, že sa k ním žiaden missionár neopovážil. Počujúc to sv. Vincenc, hotový pre Krista Pána všetko 

učiniť a trpeť, ihneď chvátal ta kázať, a ohavných tých ľudí obrátil v nábožných kresťanov. Od tej doby menuje sa to miesto 

«údolím čistoty». 

Tieto udalosti, tieto zázračné účinky milosti boli však nielen následkom jeho kázní, ale i veľkej jeho svätosti, ba zázrakov 

života. Ako apoštolov, i jeho obdaril Pán Boh darom jazykov. On kázal len v reči španielskej, a predsa mu rozumeli Francúzi, 

Irčania, Angličania, Nemci, atď. — Bezpočetné sú zázraky, ktoré mu dal činiť Pán Boh. Niekoľko mŕtvych vzkriesil k životu, 

rozmnožil chlieb a múku a uzdravil mnohých nemocných. Najväčšie však zázraky boli: nenadále obrátenie najväčších 

zločincov a najzarytejších kacírov. — Nezdravých uzdravúval takto: prežehnal ich znakom sv. kríža, a hovoril: «Na 

nemocných ruky vskladať budú — i budú uzdravení. — Ježiš, syn Márie, spása sveta a Pán, ktorý ťa priviedol k sv. viere 

katolíckej, nech ťa zachová, spasí a ráči sprostiť ťa choroby tvojej. Amen». — Od tej doby, čo stal sa reholníkom, nepožíval 

mäsa, a každú noc až do krve sa bičúval. Trebárs mu mnohokrát ponúkali veľké summy peňazí, nikdy ničoho neprijal — pre 

seba, však však pre chudobných. — I dar proroctva udelil mu Boh: tak predpovedal smrť svojej matky, sestry i kráľa 

sicilského. Bár ho Boh takými skutkami oslavoval a celý svet ozýval sa chválou jeho: on bol vždy poslušný ako dieťa a tak 

pokorný, že neprestával sťažovať si na biednosť svoju a oplakávať hriechy svoje. 

V 62. roku veku svojho cítil, že vyčerpané sú už sily jeho, i radili mu, aby vrátil sa do vlasti svojej. Uposluchnúc, nastúpil 

bez meškania cestu, prišiel však len do mesta Vannes (Van) v Burgundii, kde musel zostať. Obyvatelia, dozvediac sa, že 

zavítal k ním sv. Vincenc, mali z toho nevýslovnú radosť. Ale keď z úst jeho počuli, že neprišiel k ním kázať, lež zomrieť, 

veľmi sa zarmútili. On ich však tešil, a spozorujúc, že nemoc jeho sa zhoršuje, prijal sv. sviatosti. V bolestnej svojej nemoci 

nikdy sa nežaloval; otváral ústa svoje — len vďaky vzdávať Bohu. Predpovedal, že za desať dní zomre, a keď ten deň prišiel, 

skutočne nastal posledný zápas smrteľný, v ktorom však bol plný oddanosti do vôle Božej a vnútornej radosti. Pretože sa 

mešťania Vannskí obávali, že im mŕtvolu jeho vezmú a inde pochovajú, dali sa ho pýtať: kde chce byť pochovaný? Svätý 

odpovedal tíško: «Viete, že som chudobný mních a sluha neužitočný; preto nestarám sa o pohrab tela svojho, ale o spásu 

duše svojej. Aby ste však zachovali pokoj, ktorý som vám odporúčal, prosím, nech o tom, kde mám byť pochovaný, rozhodne 

predstavený najbližšieho kláštora dominikánskeho». Teraz si dal čítať umučenie Pána nášho Ježiša Krista, potom sa pomodlil 

žalmy kajúce a na to usnul tíško v Pánu 5. apríla 1419. Vojvodkyňa Johanna sama umývala jeho mŕtvolu, a ešte i tou vodou, 

ako i rúchom jeho stalo sa potom mnoho zázrakov. 

 

Poučenie. 

Za časov sv. Vincenca buntošili v cirkvi katolíckej predchodcovia tak rečenej reformácie: Viklef a Hus — a za nimi vystúpil 

odpadlý mních Luther, ktorý tú domnelú reformáciu dokončil. Okrem toho, ako sme už podotkli, traja pápežovia trhali 

jednotu cirkvi sv. Avšak i z tohoto dopustenia Božieho vykvitnul cirkvi sv. veniec trojakej oslavy. 

Keď na mori povstane búrka, neškodí to kolmej skale, ktorá v obrovskej veľkosti vypína sa nad hladinou vodnou. Kal, nános 

a nečistú prsť odniesly vlny — a skala nepohnutná, očistená jasno skveje sa v papršlekoch slnečných, akoby teprv bola 

vyrástla. Tak dialo sa i s cirkvou katolíckou. Od vyplienenia bludov za 1. tisícročia kresťanského nažívala cirkev v pokoji po 

celý stredovek, a žiadne nátisky ani zovňajšie ani značnejšie trenice vnútorné netrápily ju. A počas tohto pokoja usadil sa na 

cirkvi Božej nečistý nános, nalepila sa ohyzdná prsť, telo cirkvi Kristovej chorľavelo, premnohé jej údy hnilý neverou, 

nemravnosťou a netečnosťou, takže ovčiareň Kristova okrem čistého apoštolského učenia takmer ani podobná si nebola. Tu 

zaiste treba bolo lieku uzdravujúceho, treba bolo búrky na očistenie skaly Petrovej. A hľa, v tom dali sa opravovať cirkev 

nepovolane a nešetrne Viklef i Hus, a po nich mních nemecký, — dali sa ľud z poslušnosti oproti cirkvi povinnej rozväzovať, 

vášňam a telesnosti nadržovať, vydávajúc statky cirkevné v plen lakomým kniežatám, núkajúc kňazom ženy a šialiac ľud 

všeobecným klamným sľubom svobody. Ihneď strhla sa vo svete búrka, v ktorej skala cirkvi bola očistená a telo uzdravené, 

neriad z cirkvi vyšiel, a hodní zostali v nej, ako píše sv. Pavel: «Musia byť i kacírstva, aby tí, ktorí zkusení sú, zjavní boli 

medzi nami». (I. Kor. 11.) — Od tých čias, čo krv mučenícka na popravištiach prestala tiecť, a nebolo už pustovníkov: od 

tých čias ochladla v cirkvi príkladnosť, nadšenosť, takže po celé storočia nebol nikto vyhlásený za svätého. To bol smutný 

dôkaz, že nastala ochablosť, a malali sa cirkev zotaviť, malali rodiť svätých, musela vymiznúť netečnosť, musela zase ožiť 

láska, nadšenosť a horlivosť pre vec cirkvi sv. A toto prebudenie stalo sa, keď v cirkvi nastalo najhlbšie klesnutie roztržkou 

pápežskou a vystúpením reformátorov — deformátorov. Lebo kadenáhle začali Viklef, Hus a potom Luther pomocou lží, 

úskokov a hanobných útržiek na cirkev útokom hnať: vyšiel i z lona cirkvi sbor hrdinov neohrozených, ktorí obnovili 

smýšľanie cirkevné u veriacich, ktorí slovom mocným, spismi výbornými, zapieraním seba a vzornou svätosťou života s 

nepriateľmi cirkvi zápasili a nad nimi víťazili. Medzi nimi vyniká zvlášte sv. Vincenc Ferreri a pozdejšie Ignác, Xaver, Sales 

atď. ako hviezdy prvej veľkosti na oblohe katolíckej. 

Konečne i to slúži na oslavu cirkvi sv., že neuplynulo a neuplyne po širokom a ďalekom svete ani dňa, žeby niektorý z tých 

úbohých svedených blud svoj nezbadal a po pravde nezatúžil, — neuplyne dňa, žeby niektorá ovečka poblúdilá do ovčiarne 

Kristovej kajúcne sa nevrátila. A tak plesajú nebesia radosťou vždy novou, a mám za to, že len k vôli tomu Otec nebeský 
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všetkých zblúdencov naraz neobracia, aby tá radosť v nebesiach bola neustála! A tieto neustále návraty ovečiek poblúdilých 

sú tretí z tých vencov, čo cirkvi katolíckej zo zúrivej reformácie vykvitnuly. 

Modlitba. 

Ó môj Bože, verím a korím sa radám tvojim večným, že si i blud vplietol do tajného riadenia svojej cirkvi, aby odkiaľ ľuďom 

jednotlivým hrozí nákaza a záhuba, cirkvi tvojej odtiaľ vykvitla oslava; udeľ mi milosti, abych vždy náležal k tým, ktorí 

podľa príkladu tvojho sv. služobníka Vincenca slovom a príkladom vymáhajú víťazstvo pravdy a cnosti. Amen. 

 

6. APRÍLA. 

Sv. Vilém, opát. 

Nie všetky kvetinky v záhrade byli bývajú jednako krásné, barevné, voňavé a veľké; každá kvetina má však na sebe niečo 

zvláštneho, čím nad ostatnými sa vyznamenáva. Tak to je i pri svätých v cirkvi Božej: nie sú si rovní; oni sú síce všetci 

sluhovia a priatelia Boží, ale každý má pri sebe niečo zvláštneho, čím od iných sa liší. Tak na pr. niektorí svätí vyznamenali 

sa zvlášť poslušnosťou, iní pokorou, iní milosrdenstvom, iní vierou a dôverou, iní čistotou a nevinnosťou, iní kajúcnosťou. 

Cnosť však, ktorú si sv. Vilém zamiloval, v ktorej sa najviac cvičil a ktorou zvlášte vynikal, bola — trpezlivosť. 

Nábožní rodičia v Paríži (narodil sa r. 1105.) dali si ho dobre vychovať, a dôkladne vo vedách vycvičiť. Prijav vysvätenie za 

podjáhna, stal sa hneď kanonikom pri chráme sv. Genovéfy v Paríži. Bohužiaľ, viedli vtedy tamojší kapitulníci život 

neviazaný. Vilém bol v ustavičnom nebezpečí, podľahnúť zlému príkladu bratov, avšak s pomocou Božou statočne všetkým 

lákadlám odolal a verne povinnosti stavu svojho vykonával. Ono malo mu toto získať lásku a úctu spolubratov. Však ale, 

žiaľ, dobrý býva zlému tŕňom v oku, a ako ľudia nemocní často len po takých jedlách a nápojoch túžia, ktoré im nemoc ešte 

viac rozohňujú a zhoršujú, proti lieku však osožnému, ale nepríjemnému odpor cítia; tak činieva to i zlý, na duši nezdravý 

človek. Milujúc len to, čo ho ešte hlbšie do záhuby sáca, zlé totižto spoločnosti a príležitosť k hriechu, nenávidí príklad ľudí 

bohabojných, a to preto, lebo sa ním cíti vnútorne trestaný a v hriešnom svojom spánku znepokojovaný. Zkúsil to i Vilém. 

Páni spolubratia nenávideli ho, posmech si z neho tropili, život všemožne mu ztrpčovali, áno až tak ďaleko sa zabudli, že ho 

i o česť a dobré meno pripraviť chceli, aby nemohol byť vysvätený za kňaza. Vilém všetko to znášal mlčky; pohľad na 

trpiaceho Spasiteľa na kríži osladzoval mu všetky trpkosti a dodával mu zmužilosti, trpeť pre cnosť. Nemohúc ho však 

nepriatelia tak vypudiť z kanonie, aby ho len dostali s krku, zvolili ho za prépošta neďalekého jedného ústavu. 

Vtedy práve prišiel pápež Eugen III. do Paríža a presvedčiac sa o pohoršlivom živote kanonikov u sv. Oenovéfy, ústav ten 

vyzdvihnul a iných nábožných kanonikov tam povolal, ktorí Viléma vyzvali, aby sa vrátil a žil medzi nimi Bohu. Ale tu 

ukázalo sa, že i nábožný môže poklesnúť, nemá-Ii srdce naskrz od sveta odlúčené. Vilém zdráhal sa opustiť svoje prepošstvo, 

a to preto, že bolo bohaté. Dlho bol na rozpakoch, čo učiniť; Ježiš a svet dohadovali sa o srdce jeho. Dobrý a nábožný opát 

toho kláštora, Eudo, zbadal ten zápas, a privedúc jedného dňa Viléma ku krížu, riekol mu: «Nezasluhujeli Boh, ktorý sa pre 

nás tak ponížil, nebe opustil a chudobným sa stal, aby si z lásky k nemu, všetko, musili to byť, opustil a s jeho milosťou Jemu 

sa rovnal?» Zahanbený klesol na zem a prosil, aby ho do tej novej brati prijali. Tu žil verný svojmu vzoru, Pánu Ježišovi, až 

do 60. roku, a bratia vyvolili si ho pre jeho veľkú pobožnosť za podpriora.  

Keď raz v noci sa modlil, zjavil sa mu Pán Ježiš a riekol mu: «Viléme, v službe Božej musíš tiahnuť do cudzej krajiny. 

Nedostatok, zármutok a prenasledovanie očakáva ťa tam; avšak netrať mysli; ja až do konca budem pri tebe a vo vysokom 

veku vezmem ťa do radosti večnej.» Svätý náš odovzdal sa do vôle Božej a čakal, kam povolá ho Pán. Zanedlho na to prišiel 

k opátovi Vilémovmu od biskupa Absolona z Dánska vyslanec s prosbou, aby mu prepustil a poslal nábožného Viléma i s 

tromi bratmi, ktorých chce poveriť s obnovením upadlej kázne v jednom kláštore svojho biskupstva. «Staň sa vôľa Božia,» 

zvolal Vilém, keď zprávu túto počul, a hneď i s tromi bratmi vydal sa na cestu. S velikou úctou prijali ho kráľ dánsky 

Valdemar a biskup Absolon, i preniesli na neho opátstvo kláštora na ostrove Seelandskom. Sotva v ňom však Vilém starú 

kázeň a poriadok obnovovať a zavádzať počal, ihneď doliehalo naň utrpenie a prenasledovanie. Kláštor bol chudobný, 

podnebie okolia studené, kňazi nevľúdni a tvrdohlaví. Traja jeho spolubratia, čo s ním prišli, opustili ho, dvaja kňazi z kláštora 

ušli, a ostatní si umienili, že ho lebo za otroka predajú alebo usmrtia. K tomu družily sa ešte i veľké vnútorné pokušenia a 

nedostatok útechy. Avšak svätý trpel trpezlive a s láskou a miernosťou hľadel premáhať všetky prekážky. Modlil sa, pokánie 

činil, až konečne Pán Boh dopomohol mu k víťazstvu. Nepoddajní napokon dali si povedať, prestali ho nenávideť, áno ctili 

si ho a sv. reholu prísne zachovávali. 

Krátkou dobou dozvedel sa ľud, jak sväté v kláštore tom žijú, a so všetkých strán hlásili sa údovia noví, takže Vilém musel 

založiť druhý kláštor. To bolo veľkou útechou pre sv. Viléma, i vrúcne ďakúval Pánu Bohu za pomoc jeho. Slovo Božie 

hlásaval neunavene a zo všetkých síl vynažoval sa zvlášte lásku k čistote vštepovať do sŕdc ľudských. Chudobní a nemocní 

bývali jeho miláčkami, a k hriešnikom osobne chodieval, hriešnikov vyhľadával ako pastier stratené ovečky. A pri tom viedol 

život veľmi prísny. Odev jeho bol vždy chatrný; na nahom tele nosieval drsnatý kajúci háv; lôžkom bola mu slama; jedával 

málo, skoro vždy sa postil. Za to ho obdaril Pán Boh i darom zázrakov. Keď nemocní jedli z pokrmov, ktoré on nechal, alebo 

pili vodu zo studne, ktorú on dal vyčistiť, hneď ozdraveli. 
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Keď mu bolo 90 rokov, zjavil sa mu vo videní ctihodný starec, reknúc: «Ešte sedem (rokov) živý budeš.» Než tých sedem 

rokov ubehlo, padol do bolestnej nemoce. Mäso na tele začalo sa mu podobierať; od hlavy do päty bol samá rana, i strašný 

bol pohľad na neho. Avšak ani v najväčších bolestiach netratil trpezlivosti. Majúc krížik v ruke, ustavične rozjímal utrpenie 

Spasiteľovo, bozkával sv. rany jeho a tým podivuhodnej útechy nabýval. V čase svätopôstnom bolesti ho popustily. Úbohý 

nemocný starec opustil na Zelený štvrtok tvrdé lôžko svoje a slúžil omšu sv., medzi ktorou dával bratom svojim prijímať a 

potom chudobným ešte i nohy umýval. V nedeľu veľkonočnú prijal ešte raz sv. sviatosti, dal sa obliecť do rúcha kajúcneho 

a položiť, ako sv. Martin, na popol a tak odovzdal dušu svoju do rúk Božích 6. apríla 1203 v 98. roku veku svojho. 1 na jeho 

hrobe stály sa mnohé zázraky, tak že ho o 20 rokov pozdejšie pápež Honor III. radu svätých pripočítal. 

Poučenie. 

Zo života sv. Viléma učme sa trpezlivosti. Prvý stupeň trpezlivosti je, znášať s odovzdaním sa do vôle Božej všetko, čokoľvek 

nás potká, nech to pochádza od Boha alebo od zlosti ľudskej, z našej neskromnosti alebo z krivdy sveta. Sv. Job znášal 

trpezlive všetky útrapy, hovorievajúc: «Pán Boh dal, Pán Boh vzal, nech je meno jeho pochválené.» Buď tichý, spokojný, 

nereptaj proti Pánu Bohu ani blížnému; trpezlivosť tvoja zahanbuje nepriateľov tvojich. — Sv. Chryzostom spomína deväť 

stupňov sv. trpezlivosti: «Prvý stupeň pozostáva v tom, aby sme si sami nezavdali príčinu ku krivde; druhý: aby sme, urazení, 

nesplácali zlé zlým; tretí: nerozhorčiť sa nad utrpenou krivdou, lež zachovať rovnodušnosť; štvrtý: osvedčiť sa ochotným, 

krivdu znášať; piaty: ukázať sa pripraveným na väčšiu krivdu, nežli je tá, ktorú sme zakúsili; šiesty: nie nenávideť toho, od 

koho krivda pochádza; siedmy: ľúbiť toho, kto nám ublížil; ôsmy: uraziteľovi dobre činiť, a deviaty: Boha za uraziteľa 

prosiť.» — Druhý stupeň je, túžiť po utrpení a príležitosť k tomu vyhľadávať. Márne si lichotíme: nieto iného prostriedku, 

prísť do neba, leda kríž. — «Trpezlivosť je vec podivuhodná, privádzajúca ducha do tichého prístavu a osvobodzujúca ho od 

vetrov a vín protivných,» hovorí sv. Ján Zlatoustý. — Tretí stupeň trpezlivosti je: trpeť s radosťou. Apoštolovia tešili sa, keď 

boli pre Krista prenasledovaní. Pánu Bohu nie je nič príjemnejšieho, nežli keď kresťan z utrpení svojich sa teší. «Je to krásné 

divadlo pre Boha, keď kresťan trpezlive zápasí s bolesťou.» «Trpezlivosť,» píše Tertullian, «ochraňuje vieru, spravuje pokoj, 

podporuje lásku, učí pokore, riadi telo, krotí jazyk, korunuje mučeníctvo, zdobí pohlavie ženské, chválená býva u mladíka a 

odporúča starca.» (De Patientia cap. 15.) 

Modlitba. 

Ó Pane, popraj mi na prímluvu služobníka Svojho sv. Viléma, opáta, milosť trpezlivosti so sebou a s inými, abych niekedy 

spasený bol. Skrze Krista, Pána nášho. Amen 

 

7. APRÍLA. 

Blahoslavený Herman Jozef. 

Jakú lásku chová blah. Panna Mária k dietkam nábožným, dušiam čistým, ktoré s úctou detinskou k nej sa vinú, to môžme 

spozorovať na blah. Hermanovi. Narodil sa okolo r. 1200 v Kolíne na Rýne z rodičov bohabojných, ale chudobných. Ako 

chlapček bol mierny a ochotný ku všetkému, k čomu ho rodičia pridržiavali; býval vždy veselej a bodrej mysle, 

ľahkomyseľnosť a svevoľa boli mu neznáme; nikdy ani slovíčka zlého z úst nevypustil, vždy býval mravný a tichučký. Keď 

mu bolo sedem rokov, začal chodiť do školy, a tu za krátky čas pilnosťou i chovaním svojím v najvyššej miere vyzískal si 

lásku jak učiteľov tak i spolužiakov svojich. Zvlášť útla, tklivá bola návodom matkiným od malička pobožnosť jeho k 

Rodičke Božej. K nej, k tejto Panne najmúdrejšej, modlieval sa i keď šiel do školy, jej posväcoval všetky práce svoje, všetky 

hodiny prázdneho času svojho. Keď spoluškoláci jeho všelijakými hrami sa bavili, on uchyľúval sa do chrámu, kde zvlášte 

obraz oltárny, predstavujúci bi. Pannu Máriu s malým Ježiškom, celú detinskú dušu jeho zaujímal. Pred týmto obrazom 

kľačiaval a v detinskej svojej jednoduchosti nežne, láskavé prihováral sa hneď k Matke, hneď zase k Dieťatku. Kedykoľvek 

mohol, doniesol Rodičke Božej i nejaký darčok, veniec, kúštik chleba, jabĺčko, čo od rodičov dostal a čo potom malému 

Ježiškovi s prosbami, so slzami v očiach ponúkal. — A Dieťatko božské prijímalo vraj blahosklonne dary jeho. 

Medzitým však upadli rodičia Hermanovi ešte do väčšej chudoby, takže mu ani knižiek, ani šiat, ani obuv zaopatriť nemohli. 

Herman bol by musel vystať i zo školy, keby mu nebola najsv. Panna zázračne pomohla Bolo zima, mráz veľký, a Herman 

nemal si čo obuť. Tu utiekal sa k matke svojej nebeskej, Márii. A sotva vkročil do kostola, prihovorila sa mu Mária, tážuc sa 

ho, že prečo chodí v takej zime bosý? «Nemám si čo obuť», odpovedal Herman «a ani peňazí, obuv si kúpiť.» Tu riekla 

najsv. Panna: «Poď sem k tomuto kameňu, zdvihni ho z miesta a tam nájdeš toľko peňazí, koľko potrebuješ, aby si si mohol 

kúpiť obuv.» Herman uposluchnul, vyzdvihol kameň a skutočne našiel pod ním peniaze. Uradostnený srdečne poďakoval sa 

Rodičke Božej, ktorá ešte dodala: «Kedykoľvek budeš v núdzi, príď len sem a vždy nájdeš tu toľko, koľko ti bude treba.» — 

Herman však verne nasledoval milostnú túto radu, a vždy našiel, čo potreboval. On síce s týmto tajomstvom svojím nikomu 

sa nesveril, no spolužiaci jeho ustriehli ho. I šli tiež hľadať pod ten kameň, nenašli tam však ničoho, lebo neboli tak nábožní 

ako Herman, ani nemali Rodičku Božiu tak rádi ako on. Všetko toto nebolo by možno ani veriť, keby to sám sv. Herman na 

smrteľnej posteli nebol dosvedčil. 
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O nejaký čas upozornení boli na omilostneného chlapca tohoto Premonstráti z kláštora Steinfeldského, i vzali ho do kláštora 

najprv len za miništranta, potom však dali ho vyučiť a prijali ho i do rádu svojho. Teraz bola pobožnosť jeho k Márii ešte 

väčšia, následkom čoho najsv. Panna tiež mnohonásobne ho oblažovala. Často zjavovala sa mu v postave viditeľnej a 

poučúvala ho. Pretože Herman celé noci trávieval v modlitbách, zjavovala sa mu najsv. Panna v takej žiare, že izbietka jeho 

bývala celá jasne osvetlená. Zvlášte ľúbila sa najčistejšej Panne anjelská čistota Hermanova, za ktorú aby ho odmenila, dala 

mu krásné meno «Jozef» a i prsteňom sa s ním zasnúbila. 

Rozpomienka na tajomstvo vtelenia Pána naplňovala ho najvrúcnejšou láskou ku Kristu Pánu. Keď spieval chválospev 

«Benedictus», býval vždy ako vo vytržení. Nemožno vypovedať, ako túžil po tom, aby ním druhí ľudia pohŕdali a ho 

ponižovali. Jedného dňa riekol k istému roľníkovi: «Uder ma do tváre.» Keď tento potom všetok udivený tázal sa, že prečo, 

odpovedal mu Herman: «Preto, že som ja stvorenie plné hriechov a ohavností. Nikdy nebudem tak zľahčený a opovrhnutý, 

ako to zasluhujem.  Keď ho niekto chválil, to mu bolo nad mieru odporné; ale keď ho niekto hanil, tomu sa nesmiere tešil. 

Šaty nosieval vždy veľmi chatrné, a keď mu to vytýkali, odpovedal: «Lepších nezasluhujem.» V držaní svojom bol tak 

jednoduchý, že ho svetáci mali za blbého. 

Zomrel dňa 7. apríla 1236. Cisár Ferdinand II. staral sa o to, aby tento verný sluha Boží za svätého bol vyhlásený a i zaslal 

do Ríma dôkazy zázrakov, ktoré na jeho prímluvu sa udaly; no neprišlo k tomu. Predsa však položené bolo meno jeho na deň 

7. apríla do martyrologia regulovaných kanonikov sv. Augustína, ktoré pápež Benedikt XIV. potvrdil. 

Poučenie. 

Ačkoľvek Mária Panna odjakživa nachádzala i medzi pohlavím mužským bárkoľko ctiteľov tak vrúcnych, jakým bol 

blahoslavený Herman Jozef, predsa však uznať sa musí, že v úcte Máriánskej vynikalo i vyniká zvlášť pohlavie ženské, a 

zaiste i má k tomu príčinu najväčšiu. 

Žena bola príčinou pádu ľudského. Po páde rajskom človek podľa tela i duše zkazený, dopúšťal sa krivdy a násilia na blížnom, 

a krivda najbolestnejšia diala sa žene. Žena, od priradenosti slabšia, stala sa mužovi nie družkou a manželkou, ale otrokyňou 

a hračkou, miesto jednej ženy mal ich surový muž viacej, a to trvalo po celý vek starý až do príchodu Kristovho. — Pred 

Kristom muž všade len sa zabával a bojúval, a žena musela pokonávať doma práce čo najťažšie; muž lenošil a hýril, a so 

ženou robil, čo sa mu ľúbilo. Tak napr. u Indov tá ohavnosť bola obyčajom, že keď muž zomrel, žena musela sa spáliť, 

nechcela-li až do smrti považovaná byť za 'nepočestnú a prenasledovania hodnú. V Egypte bola nad Nílom skala, ktorá sa 

volala «smrť žien»; s tej skaly skákaly vraj ženy do rieky, keď nad tyranstvom mužov svojich zúfalý. U Grékov a Rimanov 

bol zákon, podľa ktorého každý otrok smel do tváre napľuvať tej žene, ktorá bez závoja, s tvárou odokrytou ukázala sa na 

mieste verejnom. Ba i v Starom Zákone u ľudu Israelského bola žena len úbohou trpiteľkou; lebo nielen že bolo mužovi 

dovolené, viacej žien si pojať a manželku svoju prepustiť, ale i tresty hriešnej ženy boli ďaleko prísnejšie, nežli hriešneho 

muža. Tak trpela žena za hriech pramatky svojej Evy a trpí posiaľ, kde ešte nesvieti svetlo sv. Evanjelia. 

Ale Kristus Pán ujal sa ženy sníženej. Vyvoliac sebe pannu čistú za matku, tým činom povýšil, odôstojnil trpiace, snížené 

pohlavie ženské, v Márii a skrze Máriu vrátil mu rovnosť práva ľudského a zbavil ho okovov otrockých. Kristus Pán zrušil 

mnohoženstvo a obnovil ustanovenie rajské, aby muž smel mať len jednu ženu a spoločnicu života (Mat. 19.), a aby už 

neklesla viac dôstojnosť ženy, sňatok manželov kresťanských povýšil na sviatosť Nového Zákona (Efez. V.). Čo teda Eva 

zkazila, napravila Mária; a čo vinou Evinou znášať musely ženy, ukončilo sa zásluhou Márie. A túto nesmiernu zásluhu, 

ktorú si bl. Panna Mária o pohlavie ženské vydobyla, pohlavie ženské i uznávalo a preto vinulo sa ono k Márii s úctou a 

láskou nežnejšou, než pohlavie mužské. Z pohlavia mužského len tí vyrovnávajú sa v úcte Máriánskej vzorným ženským, 

ktorí znajú cenu panenstva a v úcte panenskej Matky Spasiteľovej hľadajú i nalezajú štít a mocnú podporu nebeskej tejto 

cnosti. — Niekoľko mladíkov rímských, aby na prímluvu najčistejšej Panny Márie zachovali si čistotu panenskú, modlievalo 

sa nasledujúcu modlitbu, a pápež Pius IX. udelil všetkým, čo túto modlitbu hneď po «Anjel Pána» sa modlievajú, odpustky 

100 dní a plnomocné každý mesiac, príjmu-li kajúcne sv. sviatosti. 

Modlitba. 

Ó Pani moja, ó Matko moja, pomni, že som tvoj! Zachovaj ma a ostrihaj ma ako majetok svoj. Amen. 

 

8. APRÍLA. 

Blahoslavený Albert, patriarcha. 

Albert narodil sa okolo roku 1150 v Kastro di Gualteri v Itálii z rodičov šľachtických, ktorí ho hneď od malička dali učiť 

všelijakým vedomosťam; no on najradšie zaoberal sa známosťami bohoslovnými, náboženskými. Čo pri tom krásne 

napredoval i v bázni Božej, odišiel do Mortary do kláštora regulárnych kanonikov, aby úplne posvätil sa učeniu i životu 

duchovnému. Vernosť v plnení povinností, poslušnosť jeho, poníženosť a láskavosť naklonily mu bratov reholníkov tak, že 
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si ho za priora (predstaveného) vyvolhi. Keď bol priorom, ešte jasnejšie svietila žiara jeho cností, následkom čoho 

vyhliadnutý bol za biskupa najprv do Bobbia, potom však do Vercelí. 

Ako biskup vynasnažoval sa za príkladom apoštola Pavla byť všetkým všetko. Modlitba bývala mu prvou záležitosťou,. 

ktorou za rána sa oberával, dokiaľ len mohol, v tom nedal si ničím prekážať , lebo mával za to , že vyprosí-li si raňajšou 

modlitbou pomoc Božiu , všetky denné práce  pôjdu mu šťastnejšie od ruky. Kázaval veľmi často a mocou Božou tak hýbal 

srdcami poslucháčov , že ovocie kázni jeho za každým bolo pozorovať . Tých , u ktorých videl nejaké poklesky a povinný 

bol ich pokarhať , vedel napomínať tak láskave a srdečne, že sotva kedy nedosiahol u nich polepšenia. Jednako prívetivý 

býval k vysokým a nízkym ,a zvlášte milosrdný k chudobným .Oproti sebe samému býval prísny , v jedení  a pití mierny , 

odev nosieval jednoduchý. Ponevač bol veľmi rozumný, v predsavzatiach silný a dobre znal právo cirkevné i svetské ,nejednu 

škodu od svojho biskupstva odvrátil a nejedno právo získal alebo ochránil . Zvláštny však mal dar od Boha, utišovať totižto 

rozhorčené srdcia a smierovať nepriateľov. Preto obrátil sa k nemu i nemecký cisár Fridrich Barbarossa s prosbou, aby bol 

smierčim sudcom medzi ním a apoštolskou stolicou. Albert pomeril i mestá Piačencu a Parmu. Pápež Celestín III. 

preukazoval mu za to mnohé dobrodenia, a Innocent III. poveroval ho prácami veľmi dôležitými. 

Keď západní kresťania — vojská križiacke — roku 1099 od Turkov vydobyli Svätú Zem, vyhlásili ho za kráľa 

jeruzalemského ; v tom nedal si ničím prekážať, lebo vojvodu Bohumíra Bouillonského a založili mával za to, že vyprosili 

si raňajšou modlitbou pomoc Božiu, všetky denné práce pôjdu mu šťastnejšie od ruky. Kázaval veľmi často a mocou Božou 

tak hýbal srdcami poslucháčov, že ovocie kázní jeho za každým v Jeruzaleme latinský patriarchát. Až ta do tých ďalekých 

krajov na Východe dostala sa dobrá povesť o biskupovi vercelskom Albertovi; a keď latinský patriarcha Monako zomrel, 

vyvolený bol na jeho miesto za bolo pozorovať. Tých, u ktorých videl nejaké patriarchu blahosl. Albert. Pápež Innocent III. 

poklesky a povinný bol ich pokarhať, vedel nielen že voľbu tú odobril, ale i zvláštnym listom Alberta napomenul, aby 

dôstojnosť patriarchskú bez okolkov prijal, a vymenoval ho potom i za vyslanca apoštolského tých krajov. Albert, 

vyrozumiac, že ako patriarcha jeruzalemský bude môcť hodne mnoho trpeť pre Ježiša, ba snáď i smrť mučenícku podstúpiť, 

ochotne prijal novú tú hodnosť, sadnul na loď a preplavil sa do mesta Saint Jean ď Acre (Ptolomais), kde zomrelý patriarcha 

mal tiež sídlo svoje. Sotva sa tu ubytoval, ihneď dal sa vyzvedať, ako sa vede kresťanom vo Sv. Zemi. I počul len o samej 

biede a núdzi, o krivdách, aké Turci na kresťanoch páchali, ba že mnohých i k odpadnutiu od viery sv. sviedli. Avšak Albert 

si nezúfal; s dôverou v pomoc Pána cestoval po zemi, tešil, napomínal, posilňoval veriacich a mnohých odpadlíkov zase k 

viere priviedol. Mnoho musel trpeť od Turkov — život jeho bol temer ustavičným mučeníctvom —, no trpel rád pre Krista 

Pána. Kresťania ho milovali ako otca, a i Turci museli si ho konečne pre jeho svätosť vážiť. Dotedy mnohí pustovníci pojedine 

žili na hore Karmel; za času Albertovho chceli sa však sdružiť v reholu, i poprosili patriarchu Alberta, aby im zostavil pravidlá 

pre spoločný život. BI. Albert zostavil im skutočne pravidlá, ktoré neskoršie potvrdila i apoštolská stolica a ktorých do dnes 

pridŕžajú sa reholníci Karmelíti. 

Osem rokov slávne zastával blahoslavený Albert ťažký svoj úrad ku sláve Božej a spáse veriacich, keď bezbožná ruka urobila 

životu jeho konec. Jeden totižto zločinec, ktorého bl. Albert pre všelijaké neresti musel potrestať, číhal s nožom v ruke na bl. 

patriarchu, keď na slávnosť Povýšenia sv. kríža viedol procesiu. Zločinec ten vrhol sa na bl. Alberta a zadal mu ranu smrteľnú, 

tak že ihneď k prevelikej žalosti všetkých kresťanov vypustil ducha r. 1214. 

Poučenie. 

Blahoslavenému Albertovi bývala ráno, keď vstal, vždy prvou vecou modlitba, v čom nedal si nikdy ničím prekážať, nech 

by sa bolo prihodilo čokoľvek, pretože držal sa toho, že, vyprosili si modlitbou raňajšou pomoc od Boha, všetky denné práce 

pôjdu mu potom šťastnejšie od ruky. 

Prosím ťa, ktokoľvek si, čo toto teraz čítaš, spravuj sa, dokiaľ len žiť budeš, krásnym príkladom blahosl. Alberta. Jaknáhle 

sa ráno prebudíš, prvé myšlienky svoje obráť na Pána Boha. Na tom veľmi mnoho záleží. Zlý duch hľadí prvé tvoje myšlienky 

získať si pre seba, a keď ich získa, má nádej, že celý deň bude panovať nad tvojim srdcom. 

Nedávaj zisku toho jemu, lebo mu on po práve nepatrí; Pánu Bohu patria prvotiny tvojich myšlienok, slov i skutkov. Keď s 

lôžka vstávaš i keď sa obliekaš, odriekavaj nejaké krátke modlitbičky, ktoré si sa ešte za dedinstva svojho naučil (nieli, nauč 

sa ich teraz; nájdeš ich v každej dobrej modlitebnej knihe). Keď si sa slušne obliekol, kľakni si pred nejaký svätý obraz a 

vykonaj si skrúšene rannú svoju modlitbu. 

Raňajšou modlitbou predovšetkým poďakuj sa Pánu Bohu za milosť, že ti dal dožiť ten deň, ktorého nedožili sa stá druhých 

ľudí. Zadruhé, posväť Pánu Bohu všetko, čo budeš ten deň mysleť, hovoriť, činiť alebo trpeť, i rozhodni sa, že budeš všetko 

konať i trpeť ku cti jeho. Potretie, urob predsavzatie, že v ten deň Pána Boha ani jedným hriechom neobrazíš, zvlášte však 

tým hriechom nie, ktorého si sa snáď už mnohoráz dopustil, a pros spolu o milosť, aby si predsavzatie svoje i vyplniť mohol. 

Konečne, pros pokorne o pomoc Božiu na celý deň pre všetko svoje konanie i nekonanie. Vzývaj tiež na pomoc blahoslavenú 

Pannu Máriu i svätých svojich patrónov. Keď všetko to krásne vybavíš, prikroč k práci, ktorú ti ukladá tvoj stav; uvidíš, že 

je to pravda, čoho sa držal bl. Albert: všetky denné práce pôjdu ti šťastnejšie od ruky. 

Modlitba. 

Daj, prosíme, všemohúci Bože, aby slávnosť, ktorú ku cti svätého tvojho vyznavača a biskupa Alberta konáme, i pobožnosť 

v nás rozmnožila i dušné naše spasenie napomáhala. Skrze Krista, Pána nášho. Amen. 
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9. APRÍLA. 

Sv. Mária, kajúcnica. 

Mária narodila sa v Egypte. Keď jej bolo osemnásť rokov, opustila rodičov a odišla proti ich vôli do Alexandrie, bohatého 

mesta obchodného, hovieť tam hriešnym a divokým žiadosťam tela. Úplných sedemnásť rokov viedla tu potom život 

nanajvýš hanebný; všetko jej dychtenie a pachtenie smerovalo len k užívaniu rozkoší telesných; pre krásu cnosti nemala ani 

smyslu; pohŕdajúc Bohom i zákonom jeho, nepomysliac na strašný súd, ktorý ju očakáva, vo zvieracích pôžitkoch trávila dni 

svoje. Jedného dňa videla množstvo ľudí vstupovať na loď. Na otázku: kam idú? dostala odpoveď, že putujú do Jeruzalema, 

zúčastniť sa tam v chráme Božieho Hrobu na slávnosti Povýšenia sv. kríža. Tu jej prišla myšlienka, ísť s nimi, však ale nie 

preto, aby božskému Vykupiteľovi, ktorý tam za hriešnikov zomrel, v duchu kajúcom úctu svoju vzdala, lež aby — hrôza! 

— medzi množstvom pútnikov hriešne s telom svojím kupčila! I vstúpila skutočne na loď a ohavnosti svoje jak cestou, tak i 

v meste Jeruzaleme nehanebne prevádzala. 

Keď deň slávnostný svitnul, chcela i ona ísť do chrámu Božieho, kde kríž Pána, od sv. Heleny nalezený, úcte veriacich 

vystavený bol. Avšak keď vojsť chcela do brány chrámovej, tu neviditeľná ruka drzú hriešnicu naspäť držala; chcela vkročiť, 

ale nemohla. Tri- a štyrikrát pokúsila sa prekročiť prah svätyne, avšak márne: tajomná moc povždy odstrčila ju odo dverí. 

Každý pútnik mohol voľne vojsť, len ona — nie! Celkom pomätená utiahla sa do jedného kúta v predsieni chrámovej; zdálo 

sa jej, akoby bol ktosi k nej hovoril: «Ty neviestko predajná, veď ty ani nie si hodná uzrieť kríž Toho, ktorý za teba v 

nevýslovných bolestiach zomrel, a ktorého ty neustále hriechami svojimi križuješ.» — Ako bleskom ranená vrhla sa na 

kolená — celé hriešne jej živobytie sťa strašná príšera vystupovalo jej pred oči duše, — i dala sa do horkého plaču. Čo mala 

teraz počať, aby sa zbavila bôľu svojho? Kto ju vytrhne z tej priepasti záhubnej, do ktorej tak ľahkomyseľne sama sa uvrhla? 

Bedujúc pozdvihla oči svoje a zazrela, na stene obraz najsvätejšej Panny, matky Spasiteľovej. Za očima pozdvihla k obrazu 

tomu i srdce svoje a s vrúcnou pobožnosťou modlila sa k Matke milosrdenstva: «Ó Matko môjho Ježiša! Kresťania menujú 

ťa matkou milosrdenstva, útočišťom hriešnikov. Ó zmiluj sa nado mnou nešťastnicou a prijmi ma pod svoju ochranu! Som 

hriešnica, veľká hriešnica, a nezasluhujem, ako iné čisté duše, ctiť svätú, drahocennú krv môjho Vykupiteľa. Ach, vymôž mi 

tú milosť, aby som smela aspoň vkročiť do tohto chrámu a tam uzrieť kríž Syna tvojho! Sľubujem ti svätosväte, že cez celý 

svoj život oplakávať budem neprávosti svoje, že od tejto chvíle celkom venujem sa službe Božej.» Keď sa takto pomodlila, 

počítila útechu v srdci svojom, cítila, že je vyslyšaná, vstala a hľa, — bez prekážky mohla už teraz prekročiť prah chrámu. I 

šla až k miestu, kde postavený bol posvätný kríž. Hlboko pohnutá nad toľkým milosrdenstvom Božím, hodila sa na zem, 

kropila ju slzami a dlho, dlho skrúšene a kajúcne sa modlila. Potom vrátila sa zase k obrazu Panny milostivej, vzala si ju z 

novu za svedka svojho opravdivého polepšenia, vrhla sa na kolená a volala: «Ó Matko milosrdenstva, tebe po božskom 

tvojom Synovi ďakujem tú milosť, že som sa obrátila, ukonči teraz už len dielo, ktoré si na mne započala! Bár som ja nečistá 

aj nehodná ochrany tvojej; ó ale materinskej tvojej sústrasti veľmi potrebná! V tebe skladám dôveru svoju. Sľúbila som, svet 

opustiť, a hotová som k tomu; len ty ukazuj mi teraz cestu k môjmu spaseniu.» Tu počula hlas: «Pôjdešli za Jordán, nalezneš 

pokoj.» — Odporučiac sa ešte raz pod ochranu Matky milosrdenstva, rozlúčila sa s pamätným obrazom. Potom šla k jednému 

pekárovi, kúpila si tri bochníky chleba, a prezvediac sa, kde je mestská brána, ktorou sa ide k Jordánu, ihneď vydala sa na 

cestu. Šla celý deň. Pod večer ocitla sa u chrámu, ktorý bol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, a stál na brehu rieky. Tam z 

hriechov svojich kajúcne sa vyspovedala a nábožne prijala najsv. Sviatosť. Potom zajedia si kus chleba, ľahla si na holú zem 

a pod širým nebom prenocovala. Na druhý deň ráno šla cez rieku a odporučiac sa opätne pod ochranu blahoslavenej Panny, 

vkročila na púšť, kde vzdialená od ľudí o samote život svoj tráviť hodlala. Za sedemnásť rokov nevidela tváre ľudskej; živila 

sa rastlinami; hladom, horúčosťou v lete, mrazom v zime marené boli jej sily; šaty s nej o niekoľko rokov spadly. 

Pritom bolo jej ustavične zápasiť s prudkými pokušeniami; hneď cítila chuť na mäso, hneď zase na ryby; hneď potom 

zachcelo sa jej vína, ktoré predtým tak ráda a nemierne píjala, kdežto tu na pustatine nedostávalo sa jej ani vody, aby žížeň 

svoju ukojila. Veľmi často uvádzal jej satan na pamäť a pred oči lákavé obrazy z predošlého jej života, doliehajúc na ňu, aby 

sa len zase do sveta vrátila. Ona však v takých okamihoch vrhla sa na zem, plakala, bila sa v prsá a odporúčala sa Matke 

Božej; razom videla sa obkľúčená jasnou žiarou, a mier a pokoj zase u hostily sa jej v srdci. — 

Keď tak v ustavičnom boji v najprísnejšom pokáni sa cvičila, našiel ju nábožný opát Zosimus. Tento muž žil 50 rokov v 

jednom kláštore Svätej Zeme vo všetkej svätosti. Tu prišla mu naraz myšlienka, že je on už dosť dokonalý, a že nepotrebuje 

sa učiť ničomu novému. Bolo to nebezpečné pokušenie diabla, ktorý pýchou ho chcel poraziť. Avšak Pán Boh neopustil ho, 

sľutoval sa nad ním. Vo videní rozkázal mu, opustiť kláštor a odobrať sa do druhého za Jordánom, kde mal nájsť nových 

učiteľov cnosti. Zosimus bez meškania vydal sa na cestu, a šiel s niekoľkými bratmi hneď počiatkom času svätopôstneho za 

Jordán na púšť arabskú. Tam sa rozišli hľadať si samotu, kde každý sám o sebe prísnym pokáním slúžiť chcel Bohu. Zosimus 

kráčal každý deň diaľ a diaľ do púšte, lebo sísť sa chcel s pustovníkom, ktorý by bol ešte dokonalejší než on. Keď 20. dňa na 

poludnie zamýšľal si trochu odpočinúť, a podľa obyčaja svojho niekoľko žalmov odriekaval, zazrel s úžasom v jasnej žiari 

slnečnej postavu ľudskú, ktorej telo bolo celkom osmahlé, vlasy však snehobiele; bola to ženská, ktorá však hneď zmizla. 

Zosimus, domnievajúc sa, že je to pustovník, bežal za ňou. Keď už nebola ďaleko od neho, volal na ňu, aby čakala, že jej dá 

požehnanie, (lebo bol kňazom). Tu Mária zostala stáť, volajúc z ďaleka: «Otče Zošime, som žena; nemôžem s tebou hovoriť, 

lebo som nahá; hoď mi sem svoj plášť, chceš-li mi dať sv. požehnanie!» Zosimus udivený, že žene tej známe je meno jeho, 
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hodil jej svoj kepeň, ktorým keď zaodiala sa, blížila sa k nemu. Na otázku, kto je a čo tu na púšti robí, — dala sa nábožnému 

kňazovi v potoku slz úprimne rozprávať celý beh svojho života, vymieňac si, aby do jej smrti pred nikým o tom sa nezmienil. 

Konečne prosila ho, aby sa za ňu modlieval a na Zelený štvrtok budúceho roku priniesol jej sem Telo Božie. — Zosimus, 

užaslý nad tým, čo videl a počul, ďakoval Pánu Bohu, sbozkával šľapaje sv. kajúcnice a vrátil sa zase do svojho kláštora. 

Nasledujúceho roku, keď priblížil sa Zelený štvrtok, spomenul si Zosimus na prosbu sv. kajúcnice, i odobral sa s Telom Pána 

na brehy Jordána. Okrem prevelebnej Sviatosti, ktorú mal v malom kalichu, niesol sebou v koši i trochu fígov a datlov. Keď 

pod večer ocítnul sa u Jordánu, uzrel svätú na protejšom brehu. I ona ho zazrela — a prežehnajúc vodu sv. krížom, prešla cez 

rieku ako by to bola bývala pevná zem. Pred Zosimom pokľakla, prosila ho o sv. požehnanie, vyspovedala sa ešte raz zo 

všetkých hriechov svojich, pomodlila sa spolu so Zosimom «Verím v Boha» a «Otče náš» — a s najvrúcnejšou pobožnosťou 

prijala Sviatosť oltárnu. Po sv. prijímaní, rozplývajúc sa v slzách, zvolala: «Teraz prepusť, ó Pane, služobnicu svoju v pokoji, 

lebo uzrely oči moje spasenie duše mojej!» Potom požiadajúc Zosima, aby na tak rok v pôste zase na to isté miesto prišiel, 

prešla zase suchou nohou cez rieku. Konečne i jej prišla posledná hodinka. Už 48 rokov strávila tu na púšti, neustále 

oplakávajúc hriechy svoje. Keď rok na to v pôste Zosimus zase na to miesto sa dostavil, našiel na zemi ležať čerstvú jej 

mŕtvolu. U mŕtvoly našiel v piesku nápis, z ktorého vyrozumel, že kajúcnica táto menuje sa Mária a zomrela na Veľký piatok, 

— teda na druhý deň po onom sv. prijímaní. Zosimus pochoval mŕtvolu v hrobe, ktorý vyhrabal pre ňu lev, od Boha ta 

poslaný, i vrátil sa do kláštora svojho. Tu všetky tieto zázračné veci rozprával a svedok jeden ich napísal. Zosimus zomrel 

vo veku 100 rokov. 

Poučenie. 

«Nebudete-li pokánie činiť, všetci zahynete!» povedal Kristus Pán. Bez pokánia hriešnik nemôže byť spasený. Ale už pri 

púhom slove «pokánie» mnohého človeka popadá strach a hrôza. Mnohý totiž domnieva sa, že pokánie záleží jedine v tom, 

aby niekto ustavične sa postil, telo si mrtvil, každú radosť si odoprel a smutný život viedol. Ale takéto pokánie by ti zhola 

nič neprospelo, keby si sa nepolepšil a hriešny svoj život nezmenil. Hlavná vec je zmeniť myseľ hriešnu, čo však nie je 

snadné. Čím dlhšie človek hreší, tým ťažšie je polepšenie, práve ako tým ťažšie je hojiť nemoc, čím hlbšie sa ona zakorenila. 

Ako však prichádza človek k polepšeniu? — Tým, že Pán Boh sám ho vzbudí, aby sa polepšil, čo stáva sa buď osudom alebo 

hlasom svedomia. Osudy zovňajšie, ktorými Boh volá k pokániu, sú podľa toho, ako to kto potrebuje, rozličné; napr. niekomu 

náhle zomre dobrý priateľ, niekto číta dobrú knihu, slyší nejaký rozhovor, príde k nenadálemu šťastiu, je v žalári o samote, 

jeho modlitbu vyslyší Pán Boh, vstúpi do stavu manželského, atď. — Vnútorné vnuknutie však záleží v tom, že je hriešnikovi 

teskno, nahliadne svoju podlosť, omrzne ho a zoškliví sa mu dosavádny hriech, spomína si, jak šťastným sa byť cítil, keď 

bol ešte v rokoch nevinnosti, povstane v ňom túžba, stať sa novým človekom, začína dúfať, že Pán Boh prijme ho na milosť. 

Obyčajne pri obrátení hriešnika síde sa zovnútorný osud a vnútorné vnuknutie; menovite zovňajší osud a volanie nič 

neprospieva, nedružíli sa k nemu i vnútorné vnuknutie, jestli si človek toho volania nepovšimne. Volanie to musíme 

považovať za najväčšiu milosť a i použiť ho. Keby niekto v šírom poli mal už-už zmrznúť, a niekto ho prebudí, zachoval mu 

život; ale keby sa prebudiť nedal, je si sám nepriateľom svojho života. Tak i ten, čo nevšíma si vnuknutia Božieho, ktoré ho 

volá k pokániu. 

Keď Pán Boh hriešnika prebudí, musí hriešnik sa zpytovať, sám seba poznať; pričom nesmie na seba hľadeť zo samolásky, 

lež úprimne podľa skutočnosti ku všetkému sa priznať. Máli (na príklad) matka dieťa svoje priveľmi ráda, vtedy obyčajne 

býva slepá na jeho poklesky a chyby alebo ich i za vlastnosti dobré vydáva; napr. jeho tvrdošíjnosť má za pevnú vôľu, atď. 

Práve tak i človek samoláskou zaslepený vydáva svoju lakomosť za schránlivosť, klamstvo a šudierstvo za opatrnosť, pýchu 

za ráznosť, atď. Preto, chce-li človek dobre sa poznať, musí samoláska mlčať, musíme so sebou tak vyjednávať ako s 

nepriateľom. Predovšetkým máme vzývať Ducha sv., potom zpytovať si svedomie, shliadajúc sa v zrkadle prikázaní Božích 

a cirkevných, s nimi sa porovnávať, aby sme videli, akí sme. — Tým spôsobom poznajúc samých seba, istotne zarmútime sa 

nad sebou, ako Mária Egyptská budeme oplakávať hriechy svoje, silne pred seba si vezmeme, že hriechov páchať už viac 

nebudeme, a vyspovedajúc sa z nich, pokánie činiť budeme za ne predne znášaním toho, čo nám Boh uloží, a jestli bremeno 

hriechov veľmi nás hnete, i sami uložíme si skutky kajúcne. — Za to ale potom máme a okúsime sladké ovocie pokánia: 

odpustenie hriechov a ich trestov, milosť Božiu a pokoj svedomia. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si skrze proroka svojho riekol: «Nechcem smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a živý bob: popraj milostivé, abych 

na volanie Tvoje ako Mária Egyptská pozoroval, a vrátiac sa k Tebe, celým srdcom sladkého ovocia kajúcnosti v plnej miere 

okúsiť mohol. Amen. 

 

10. APRÍLA. 

Sv. Mechtilda, panna a abatyssa. 

Sv. Mechtilda je najľúbeznejším obrazom neznesvätenej nevinnosti a najutešenejšej jednoduchosti detinskej. Narodila sa v 

13. storočí v meste Eislebene v Sasku. Bola vlastnou sestrou sv. Gertrudy a pochádzala z rodu grófov Hackenbornských, 
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blízko spriaznených s cisárom Fridrichom II. Keď sa narodila, bola tak slabá, že museli náhliť s krstom sv., však ale kňaz, 

ktorý ju krstil, tešil jej rodičov: «Buďte bez strachu, dievčatko toto vám nezomre, lež stane sa veľkou sväticou.» A ctihodný 

ten kňaz bol dobrým prorokom. Na Mechtilde hneď od mala-malička ukazovaly sa patrné stopy veľkej pobožnosť. Keď jej 

bolo sedem rokov, šla raz s matkou do neďalekého ženského kláštora v Rodersdorfe. Posvätné ticho a mier, aký v kláštore 

panoval, prívetivé a veselé tváre nábožných mníšiek, ich mravnosť a skromnosť, to všetko učinilo na Mechtildu dojem veľký. 

Tu — pomyslela si — tu chcem, vzdialená od sveta a márnych radostí jeho, slúžiť Pánu Bohu môjmu. A hneď dala sa prosiť 

predstavenú kláštora a všetky sestry, aby ju prijaly do svojej spoločnosť:. Matka však a i mníšky všemožne odrádzaly ju od 

toho, — no ona zotrvala na svojom. 

Konečne matka prosbám jej povolila a Mechtilda, ačkoľvek ešte malé dievčatko, začala na skutku so všetkou opravdivosťou 

a horlivosťou zachovávať v kláštore pravidlá reholné a túžiť po svätosti. Predovšetkým cvičila sa v poslušnosti, tak že 

čokoľvek sa jej rozkázalo, všetko ochotne a rada plnila. Všetkým v kláštore chcela slúžiť, a práve služby najnižšie vykonávala 

najradši. Trebárs bola telesne veľmi slabá, predsa nechcela požívať ani mäsa ani vína, telo svoje držala v stálej kázni, avšak 

bez toho, žeby prísnosť svoju na odiv bola stavala. Ona chcela byť vždy posledná a najnižšia a ľúbiť sa len Bohu samému. 

Tak strávila v skrytosti a celkom ticho roky svojho detinstva. Keď dospela v pannu, složila slávné sľuby reholné a nevýslovne 

sa tešila, že už teraz celkom zasvätená je nebeskému svojmu Ženíchovi, Pánu Ježišovi. Horlivosť jej bola od tej doby ešte 

väčšia, však ale i milosti dostávalo sa jej od Boha hojnejšie. Ježiš sám spojil sa s ňou spôsobom nevýslovne jemným, zvoliac 

si ju za milú nevestu svoju. 

On často sa jej zjavoval a poskytoval jej najutešenejšie videnia. Keď raz rozjímala, ako nevinne odsúdil Pilát Krista Pána na 

smrť, riekol jej Vykupiteľ: «Poď so mnou pred Otca nášho nebeského». Tu však očula z úst všetkých svätých a všetkého 

stvorenia žaloby proti sebe: jak lenivá bývala niekedy v láske Božej, ako neobcúvala vždy podľa vôle Božej a neužitočným 

oddávala sa myšlienkam, atď., i slyšala potom, ako všetko volalo, že nie je hodná, aby jej slúžili tvory Božie. Mechtilda sa 

zľakla, ale Pán Ježiš obrátil sa k Otcu nebeskému a riekol: «Na všetky tie žaloby chcem ja za ňu odpovedať, lebo ju milujem». 

«Čo ťa pohlo k tomu, že ju miluješ?» tázal sa Otec nebeský. Ježiš odpovedal: «Preto že som si ju vyvoIil.» Teraz nabudla 

Mechtilda dôvery a obetovala Otcu Ježiša ako náhradu za všetky nedostatky i chyby svoje, a Boh Otec prijal obeť túto a 

všetko jej odpustil. 

Avšak Mechtilda mala pracoval: i pre česť a slávu Božiu a spásu duší. Tak bola pozdejšie poslaná do kláštora Diessenského 

v Bavorsku, prevziať úrad abatyssy. Za malý krátky čas uviedla tu svojou vľúdnosťou a miernosťou, hlavne však vznešeným 

svojím príkladom najlepšiu kázeň a poriadok. V kláštore Edelstattenskom vo Švábsku zavládla toho času veľká vlažnosť a 

nekázeň. Konrád, biskup Augsburgský, naložil Mechtilde, aby šla tam a zloriadu tomu odpomohla. Mechtilda vyhovela 

rozkazu biskupovmu, a mníšky tie, nemohúc odolať skvelému jej príkladu, zanedlho sa polepšily a viedly život naozaj 

cnostný, bohumilý.  Z vyjasnenej tvári žiarila jej vždy nebeská miernosť a láska; čokoľvek sestrám rozkázala, to najsamprv 

i sama učinila. Všetek svoj čas venovala modlitbám, čítaniu a ručným prácam. Spávala na holej slame; jedávala málo; 

zachovávala najprísnejšie mlčanie, a srdce jej bývalo vždycky naplnené toľkou ľútosťou a skrúšenosťou, že skoro ustavične 

slzy prelievala. Obzvlášte rada obcúvala s chudobnými, trpiacimi, pokúšanými a hriešnikmi, za ktorých sa modlievala, 

tešievala ich a pomáhala im. Po celý čas svojho života mávala veľké bolenie hlavy, znášala ho však s najväčšou trpezlivosťou. 

Päťdesiat rokov ztrávila požehnane v ráde, keď v 57. roku veku konečne i jej približovala sa hodinka smrti. V posledný deň 

pozemského svojho života, keď už temer skonávala, jedine tieto slová mohla ešte vypúšťať z úst: »Ó dobrý Ježišu, ó dobrý 

Ježišu!» Slová tieto ustavične si opakujúc, s radosťou hľadela smrti v ústrety. V poslednom okamihu zjavil sa jej Kristus Pán, 

plný božskej velebnosti, a volal ju do vlasti nebeskej týmito slovy: «Poď, požehnaná Otca môjho!» Ona však, umierajúc, 

zvolala: «Kde je závdavok a rukojemstvo moje?» Slovami tými chcela totižto Vykupiteľa svojho upamätovať na sľub, ktorý 

jej bol kedysi dal, keď jej riekol: «Nemáš sa báť smrti, lebo si prijala srdce moje za závdavok, za dom útočistný a za príbytok 

večný, a v ten deň, keď si pre teba prídem, máš mi ho zase odovzdať na svedectvo.» Tak tedy svätá Mechtilda vrátila 

božskému Vykupiteľovi svojmu srdce, t. j. onú plamennú lásku, ktorú jej bol do srdca vložil, lebo mala byť teraz už na veky 

s ním spojená a jeho slávy večnej účastná. Zomrela 29. marca 1301. — Svätá jej sestra Gertruda videla vo vytržení duše v 

podobe roztomilého, prekrásne ozdobeného dievčatka padať ju do náručia Ježišovho a dychtivé napájať sa zo sv. jeho rán 

blaženosťou nebeskou. 

Poučenie. 

O zjaveniach sv. Mechtildy zachovala sa nám zo starobylosti celá kniha. Stoj tu, čo jej bolo na výročité sviatky zjavené. 

V Advente chcela sv. Mechtilda dobre naučiť sa pozdravovať Matku Pána. Tu naučil ju Pán: «Máš pozdravovať panenské 

srdce Matky mojej, pretože bolo ono najčistejšie; ona prvá vo svete složila sľub čistoty panenskej; ďalej preto, že srdce to 

bolo najpokornejšie, tak že ním pritiahnutý bol Duch svätý; pretože bolo najtrpezlivejšie, lebo moje utrpenie najbolestnejšie 

preniklo jej srdce; pretože bolo najvernejšie, lebo chcelo, aby jediný Syn za spásu sveta bol obetovaný; pretože roznietené 

bolo láskou k Bohu a k blížnému.» 

O Vianociach osvietená bola nevýslovným poznaním, ako Syn Boží je svetlom sveta. A ona poznala, ako v tak malom 

Dieťatku prebýva dokonalosť celého božstva, a ako v ňom ukrytá je sila všemohúca a múdrosť nevyzpytateľná. Lebo keď 

ležal v jaslách, bola v ňom rovne tak náplň múdrosti, ako je teraz, keď vládne v nebesiach. Vo vytržení ducha vzala to Dieťa, 

objímala ho, privíňala k srdcu, tak že cítila a očula, jak mocne tlče srdce jeho. A keď sa tomu divila, poučovalo ju Dieťa: 

Tlkot srdca môjho nebol taký, ako u druhých ľudí, ale ja som mal vždy ten istý tlkot — od svojho detinstva až do smrti —, a 

odtiaľ to, že som tak skoro na kríži zomrel. Prvý tlkot pochádza zo všemohúcej lásky srdca môjho, tak že som všetky 
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protivenstvá sveta a ukrutnosti Židov ticho a trpezlive znášal. Druhý tlkot pochádza z lásky múdrej, ktorou som seba i všetky 

veci — na nebi i na zemi čo najmúdrejšie zariadil. Tretí pochádza zo sladkej lásky, ktorá mňa tak mocne prenikla, že mi 

učinila všetky horkosti tohoto sveta sladkými, áno i smrť, ktorú som pre svet podstúpil. Štvrtý tlkot — vľúdny — znamená 

vľúdnosť a dobrotu môjho človečenstva, ktorá mňa spravila k ľuďom prívetivým, vľúdnym, spoločenským. 

Na nový rok, v deň Obrezania Pána prosila Mechtilda, aby jej a jej spolusestrám dal novoročné požehnanie, a aby na nej 

obrezal, čo by sa mu neľúbilo; tu riekol jej Pán: «Na svojich srdciach máte obrezané byť od všetkých myšlienok pýchy, 

netrpezlivosti a márnosti svetskej. Na ustách vašich máte obrezané byť od všetkých slov lichoty, pomluvy a opovážlivého 

úsudku. Na skutkoch vašich máte obrezané byť od zahálky, od lenivosti v dobrom, od prestúpenia prikázaní Božích a od 

neposlušnosti.» 

Na slávnosť s v. Troch Kráľov po sv. prijímaní riekol Pán k Mechtilde: «Vidz, ja podávam ti zlato, t. j. svoju lásku božskú, 

a kadidlo, t. j. všetku svoju svätosť a pobožnosť, a myrhu, t. j. všetku trpkosť svojho umučenia. To všetko ti dávam — tak, 

aby si mi to ako svoje mohla vrátiť. A učiniali tak duše, navrátim im to dva — áno stokrát, a konečne dám život večný. Preto 

má človek každý rok na ten deň obetovať: božskú lásku, čistú svätosť a ovocie svojho utrpenia.» 

Na Hromnice videla Mechtilda blahosl. Rodičku Božiu, ako niesla na rukách svojich kráľovské dieťa Ježiška, odené v rúcho 

belasej barvy, plné zlatých kvietkov, a na prsách, na ramenách stálo písané nedotknuteľné meno Ježiš. Tu zvolala Mechtilda: 

«Ó ty najsladšia Panno, tak krásne obliekaš Synáčka svojho, keď ho obetuješ v chráme!» — Ona na to: «Nie tak, ale krásne 

som ho pristrojila a s takou zbožnosťou a vďačnosťou ho obetovala, že keby pobožnosť všetkých svätých sústrednila sa v 

jednom človeku, nerovnala by sa pobožnosti mojej. A všetka moja radosť slovami Simeonovými premenila sa v zármutok! 

Často, keď som Synáčka svojho na lone držala, naklonila som veľkou sladkosťou a pobožnosťou hlavu svoju na jeho, a toľko 

slz som preliala, že som celú hlavu i tvár jeho slzami svojimi smáčala.» 

Na Veľký týždeň tázala sa Mechtilda pri každom jednotlivom utrpení, ktoré rozjímala, ako sa zaň môže človek odslúžiť? Tu 

pravil Pán: «Aby (človek) za moje zajatie k vôli mne ochotne a rád sa dal viazať putom pravej poslušnosti; za poličky, aby 

ctil svojich predstavených; za trnie, aby pokušeniam zo všetkých síl hľadel odolať; za rúcho potupné, aby sa len tak šatil, ako 

toho potreba vyhľadáva, a nič parádneho a nádherného nenosil; za bičovanie, aby verne a trpezlive v šťastí i v nešťastí pri 

mne zotrval; za pribitie nôh mojich, aby všetku žiadosť do mňa vlial; za pribitie rúk mojich, aby v dobrých skutkoch sa cvičil 

a všetkých zlých skutkov pre mňa sa varoval; za ranu do srdca môjho, z ktorej vytiekla krv a voda, aby sa človek zcela s 

vôľou mojou srovnával, a vôľa moja aby mu bola nado všetko. Jestli kto, rozjímajúc umučenie moje, slzy prelieva, prijímam 

to tak, ako by za mňa trpel.» 

Na Veľkú noc videla dvoranu nebeskú, pred ktorou stáli dvaja anjeli s krídlama rosťaženýma, tak že sa nimi dotýkali, a krídla 

tie vydávaly sladké hlaholy ako harfa. Duša Mechtildina vletela do tej dvorany, padla k nohám Pánovým a bozkávala rany 

ružové; príduc však k rane srdca, nalezla ho otvorené a vydávalo zo seba plameň ako horiaca pochodeň (fakľa). Pán prijal 

dušu dobrotivé a riekol: «Vojdi a prechádzaj si dĺžku a šírku božského môjho srdca. Tvoje je všetko to dobré, čo nájdeš v 

srdci mojom;» a, dýchnuc na ňu, riekol: «Prijmi Ducha svätého.» V tom naplnená bola Duchom sv. a zo všetkých jej údov 

vychádzaly papršleky ohnivé, tak že každý, za koho sa modlila, prijal z nej papršlek. 

O Nanebevzatí riekol Pán: «Stal som sa prímluvcom a prostredníkom ľudí u Otca svojho. Keď verný správca starostlivé 

sbiera dôchodky pána svojho a badá, že niečo schádza, vtedy on sám zo svojho to dosadzuje. Tak i ja. Všetko dobré, čo ktorý 

človek činí, obetujem Otcu svojmu stonásobne; a čo nedostáva sa, dosadzujem zo svojho, abych dušu s bohatstvom 

neoceniteľným Otcu svojmu odovzdať mohol.» 

Na Ducha riekol Pán Mechtilde: «Duch sv. troju vec pôsobil vo sv. apoštoloch. 1. On ich tak roznietil láskou Božou a zcela 

zmenil, že oni, ktorí boli predtým bojazliví, slabí a sebamilovní, tak zmohutneli a sosilneli, že ani smrti sa nebáli, a za česť a 

radosť si pokladali, keď mohli trpeť pre Boha. 2. Ako oheň čistí železo a robí si ho podobným sebe: tak očistil Duch sv. 

apoštolov a celkom ich posvätil. 3. Ako zlato, jestli ho v peci rozpustíme o do nejakej formy vlejeme, obraz tej formy dostáva: 

tak Duch sv. apoštolov vo svojom ohni zmäkčil, v Bohu rozpustil a podľa obrazu Božieho uspôsobil, tak že sa vyplnilo slovo 

Žalmistovo: «Riekol som, bohovia ste!» — To isté má každý kresťan od Ducha sv. si vyprosiť. 

O slávnostiach Panny Márie mávala Mechtilda mnoho zjavení a poučení, z ktorých aspoň jedno uvedeme. Ona žalovala raz 

sama na seba, že nectí — ako náleží — Rodičku Božiu. Tu riekol k nej Pán: «Za to tvoje zanedbanie chváľ Matku moju pre 

vernosť; ona mi bola najvernejšia vo všetkých svojich skutkoch, pretože vždy mojej vôli dávala prednosť pred svoju. Za 

druhé, chváľ jej vernosť, pretože mi vo všetkých mojich potrebách na pomoc prispievala verne, tak že, čo som trpel na tele, 

to ona všetko so mnou trpela na duši. Za tretie, chváľ jej vernosť, že i v nebesiach mi je v tom najvernejšia, hľadajúc 

hriešnikov, aby sa obrátili. Na jej prímluvu obrátilo sa neskončené množstvo hriešnikov, ktorí už spravodlivým súdom mojím 

k večným mukám určení boli, jej však milosrdenstvom boli zachovaní. 

V noci pred Všetkými Svätými videla Mechtilda vo vytržení živú studňu, jasnejšiu než slnce, ktorá bola sama v sebe sladkou 

a z ktorej vychádzal vzduch preľúbeznej vône. Dno bolo veľmi pevné a práca na ňom veľmi drahocenná; vedro čerpalo bez 

ľudskej pomoci samo od seba a všetkým sa dávalo. Pevnou pôdou tej studne značila sa všemoc Otca, nádobou na váženie 

múdrosť Syna ku tvorom, ktorá sa všetkým ľuďom udeľuje podľa ľúbosti. Sladkosť vody znamenala nevýslovnú sladkosť 

Ducha sv. — Spasiteľným vzduchom označovalo sa, že je Boh životom všetkých vecí; lebo ako bez vzduchu nemôže žiť 

žiaden človek, tak žiaden človek, žiaden tvor nemôže žiť bez Boha. V objeme tej studne — na jej dne — bolo 7 stĺpov, 

majúcich hlavice zo safíru, ktorými tieklo sedem potokov do všetkých svätých: jeden do anjelov, druhý do prorokov, tretí do 
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apoštolov, štvrtý do mučeníkov, piaty do vyznavačov, šiesty do panien, siedmy do ostatných svätých, tak že odtiaľ nasýtení 

boli všetkým zbožím a vospolok vydávali vôňu ľúbeznú, ktorú jeden z druhého dychtivé pili do seba. Tým označovalo sa, že 

svätí svoju radosť a všetky skutky, ktorými v Bohu vládnu, sebe vospolok s tou vyliatou dobrosrdečnosťou sdeľujú. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Mechtilde náplň múdrosti a útechy v zjaveniach udeľoval: popraj nám, aby sme vedami odtiaľ plynúcimi 

osvietení touže zbožnosťou a útechou duchovnou ako ona oplývali. Amen. 

 

11. APRÍLA. 

Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ cirkvi. 

Odtedy, čo kresťanstvo oblažuje svet, sedeli vždy na pápežskej stolici v Ríme práve vtedy, keď cirkev Božia bola v úzkostiach 

najväčších, mužovia, ktorí, obrnení svätosťou a neohrozenosťou, pevnou rukou spravovali lodičku Petrovu, cirkev katolícku. 

V rade tých mužov čestné miesto zaujíma sv. pápež Lev, ktorého vďačný kresťanský svet pre veľkú jeho svätosť, učenosť a 

veľké jeho diela právom nazval «veľkým.» 

Lev narodil sa na sklonku 4. storočia z rodičov veľmi vznešených v Ríme. O jeho mladosti nevieme skoro nič; že ju však 

veľmi dobre upotrebil, dokazujú veľké a mnohonásobné jeho známosti a cnosti. Za pápeža sv. Celestína I. bol archidiakonom 

v Ríme. Keď však r. 440 zomrel sv. pápež Sixtus III., duchovenstvo rímské jednohlasne vyvolilo za pápeža Leva, 

meškajúceho práve v Gallii (Francúzsku), kde smeril rozhnevaných vojvodcov rímských Aetia a Albína. Voľbu túto všetek 

ľud rímský, ba celé kresťanstvo prijalo s jásotom, lebo v časoch tých, občiansky i nábožensky rozorvaných, treba bolo cirkvi 

sv. muža ozaj ako lev silného. 

Góthi a Hunni, dva veľké divé národy, tiahli páliac a plieniac Europou; nikde nebolo pokoja a mieru i zdálo sa, akoby viera 

sv. v Krista so zeme mala byť vyhladená. V Afrike číhal iný ukrutný kráľ s ľudom svojím na príležitosť, aby do Itálie vtrhnúť 

a lúpežiť mohol. Okrem toho rozličné bludoverstvá o mnoho strašnejšie než divokí barbari pustošily cirkev Božiu. Strašná 

búrka vznášala sa nad zemou, a uprostred tejto búrky sedel sv. Lev na lodičke Petrovej. Netratil odvahy, neklesal na mysli, 

lež v dôvere v Pána Ježiša, ktorý nikdy neopúšťa cirkev svoju, riadil lodičku, vesloval búrkou a vlnobitím a víťazne prestál 

zápas za vec Božiu. 

Vidzme. Roku 451. tiahol Attila, kráľ Hunnov, ktorý «bičom Božím» sa nazýval, s nesčíselným vojskom divokým do 

Francúzska; na ceste všetky mestá a dediny pálil, len mesto Paríž bolo na prímluvu sv. Genovéfy zachránené a mesto Troa 

ušetril na prosbu svätého biskupa Lupu. U mesta Salón srazil sa s Rimanmi, bol však po tuhej borbe porazený. Plný zlosti a 

vzteku vrátil sa Attila na to do svojej krajiny, tam si trochu oddychnul, potom však pádil do Itálie. Krv tiekla potokami; nikto 

nemohol vzdorovať moci kráľa divokého; dym a plameň, krv a ryk značily dráhu, kade tento ukrutník sa ubieral. Kto vládal, 

spasil sa útekom na osamelý nejaký ostrov. Attila zastal s vojami svojimi pred bránami mesta Ríma. V tejto nevýslovnej 

úzkosti a núdzi povstal teraz sv. pápež Lev; on chcel ochrániť slabých, Rím a jeho obyvateľov od záhuby zachovať. I čo 

neučinil? 

S dôverou v pomoc Pána vzal do ruky biskupskú berlu a so všetkým svojím duchovenstvom v rúchu cirkevnom kráčal v 

ústrety hroznému Attilovi. Attila bol malej, ale veľmi silnej postavy; pohľad jeho bol tak ostrý, že ho nikto zniesť nemohol; 

válka a vraždy boli mu zábavou. Keď sv. pápež do jeho tábora prišiel, meškal Attila medzi divokými svojimi vojakmi, 

obdivujúcimi odvahu pápežovu. Pápež však, neznajúc bázne, predstúpil pred neho a naliehave ho napomínal, aby dal pokoj 

a vrátil sa do vlasti svojej. Strachom pred vznešenou velebnosťou pápežovou riekol Attila: «Buď si kto buď, človek lebo 

anjel, Rím a Italia nech je tebe povďačná za svoje zachránie je. Ty si za okamih nemnohými slovami dokázal, čoho nedoviedol 

cisár so všetkými vojskami svojimi. Ďakuj Bohu, ktorému siúžiš, Attila jemu a tebe priznáva víťazstvo.» Keď však vojaci 

nad tým nevrle reptali, že ustupuje pred kňazom bezbranným, odpovedal im, že videl po bokoch pápeža stáť dvoch mužov v 

rúchu kňazskom a s vytasenými meči (sv. Peter a Pavel), ktorí mu vyhrožovali smrťou, nepovolili Levovi. — Attila s 

vojenskými svojimi tlupami skutočne odtiahol, ale na ceste tej r. 453 zomrel. Rím však prímluvou sv. Leva bol zachránený. 

— O niekoľko rokov neskorej mal Lev opäť byť ochrancom Ríma. Kráľ Vandalov, Oenserich, pristál s početným vojskom 

ku brehom Itálie, dobyť, vydrancovať a rozrumiť Rím. Lev, ako posol mieru, ihneď vybral sa do tábora nepriateľského, však 

ale tentokrát nepošťastilo sa mu bič trestu Božieho zcela zadržať; až priveľké zločiny páchaly sa v meste, ktoré musela 

zastihnúť zaslúžená pokuta. Lev obdržal síce na prosbu svoju od Gensericha sľub, že tri hlavné chrámy a obyvateľstvo budú 

ušetrené, avšak mesto samo bolo za štrnásť dní od nepriateľa drancované a o najvzácnejšie svoje poklady olúpené. 

Tak zastával sv. pápež Lev krásny úrad ochránca slabých, poslanca mieru, vysvoboliteľa z nebezpečia a záhuby. Ukázal li sa 

však veľkým v tom: väčším ešte ukázal sa vo víťaznom svojom boji proti lži a bludu. Bol on opravdivým bičom 

nabludovercov, a i kým vôkol rinčaly meče nepriateľské a vedené boli bitky krvavé, tasil sv. tento pápež zbraň svätej viery 

a ňou nepriateľov cirkvi Božej pokoroval, k pravde späť uvádzal alebo aspoň neškodnými činil. Najväčší a najdôležitejší 

zápas, aký sv. pápež mal a víťazne prestál, bol boj proti arcibludárovi Eutychesovi. Tento, opát kláštora Carihradského, 



 

174 

zastával to bludné učenie, že Pán Ježiš bol len Bohom a nie spolu i človekom, že bol teda len jedinej a síce božskej 

priradenosti. Pán Ježiš bol vraj, podľa jeho náhľadu, len na pohľad a zdánlive človekom, nie však skutočne. Zapieral teda, že 

sa Kristus, Syn Boží, vtelil a v lone Márie Panny človekom stal. Proti tomuto nebezpečnému bludu sv. pápež, ako strážca 

viery a náuky čistej, ihneď dôrazne sa ozval. Písal dlhý list arcibiskupovi Carihradskému, Flaviánovi, rozvinúc v ňom jasne 

a zreteľne pravé učenie o vtelení Pána. Prv však, než tento čarokrásny list napísal, uchýlil sa ku hrobom sv. apoštolov Petra 

a Pavla; tam sa modlil a prísne postil tri dni; napíšuc list, položil ho na hrob sv. Petra a vzýval sv. knieža apoštolské, aby, súc 

osvietený v nebi svetlom Ducha sv., v liste tom opravil a dodal, jeli čo treba. Keď však po dlhej modlitbe sv. pápež vstal a 

list ten z hrobky vzal, našiel v ňom skutočne celé miesta zmenené. Tento list čítaný bol slávne i na cirkevnom sneme v 

Chalcedóne, v chráme sv. Eufemie, kde na rozkaz sv. pápeža Leva 520 biskupov sa zhromaždilo. Sotva bol list sv. pápeža 

prečítaný, tu všetci biskupi volali: «To je pravá viera; to je prastaré, rydzé učenie cirkvi. Sv. Peter sám mluvil ústami 

Levovými; kliatba na každého, ktoby sa nepodrobil výrokom Ducha svätého!» — Krivoverstvo Eutychesovo bolo zavržené, 

a čisté, sväté učenie o vtelení Syna Božieho celému svetu zase jasne pred oči postavené. 

Čo takto sv. pápež neunavene slovom i písmom proti nevere a bludu bojoval, obracal zreteľ svoj i na zlepšenie mravov. Dlhé 

a krvavé vojny pokazily i dobré mravy duchovenstva a ľudu. Lev hľadel tomu odpomôcť, privádzajúc predovšetkým kňazov 

na cestu cnosti; lebo z kňazov, keď nábožne a sväté živí sú, pochádza všetko dobré, ale jestli dráhu svätosti opúšťajú, všetka 

zkáza; preto hovorieval Lev: «Bezúhonné chovanie na predstavených, biskupov a kňazov, je životom podriadených.» Tak 

riadil sv. Lev lodičku cirkvi 21 rokov. Chudobných považoval za drahocenné údy Kristove; žiaden nešťastný, žiaden 

zarmútený od neho bez pomoci a bez útechy neodišiel. Bol on opravdivým otcom ľudu, a ačkoľvek Boh veľké veci skrze  

neho konal, bol i zostal predsa zo srdca pokorný. Bohatý na zásluhy u Boha i u ľudí zomrel 10. novembra 461. Pamiatku 

jeho slávi cirkev 11. apríla. 

Poučenie. 

Ako nenávidel Attila kresťanov a Genserich katolíkov, nepohla ich zaiste Leonova dôstojnosť pápežská k tomu, že ho 

poslúchali: naopak dôstojnosť tá musela byť práve väčším nebezpečím pre život jeho. Čo ich teda pohlo, čo dodávalo prosbám 

a napomínaniam sv. Leva toľkej moci? Úcta oná preveľká, ktorú im vynucovala dôstojná a posvätná osobnosť jeho. Z toho 

môžme si vziať krásné naučenie pre každodenný život. 

Každý dospelejší človek máva okolo seba druhých ľudí, ktorých môže prosbou, napomenutím, rozkazom odvracať od zlého 

a priviesť k dobrému. Tak majú rodičia deti, staršie deti mladšie dietky, duchovní a predstavení poddaných, učiteli žiakov, 

majstri tovaryšov, učňov, páni a hospodári služobných a služobné; a zase i deti, podriadení, tovaryši, učeníci i služobní môžu 

jeden druhého odhovárať od zlého a nahovárať na dobré. Však ale musíme priznať, že všetko i najlepšie a najhorlivejšie 

odhováranie a nahováranie býva prečasto celkom márne. Koľkokrát žalujú sa kňazi, učitelia a rodičia: ako by som hrach na 

stenu hádzal, akobych kameňu rozprával! Príčiny toho bývajú rozličné, však ale často i tá, že u mnohých ľudí darmo by sme 

hľadali to, čo slovám sv. Leva dodávalo zvláštnej ceny a sily, a to je jeho duch a vážnosť. Jestli chceš, aby tvoje slovo, 

napomenutie, rozkaz mal moc a prospel, potrebné je predovšetkým, aby patriční mali pred tebou úctu a vážnosť. A ctiť a 

vážiť si ťa budú len natoľko, nakoľko najdú u teba pravého kresťanského ducha a pravý kresťanský život. Sv. Písmo hovorí: 

«Modlitba spravodlivého môže mnoho», rozumie sa u Boha. Však ale pravda je tiež, že slovo spravodlivého mnoho môže i 

u ľudí, a to i u ľudí zlých, zajedno, že i zlý človek mimovoľne má pred cnostným úctu, a za druhé, že slová človeka cnostného 

sprevádza požehnanie Božie, tak že neminú sa účinku. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. pápeža Leva učinil tak mocným v slove a tak slávne si skrze neho riadil cirkev svoju, ráč nám popriať, 

žeby sme podľa jeho slov sa riadili a tak cirkvi tvojej za okrasu slúžili. Amen. 

 

12. APRÍLA. 

Sv. Sabas (Sava), mučeník. 

Vojny pustošily svet, a národy, pudené duchom nepokojným navzájom vyháňaly sa z tisícročných svojich bydlísk a zakladaly 

nové dŕžavy. Nádherný Jeruzalem bol zborený, svetovládny Rím zahynul, však ale slovo Božie trvalo, vždy viac a viac sa 

šírilo a podmaňovalo si národy i najdivšie. Tak sklonili šiju svoju pod sladké jarmo viery sv. i divokí G ó t h i, z pomedzi 

ktorých mnohí pre Krista i smrť mučenícku podstúpili. 

V druhej polovici 4. storočia panoval ako kráľ Góthov Athanarich a sídlil v Dácii. Athanarich, ktorý bol ešte pohan a viedol 

vojnu s Rimanmi, vidiac, že počet veriacich kresťanských v dŕžave jeho so dňa na deň sa množí, rozkázal ich ukrutne 

prenasledovať. I dal po svojich dráboch nosiť modly pred všetky domy, v ktorých i len tušil kresťanov. Jestli obyvatelia 

zdráhali sa modlám tým sa klaňať alebo im obetovať, boli domy ich popodpaľované a oni v nich spálení alebo udusení. Raz 

dal zapáliť i jeden kresťanský kostol, v ktorom mnoho ľudí zhorelo. Nie je nám známy ani počet ani menoslov tých, ktorí v 
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tomto prenasledovaní stali sa obeťou viery; len o dvoch obetiach sa vie, a síce o sv. Nicetasovi, ktorého cirkev grécka ctí ako 

arcimučeníka, a o sv. Sabasovi, ktorého životopis tu podávame. 

Sabas, od detinstva kresťan, bol vždy vzorom poslušnosti, miernosti a pokory. Najväčšou jeho radosťou bývalo, mohol-li 

posvätné oltáre v chrámoch ozdobovať, a chválu Božiu prespevovať; niekedy celé noci trávieval v modlitbách. Aby panickú 

čistotu si zachoval, všemožne stránil sa druhého pohlavia, a mrtvil sa kde a ako len mohol. Nezbehlý vo vedomostiach 

svetských, skvel sa vždy múdrosťou pravou, vyhýbal chvále márnej a vyhľadával slávu svoju len v láske k Pánu Ježišu. 

Oslavovať Pána Ježiša, po tom túžil nevýslovne a túžba jeho nezostala nevyplnená. 

Velitelia a úradníci kráľa Athanaricha boli tiež pohani a nasledovne zaťatí nepriatelia kresťanstva, a títo hneď na počiatku 

prenasledovania nútili kresťanov požívať mäso modlám obetované. Pretože však kresťania mäso to jesť nechceli, pojali 

niektorí s kresťanmi spriaznení modloslužobníci, aby ich ratovať mohli, myšlienku, podplatiť sluhov kráľovských, žeby 

kresťanom miesto mäsa obetného mäso obyčajné dávali. Avšak sv. Sabas zavrhoval takéto klamstvo a pokrytstvo, a nielen 

že sám žiadneho mäsa vôbec neokúsil, lež rozhodne v zhromaždení kresťanskom osvedčil, že kto bude jesť z toho mäsa, toho 

nebude považovať za kresťana, ten samým tým činom prestane byť kresťanom. — Celý rok mali potom kresťania pokoj, keď 

jedného dňa zase objavil sa v osade, v ktorej sv. Sabas býval, kráľovský úradník, vyzvedajúc sa, sú-li tam ešte akí kresťania. 

Veškerí obyvatelia, pohani i kresťania, v tichosti ushovorili sa, že na bohov odprisahajú, že niet medzi nimi kresťanov; ale 

Sabas zatracoval krivú ich prísahu a riekol: «Nikto za mňa nech neprisahá, lebo ja som i zostanem kresťanom.» Potom 

prisahali pohani, že v ich osade žije len jeden jediný kresťan, menom Sabas. Úradník dal si ho predvolať, a Sabas neznajúci 

bázne ľudskej, ustanovil sa. Keď však úradník počul, že Sabas, okrem čo má na sebe, ničoho nemá, riekol pohrdlive: «Taký 

človek nemôže nám ani osožiť ani škodiť», — i prepustil ho. 

Krutejšie prenasledovanie vypuklo okolo Veľkej noci roku 372. Jediný kresťanský kňaz, menom Sansala, ktorý v osade 

účinkoval, pred prenasledovaním zutekal, a Sabas, chcejúc prijať sv. sviatosti, prinútený bol odobrať sa do susedného mesta 

ku kňazovi Gutthikovi. Na ceste potkal ho mimoriadne krásny mládenec, rieknuc mu: «Obráť sa a iď ku kňazovi Sansalovi.» 

— Sabas však, nevediac, že sa už Sansala vrátil, tvrdil, že ho nie je doma, i šiel svojou cestou ďalej. Ale z čistá jasna napadlo 

toľko snahu, že nemohol napred i prinútený bol skutočne obrátiť sa zpiatky k domovu; kam keď prišiel, presvedčil sa, že je 

Sansala naozaj doma. Tretiu noc po Veľkej noci prepadnul Atharid, syn jedného násilníka tej krajiny, dom Sansalov, vodral 

sa do jeho príbytku, vychytil úbohého kňaza z postele a poviazaného na voze ho odvliekol. I Sabasa vojaci chytili, vyvliekli 

z domu a nahého — lebo ani obliecť sa mu nedovolili — šmýkali ho krovím a tŕním, šľahajúc ho ešte i bičami. — Keď nastal 

deň, tázal sa sv. mučeník vojakov: «Či ste ma nevliekli krovím a tŕním a nerozdriapali ste telo moje? Nuž a pozrite, či je jaká 

rana na tele mojom?» Pretože však ukrutní pohani ani najmenšej rany na ňom nevideli, rozvzteklili sa proti nemu ešte väčšmi. 

I vzali dve osy (vozné), vložili mu jednu na krk a k obom jej koncom priviazali mu ruky; druhú položili mu na roztiahnuté 

nohy, priviazaly mu ich tiež k nej — a tak trápili a mučili ho skoro celú nasledujúcu noc, až ho jedna útrpná panička, keď 

katani zaspali, osvobodila. Sabas mohol síce utiecť, no zostal. Keď sa rozodnilo, dal ho Atharid zase chytiť, ruky na chrbát 

mu uviazať a na trám domu ho povesiť. Potom mu predložili ako i Sansalovi, mäso obetné, že budú-li ho jesť, prepustia ich 

na svobodu. Oni ale ani dotknúť sa ho nechceli a Sabas riekol: «Mäso toto je nečisté a nesväté, ako ten, čo nám ho poslal.» 

— Na tieto slová jeden sluha Atharidov, vzplanúc hnevom, tak silno udrel svätého tĺkom do prsú, že všetci mysleli, že hneď 

bude po ňom; Sabas však odpovedal ukrutníkovi: «Ty myslíš snáď, že si ma zabil? Uisťujem ťa, že som necítil viac bolesti, 

nežli ako keby si mi bol kúsok vlny na prsia položil.» — Počujúc všetko toto Atharid, rozkázal Sabasa usmrtiť. A sluhovia, 

prepustivší kňaza Sansalu, odvliekli Sabasa, aby ho utopili. Cestou Sabas hlasité chválil a velebil Boha, že mu doprial trpeť 

i umrieť za vieru svätú. Keď prišli k rieke Musave, sluhovia, počuvší chváloreči jeho, povedali si: «Tento človek je nevinný 

a smrti nezasluhuje; čo nám prekáža, prepustiť ho? Atharid sa o tom nedozvie.» Svätý ale riekol: «Co to máte za reči? 

Vykonajte hneď, čo vám uloženo! Vidím, čo vy videť nemôžete. Tam na druhom brehu stoja tí, čo ma prijať majú do slávy.» 

Na to ho chytili, priviazali mu osu na krk, a hodili ho do vody. To stalo sa 12. apríla 372. Sv. Sabas umučením tým — drevom 

a vodou — vyjadril dvojo znamení spásy ľudskej: kríž a krst. — Vrahovia vytiahli síce telo sv. mučeníka z vody, no necháli 

ho ležať na brehu, kým neprišli kresťania a nevzali ho. Junius Soranus, vojvoda Scytský, poslal však potom drahocenný tento 

poklad do vlasti svojej do Kappadocie. 

Poučenie. 

Na sv. Sabasovi môžme poznať krásny vzor mysli úprimnej, rovnej. On nenávidel faloš, pretvarovanie, pokrytstvo. Ako cítil 

a smýšľal, tak i hovoril; krátke a úsečné bývalý reči jeho, bázne pred ľuďmi neznal. Snadno mohol vyhnúť prenasledovaniu, 

keby sa bol staval, akoby bol požíval mäso obetné. Ale on pretvarovať sa, držal za ohavnosť. Pamätal na oko Božie, ktoré 

všetko vidí, a na súd, ktorý odsudzuje zločinca. Veď písané stojí, že nie je nič tak skrytého, aby nebolo zjavené, a nič tak 

tajného, aby sa o tom niekedy nedozvedelo. — Pováž to, dušo kresťanská, a zachovaj si vždy rovné, úprimné smýšľanie, t. 

j. počínaj si vždy podľa hlasu svedomia svojho a podľa nezmenných prikázaní Božích a cirkevných; srdce, ústa a skutok 

majú sa vždy srovnávať. Čo vo svetle sv. viery poznáš ako pravé, pravdivé a dobré, to hovor, to čiň, to zastávaj, to ber pod 

ochranu bez bázne a ostýchavosti, a Boh, ktorý miluje prostotu, so zaľúbením shliadne na teba. Chráň sa teda vždy pokrytstva 

a pretvarovania, z ktorého nikdy nič dobrého nepochádza. Ľudí tým môžeš oklamať, ale Boha nikdy nie! Pomni, že stojí 

písané: «Srdcu, ktoré chodí po dvojitých cestách, nič sa nepodarí, a kto je prevráteného srdca, nalezne v tom zkázu svoju.» 

(Sir. 3, 28.) Zvláštne za našich dôb, kde samá pretvárenosť panuje, potrebné je, aby katolícky kresťan úprimne, bez obalu a 

pretvárky vieru svoju slovom a skutkom vyznával. O jak mnoho je ľudí, ktorí vnútorne Inú ešte k viere katolíckej, ale 

zovnútorne za ňu sa stydia, aby len platili za «vzdelancov;» naopak zase, jak mnohí vo vnútri svojom odpadli od viery, ale 

zovnútorne predsa ešte konajú pobožnosti a obyčaje katolícke, chodia do kostola, prijímajú sv. sviatosti, preto že im na tom 

záleží, aby ľudia o nich mysleli, že majú vieru. Povedz, ct. čitateľu, či to nie je ohavné? Či sa bude Kristus Pán niekedy znať 

k týmto pokrytcom, ako ku svojim? Čo hodláš teda učiniť? Chceš-li byť úprimný a priamy, a či tiež tak biedne sa pretvarovať? 
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Chceš-li byť katolíckym kresťanom, buď nim celý, buď nim opravdu, buď nim úprimne ako Sabas, a Boh bude s tebou. Učiň 

teda hneď nasledujúce predsavzatie : 

Ó Pane Ježišu, ktorý si riekol, kto nie je so mnou, proti mne je, sľubujem Ti, že chcem byť vždy celkom rozhodne úprimným 

vo viere i v skutkoch. Chcem zcela zjavne, bez bázne a ostýchavosti, bez pretvárky vždy osvedčovať sa ako dieťa sv. cirkvi 

Tvojej; pomôž mi len, abych toho dosiahnul. Amen. 

 

13. APRÍLA. 

Sv. Hermenegild, mučeník. 

V časoch, v ktorých sv. Hermenegild žil a umučený bol, panovalo v mnohých krajinách bludoverstvo arianské. Ariáni — tak 

sa menovali po Ariovi, pôvodcovi tej krivej viery, — zapierali božstvo Ježiša Krista; oni chceli síce, aby ich svet menoval 

kresťanmi, ale v Krista Pána, ako v Syna Božieho, veriť nechceli. — Góthovia, ktorí boli väčšiu časť Španielska vybojovali 

a zaujali, prijali tiež blud tento, a zvlášte ich kráľ Leovigild prilnul k nemu celým srdcom. Bludári, kde majú vládu v rukách, 

bývajú obyčajne veľmi neznášanliví a ukrutní na pravoveriacich. Tak i kráľ Leovigild hrozne nenávidel tých málo katolíkov, 

čo ich ma! v dŕžave svojej, a silne ich utlačoval; ešte i synom svojim hľadel tiež takú nenávisť oproti viere katolíckej do srdca 

zaštepiť. Však ale «človek mieni, Pán Boh mení;» práve týchto králevičov, Hermenegilda a Rekkareda, vyhliadnul si Pán 

Boh za nástroj, vykoreniť blud kacírský zo zeme a ľud naspäť priviesť k svätej viere katolíckej, čo nasledovne sa stalo: 

Leovigild, aby obom synom po smrti svojej trón poistil, rozdelil ešte za živobytia svojho krajinu medzi nich. Hermenegilda 

zvolil za kráľa v meste Seville a dal mu za manželku nábožnú Ingondu, dcéru kráľa austraského. Ingonda bola horlivá 

katolíčka a vo viere veľmi dobre vyučená. Leovigild a ešte viac manželka jeho Gosvinda všemožne, zvlášte Iichotením, 

vynasnažovali sa, od viery pravej ju odvrátiť, čím však vo viere pravej len ešte lepšie ju utvrdili. Ale za to musela potom 

úbohá Ingonda znášať mnohé a ťažké prenasledovanie a znášala ho z lásky ku Kristu Pánu ráda. Príklad a dobré jej 

napomenutia pôsobily mocne na jej manžela Hermenegilda. I počal o lichom učení ariánskom pochybovať, a že manželka 

jeho neprestávala za neho sa modliť, poslal jej i jemu Pán Boh verného vodcu a pomocníka v osobe sv. biskupa Leandra. 

Pomocou tohoto muža učeného a svätého konečne sa jej podarilo, že svetlo sv. pravdy vniklo do srdca Hermenegildovho, a 

on, odrieknuc sa verejne bludu, stal sa kresťanom katolíckym. 

Však ale sotva sa dozvedel o tom jeho otec, ihneď — zlosťou pudený — odňal Hermenegildovi titul kráľovský a vyhráža! 

mu, že, nevrátiIi sa zase k viere ariánskej, vezme mu i statky, ženu, áno i život. Avšak Hermenegild nedal sa zastrašiť; i písal 

otcovi, že ho chce ochotne poslúchať vo všetkých veciach pozemských, áno, keby to žiadal, odriecť sa koruny a panovania, 

ale od Ježiša Krista, Bohočloveka a Spasiteľa jeho že ho nič na svete neodlúči. Prečítajúc túto odpoveď, dal sa Leovigild 

kresťanov ešte krutejšie prenasledovať a s preveľkou silou vojenskou tiahol proti Hermenegildovi. Hermenegild zatvoril sa 

i s niekoľkými katolíkmi do mesta Sevilly a pevne pred seba si vzal, že až do posledného dychu brániť sa bude. Otec obľahol 

mesto vojskom a držal ho obležané celý rok. Hermenegild, vidiac že pre hlad i zburu dlhšie odporovať nemôže, utiekol tajne 

do tábora rímského. Ale Rimania ho zradili, a on i s 300 vernými svojimi vojakmi odtiahol do mesta Osseto. Otec však i sem 

ho nasledoval, vydobyl mesto útokom a dal ho podpáliť. Tu utiahol sa Hermenegild do chrámu. Otec, bojac sa ľudu, nechcel 

ho odtiaľ násilne vyvliecť, i poslal k nemu Rekkareda, ktorý bol ešte arián a uisťoval ho, že mu otec všetko odpustí, bude-li 

ho prosiť o milosť. Hermenegild nepochyboval, že otec ozaj úprimne s ním smýšľa, vyšiel z kostola, vrhnul sa otcovi k 

nohám a prosil za odpustenie. Tento ho objal a sľub svoj obnovil; ale sotva sa vrátili do tábora, dal ho kráľovských ozdôb 

zbaviť, sputnať a do Sevilly do žalára odviesť. 

Kedykoľvek kráľ pokojne uvažoval, že mu je Hermenegild synom, krv z krve jeho, bolo mu ho ľúto a chcel ho zachovať; ale 

jaknáhle si smyslel, že je katolík a nechce byť ariánom, tu vzkypela v ňom hnevom krv a nebol by ho dbal ihneď usmrtiť. — 

V žalári dal ho čo najhroznejšie trýzniť a mučiť, len aby od viery odpadol; však ale Hermenegild vytrval a hotový bol radši 

zriecť sa života, než viery Kristovej. 

Keď nadišla doba veľkonočná, poslal k nemu otec v noci biskupa ariánskeho, ktorý mu mal nabídnuť milosť a lásku otcovu, 

keby prijal prijímanie z rúk jeho. Avšak Hermenegild sa toho zhrozil; on nechcel obcovať s bludovercom, ba vytýkal mu, že 

pridŕža sa bludu tak ohavného a svádza ľud do záhuby večnej. Keď to biskup otcovi povedal, zostal tento vztekom ako bez 

seba; ihneď vyslal do žalára kata, aby ho sťal. Hermenegild neodporoval ani najmenej, áno ochotne naklonil hlavu svoju, 

ktorá mu na skutku sekerou preťatá bola dňa 13. apríla 586. — Sotva prelial zúrivý otec krv vlastného syna svojho, tu otvorily 

sa mu oči. Začal na celom tele triasť sa strachom a svedomie ho hryzlo, až onemocnel, no v pýche svojej pokánie činiť 

nechcel. Umierajúc porúčal syna svojho Rekkareda sv. biskupovi Leandrovi, prosiac, aby ho vo viere katolíckej vycvičil. 

Tak stal sa Rekkared katolíkom, a skrze neho potom celý národ góthsky v Španielsku zase vrátil sa do lona cirkvi sv., čo ak 

iste vymohla krv a modlitba sv. mučeníka Hermenegilda. 

Poučenie. 

Ako otec sv. Hermenegilda z prílišnej slepej vášne proti vlastnému synovi vždy, sotva sa spamätovav, zase do tohože hriechu, 

hnevu totiž upadol, až konečne obeť msty svojej, vlastné dieťa svoje mŕtve v krvi váľať sa videl: tak aj iní hriešnici prečasto 
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po druhé, a po tretie, a viac ráz do hriechu upádajú, až v ňom zahynú. Ako je to možno, aby niekto, poznavší raz hriešnosť a 

záhubnosť svojho počínania, opäť, a snáď viac krát toho istého hriechu sa dopustil? — Je to vec, žiaľ, až veľmi snadná. — 

Vieme, že voda i najvrelejšia stáva sa poznenáhla najprv vlažnou, potom studenou, jestli neustále neudržuje sa pri nej plameň; 

tak i najvrúcnejšia horlivosť ostydne, nepodnecujeli sa človek ustavične k dobrému; lebo človek je nestály v predsavzatí. 

Ďalej známo nám, že čím dlhšie človek nejedol, tým väčší dostáva hlad, ktorý býva tým väčší, čím dlhšie nejedol: tak i hriech, 

ktorého sa človek odriecť umienil, tým viac ho pokúša, čím viac mu kto v živote privyknul, tak že stáva sa nám takmer 

druhou prirodenosťou. Konečne vieme, že bár by si človek nejaký hriech odvykol, nedá-li pozor, upadá do opačného (napr. 

z márnotratníka stane sa lakomec atď). 

Ako si má teda človek počínať, aby do hriechu, ktorého hanobnosť a záhubnosť poznal, už viac neupadol? 

1. Musí dať na seba pozor, chystať sa na boj a znajúc slabosť svoju, prosiť Boha o pomoc. Keby nemocný, jaknáhle pominulo 

nebezpečie smrti, chcel si hneď počínať celkom tak ako zdravý, a hneď pustil sa jesť a piť a von vychádzať; to by bol div, 

aby do predošlej smrteľnej nemoci zase neupadol. A tak nemáIi sa hriešnik na pozore, hneď zase upadá do starého svojho 

hriechu; napr. opilec, jaknáhle sa nájde v spoločnosti «kamarátov z mokrej štvrti,» hneď zase sa opije a dobré predsavzatie 

je tam to!  

2. Musí zanechaného hriechu celkom sa odriecť a ani naň nemyslel Premeleli si voda z rybníka nejakú dieru v hrádzi, ktorou 

od úrodných rôľ je oddelená, je pomoc možná, keď totižto diera tá ihneď sa zapchá; zanedbáli sa to však, spraví si voda dieru 

tak veľkú, že sa vyvalí hrkom, strhne hrádzu a zaplaví neodolateľne polia úrodné. A tak musíš i ty, kresťane, chceš-li nejaký 

hriech si odvyknúť, hneď z počiatku sa brániť, t. j. ani naň nepomysleť, lež každú chúťku naň ihneď zo srdca odklúdiť, čili 

ihneď otvor ten zapchať, kade hriech zase vlúdiť sa chce; ináč vezme diabol so sebou ešte viac duchov, o mnoho horších, 

uhostí sa tam, a sú posledné veci toho človeka horšie než boli prvé. 

3. Konečne musíš predpísané skutky kajúcne pilne konať a tak proti hriechu sa ohradzovať. Napr. keď lakomec ako Zacheus 

nielen nespravodlivé imanie vráti, ale i hojne almužny dáva, nuž je proti lakomstvu vždy zabezpečený. Tak ľahkomyseľnému 

predpisuje sa, aby rozjímal o posledných veciach; labužníkovi: aby si denne robil ujmu v pokrme a nápoji; parádnikovi: aby 

len jednoducho sa nosil, atď, a čím svedomitejšie týchto liekov, od spovedného otca predpísaných, užíva, tým môže byť 

istejším, že opustený hriech ním opäť neovládne. 

 

Modlitba. 

Ó  Pane Ježišu, daj, abych si tak vieru katolícku vážil, ako sv. mučeník Hermenegild, a abych nestal sa korisťou slepej 

náruživosti a neprávosti, ako nešťastný otec jeho. Amen. 

 

14. APRÍLA. 

Blahoslavená Lidvina, panna. 

Lidvina narodila sa 18. marca (na Kvetnú nedeľu, práve keď čítaly sa v chrámoch katolíckych pašie) r. 1380 v Sídame v 

Holandsku; jej otec, Peter, bol síce rodom zeman, však ale tak chudobný, že zastával len službu nočného hlásnika a s 

manželkou svojou Petronillou a deväť dietkami len ponúdzno životom sa prebíjal. Keď bolo Lidvine 12 rokov, už uchádzalo 

sa o ňu mnoho ženíchov, pretože bola veľmi krásna; ale ona vrúcne modlievala sa k Pánu Bohu, aby ju chránil od každej 

lásky pozemskej. — Raz, bolo to 0 Hromniciach, šla sa s druhými dievčencami kĺzať. Keď sa klzaly, vrazila do nej v úplnom 

rozbehu iná deva takou silou, že Lidvina padla a na ľade rebro si zlomila. Lekár bol k nej síce ihneď privolaný, no zlomené 

rebro nedalo sa napraviť, a od tej chvíle Lidvina ustavične postonávala. Mávala porád i veľkú žížeň; jaknáhle sa však napila 

vody, hneď ju zase musela vyvrátiť. A toto predtým tak krásné dievča stalo sa tak ohyzdné a zmrzačelé, že ako červ na 

kolenách a rukách po dome sa plazievalo. 

Tak to trvalo päť rokov; neskôr však i nohy jej vypovedaly službu, a ona 33 rokov musela ztráviť na posteli. Keby sme 

povedali, jak málinko pokrmu cez celý ten dlhý čas užila, mnohý čitateľ by nám to ani neuveril, ačpráve to dosvedčil vlastný 

jej spovedník. Pri tom nespala za sedem rokov dohromady ani toľko, čoby vynášaly dve noci, — musela porád ležať hore 

značky a pohybovať mohla len hlavou a ľavým ramenom; pravé rameno mala ochromené takrečeným svätým ohňom, takže 

bez mäsa len na niekoľkých svaloch a žilách s telom spojené bolo ako na mŕtvole polozhnilej. Od dlhého ležania bola samá 

rana, a menovite mala na tele dieru ako dlaň širokú, v ktorej množstvo červov sa hemžilo; na ranu tú museli jej jednostajne 

prikladať med a čerstvú múku, aby tie červy z toho trávily a ďalej telo jej neužieraly. Predstavení mesta Sídamu sami 

dosvedčili podpismi a pečaťou, jak veľké a neslýchané bolo trápenie tejto panny. A divná vec, že ačkoľvek tak na tele hnila, 

nikdy nebolo cítiť u jej lôžka nejakého zápachu nepríjemného. 
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Pozdejšie dostala ešte i vodnateľku a okrem toho mučila ju až do smrti zimnica a strašné bolenie hlavy i zubov. Na pravé oko 

celkom oslepla a ľavé zostalo jej tak citeľným, že nemohlo zniesť ani svetla Božieho, lebo hneď tiekla z neho krv, a preto 

ležala úbožiatko vo dne, v noci vždy vo tme. — Keď jej zomrela matka, rozdelila Lidvina, čo utŕžila za majetok, chudobným, 

ačkoľvek činom tým stala sa sama nanajvýš núdznou. Najprv ležala síce na posteli poriadnej, kde mala i periny; pozdejšie 

ich ale nemohla zniesť, lebo obliečky sa potrhaly a perie lepilo sa jej na ranu; preto dala sa položiť na holú slamu. Keď uderila 

r. 1408 zima veľmi tuhá, bola Lidvina pred mrazom tak málo ochránená, že niekedy ležala bez seba zmrzlá, a slzy visely jej 

v očiach ako ľadové perličky. — Okrem ťažkých bolestí a veľkej chudoby bolo Lidvine zakúsiť aj iných ešte utrpení. 

1428. roku prišiel Filip, vojvoda burgundský, do Holandska i do Šídamu, a tu napadlo niektorým pánom z jeho sprievodu, 

navštíviť — však len z prostopašnosti — nemocnú Lidvinu. Keď k nej prišli, dali sa pred nemocnou do hlučného hovoru, 

odtiahli záclonu, zažali svetlo a držali jej ho pred očima, nadávali jej, že klame svet, že mala už i deti, že sa pretvaruje a 

potajomky v noci vraj hojne jie a pije; áno na pokon strhli s nej opovážlivci títo i pokrývku, tak že ležala pred nimi obnažená. 

Pretože však dcéra jej brata proti takémuto neľudskému s ňou zachádzaniu sa ozvala, odstrčili ju zlosynovia na stoličku, tak 

že sa ťažko urazila a potom až do smrti krývala. Okrem toho na troch miestach prepichli Lidvine kožu na tele, tak že celé jej 

lôžko v krvi tonulo. — V poslednom roku pred smrťou prišla na Lidvinu ešte i nemoc kameň rečená; bolesti z toho mávala 

tak strašné, že niekedy za hodinu dva i trikrát zamdlela. 

A predsa bola Lidvina už na tomto svete v srdci svojom šťastnejšia a spokojnejšia, než tisíce a tisíce ľudí, o ktorých si 

myslíme, že sú šťastní a spokojní. Nuž a odkiaľ že pochádzala vnútorná táto spokojnosť blahoslavenej Lidviny? Odtiaľ, že 

nasledovala hlas Spasiteľa nášho, ktorý hovorí: «Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a obťažení ste, a ja vás občerstvím 

(Mat. 11, 28.) 

V prvých rokoch svojej choroby priala si snažne, ako obyčajne každý nemocný, Sv. Lidvina. zase ozdraveť, i bývala niekedy 

nad svojim trápením veľmi mrzutá, zvlášte vtedy, keď družky zdravé a veselé ju navštívily. Niekedy sama nad sebou horko 

zaplakala a nebolo ju možno ani potešiť. Jej spovedník, Ján Pot, poučovával ju, aby rozjímala umučenie Pána nášho Ježiša 

Krista, to že ju poteší. Ale keď začala rozjímať, nepozdávalo sa jej to, a nechála tak. Spovedný otec jej dohováral, aby len 

premáhala svoju nechuť. Lidvina upočúvla, nútila sa rozjímať umučenie Krista Pána a hľa, pomaly toľkú útechu v tom 

nalezala, že hovorievala: «Kebych mohla jediným «Zdravas Mária» ozdraveť na tele, nechcela bych.» Naučila sa umučenie 

Krista Pána rozjímať každý deň v siedmich oddeleniach, a zaoberala sa tým vo dne, v noci. A to jej pôsobilo toľko duchovnej 

sladkosti a radosti, že už niekedy bolesti svoje ani necítila, ba tak jej prichádzalo, akoby bolesti tie trpel Kristus Pán. Predtým 

plakávala bolesťou a netrpezlivosťou, teraz však túžbou po sv. prijímaní. Pána Ježiša objímala akoby dvojnásobným 

ramenom, sv. prijímaním a rozjímaním jeho umučenia. 

Že ale Lidvina svoju ustránenosť od všelikej svetskej veselosti a svoje dlhé trápenie venovala a posväcovala Vykupiteľovi: 

stávala sa duša jej vždy čistejšou, svätejšou a Bohu milejšou. Mávala menovite i nadprirodené videnia; tak v posledných 

rokoch vídavala časom ker ružový, ktorý bol z počiatku malý, ale pozdejšie vyrástol v strom. Anjel strážny jej zjavil, že skôr 

neumre, až keď všetky tie púpätká ružové sa rozvinú a úplnými ružami sa stanú. Čo keď Lidvina svojmu spovedníkovi 

zjavila, tázaval sa jej občas, súli už všetky tie ruže rozvité; tri mesiace pred smrťou vyjavila konečne, že ker ružový už dospel 

a na ňom všetky ruže v úplnom kvete sa nachádzajú, preto že skorú smrť očakáva. V noci pred Veľkou nocou bola zas vo 

vytržení; keď prišla k sebe, bola izba naplnená neobyčajnou ľubovôňou, a ona povedala, že počula v nebi spievať «alleluja», 

ktoré vraj Čo chvíľa i ona bude spievať s nebešťanmi. Tretieho dňa na to, 14. apríla 1133, ľúbo usnula v Pánu. Po smrti 

vyzerala ako anjel; telo jej bolo plné, mäkké, celkom neporušené; všetky rany zmizly, zostala len jazva rany, ktorú jej tí 

surovci zasadili. Nikto sa nemohol dosť nadívať na ňu; hlava jej odpočívala na miešku s krvavými slzami, čo ich ronievala a 

ktoré «svojimi ružami» nazývala. Boh oslávil jej hrob mnohými zázrakmi. 

Poučenie. 

Sv. Lidvina bola taký zázrak trpezlivosti, že nad ňou kdekto útrpnosťou zaplakať musel. Ona však sama konečne už ani 

neplakávala, lež svojou trpezlivosťou učila, čo riekol Pán Ježiš ženám plačúcim: «Neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou 

a nad synami svojimi;» — Všetci máme pamätať na zachovanie duše svojej, tým cieľom do seba vstupovať a nad synmi, t. 

j. nad hriechami svojimi plakať. Či nie sú hriechy, ktoré páchame, v istom smysle deti naše? Čokoľvek človek v sebe lebo 

zo seba, nech je to už telesným alebo duchovným spôsobom, plodí, to sú jeho deti, ako píše sv. Jakub: «Žiadosť keď počne, 

porodí hriech; hriech však, keď je vykonaný, zplodzuje smrť» (1, 15). Ako teda dieťa je telesný plod, tak hriech zase je plod 

ducha, a Pán Ježiš slovami: «plačte nad synami svojimi,» napomína až podnes všetkých nás, aby sme hriechy, tieto duchovné 

plody svoje, oplakávali a za ne ľutovali. A v skutku, môželi byť čo horšieho, čoby sme viac oplakávať mali, než hriech, toto 

najväčšie zlé? — Keď Pán Ježiš človeka 38 rokov nezdravého u rybníka v Jeruzaleme uzdravil, riekol mu: «Choď a už viacej 

nehreš, aby sa ti nič horšieho nesta!o.» I môže-li byť čo horšieho, než 38-ročná bolestná nemoc? A predsa hovorí Kristus 

Pán, že je ešte i niečo horšieho. A toto horšie, toto o mnoho väčšie zlé je hriech a trest hriechu — smrť večná. Či by sme teda 

zo všetkých zlých vecí nemali najviac oplakávať, čo i Kristus Pán oplakával, áno čo mu tú najbolestnejšiu smrť spôsobilo — 

hriechy naše? A predsa jak málo takých pravých, spasiteľných sĺz tekáva z očú ľudských! A naproti tomu, jak hojným 

prameňom márnych, ba hriešnych sĺz je telesnosť, svojhlavosť, náruživosť a pokrytstvo! Lebo prečo plakáva väčšia čiastka 

ľudí? Obyčajne zo zlosti, pretože sa im nedeje po vôli. — Prečo plačeš na príklad nad svojou chorobou alebo chorlavosťou, 

ktorú si si prostopašným životom zapríčinil? Prečo cedíš slzy nad trestom, ktorý si si zaslúžil, nad nešťastím a úzkosťou, 

ktorú si sám svojvoľne na seba si uvalil? Hľa, sv. Lidvina bola čistá a nevinná panna, a Pán Boh jej uložil taký kríž, a ona si 

ho tak zaľúbila, tak naň privykla, že sa jej stal temer žiaducným, že už ani sama nad sebou neplakala, a keď druhí s ňou 

útrpnosť mali, ona toho kríža svojho nechcela byť ani zbavená. Ty však, ktorý si zhrešil, plač jedine nad hriechom, lebo ako 

píše sv. Ján Zlatoustý: «Bár by si plakal a lkal, neujdeš pre slzy svoje trestu zaslúženému; jestliže však nad hriechami svojimi 
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slzy prelievaš a k Bohu z celého srdca vzdycháš, vtedy súd nad tebou vyrieknutý zmenený a zaslúžený trest ti preminutý 

bude.» 

Modlitba. 

Ó Ježišu, popraj mi lásky k utrpeniu a trpezlivosti v kríži, a daj, abych plakával, ale len nad hriechom. Amen. 

 

15. APRÍLA. 

Blahoslavený Peter Gonzalez. 

Peter Gonzalez narodil sa z rodu vysokého i bohatého v Španielsku v meste Astorge, kde bol strýc jeho biskupom. Tento 

strýc postaral sa o to, aby Peter nadobudnul si zvláštnych vedomostí, a sotva vychodil školy, stal sa v rodnom svojom meste 

kanonikom. Ačkoľvek takto Peter, bár ešte mladý, veľkú mal vážnosť i dôchodky, ono ho to predsa neuspokojovalo, i túžil 

po hodnosti ešte vyššej, ktorej sa mu konečne tiež dostalo, lebo o malý, krátky čas stal sa kapitulným dekanom, t. j. prvým 

medzi kanonikmi. 

Predstavme si teraz muža mladého, krásneho, bohatého, nadaného duchom a učeného, z rodiny veľmi váženej, postaveného 

vo veľkej dôstojnosti. Pretože nebol ešte zakorenený v Kristu, stav svoj a povolanie kňazské dôkladne nebol si ešte rozvážil, 

— bola duša jeho svetským šťastím akoby opojená, a on nielen že sám seba dal sa vychvalovať, lež dal si skvostne osedlať i 

krásneho koňa a na ňom hrdo jazdil mestom, aby si ho ľudia všimli a o ňom hovorili. Práve na námestí, kde množstvo ľudí 

bolo zhromaždeno, chcejúc vzbudiť ich obdiv, bodnul Gonzalez ostrohou koňa. Tento ale bujne sa zopnul a shodil pána 

svojho do — bariny.  

Ľudia sa dali do nešereďného smiechu a piskotu, a Gonzalez div od zlosti a hanby nezhorel. Ale Boh obrátil hriech a pád 

tento k jeho spaseniu. Peter bol totiž týmto nešťastím, milosťou k poznaniu seba privedený. Verejne pred všetkým ľudom na 

hlas zvolal: «Keď že ma svet práve v ten samý deň, keď som mu slúžil, takto má za posmech, obrátim mu i ja chrbát a 

povedem život spasiteľnejší!» Jak povedal, tak i učinil. 

Od tejto chvíle pohŕdal Peter svetom i márnou slávou jeho, a všetko, čo mal, i samého seba Bohu za obeť priniesol. Odriekol 

sa i pozemských statkov, a vstúpiac do rádu kazateľského čili dominikánskeho, složil sľuby chudoby a poslušnosti. Už hneď 

prvý rok (v noviciáte) prejavoval Peter tak veľkú horlivosť v pobožnosti a cnosti, že skvelý jeho príklad nielen v kláštore 

samom, ale i vonku, kdekoľvek sa o ňom rozprávalo, všetkým slúžil ku vzdelaniu. Obzvlášte nasledoval sv. Dominika v 

hlbokej pokore, v pohŕdaní svetom, v prísnom mrtvení tela a v starostlivosti o dušné spasenie blížnych. Preto že povolaním 

jeho bolo, hlásať slovo Božie, s neobyčajnou pilnosťou oddal sa vedám bohoslovným a pri tom neustále sa modlil. Niekedy 

celé noci trávil modlitbou a študovaním. Keď stal sa kazateľom a spovedníkom, bolo videť, že je pravým nasledovníkom 

dobrého Pastiera; s neunavnou horlivosťou používal každej vhodnej príležitosti, aby duše poblúdilé k Bohu priviedol. 

Niekedy vstal od jedla alebo vydal sa na ďalekú cestu, keď myslel, že bude môcť niekoho priviesť k tomu, žeby dobrou 

spoveďou smeril sa s Pánom Bohom, a obrátilli sa v ktorom dome, najprednejšou prácou mu bolo, naliehave napomínať 

domácich, aby sa vyspovedali, rozložiac im, jak nebezpečný je stav hriešnikov a jak sladké je ovocie pravého pokánia. 

Povesť o svätosti Petrovej natoľko rozniesla sa po Španielsku, že ho sám kráľ Ferdinand III. chcel mať u seba, nádejúc sa, 

že mu modlitba a prítomnosť sv. muža dopomôže ku kýženému víťazstvu nad mohamedánmi Maurami. A Peter skutočne 

veľmi mnoho dobrého pôsobil v tábore Ferdinandovom svojou modlitbou, múdrymi radami, ktoré dával kráľovi, a kázňami, 

ktoré držiaval vojakom. Ale našli sa medzi vojakmi mnohí, ktorí zlostili sa, že Peter veľmi hromžil proti smilstvu a nečistote. 

Títo teda ushovorili sa, že jemu samému nalákajú smečku. I naviedli jednu vojenku, aby šla do stánku kazateľovho, pod 

záminkou, že sa mu chce spovedať, a potom aby ho miesto spovedi svádzala k zlému skutku. Tak sa i stalo; no keď smilnica 

začala svádzať Petra k hriechu, on vzal svoj plášť, hodil ho na horiacu kopu dreva, i riekol: «Poďme, ľahnime si na túto 

horiacu posteľ.» A ľahol si na svoj plášť. Keď potom vstal, div divúci! — nebol ani on ani kepeň jeho od ohňa popálený. — 

Nezvratná cnosť muža svätého taký dojem učinila na svoditeľku a vojakov, — ktorí sa ku šiatru prikradli, počuť, čo sa bude 

vnútri diať, — že ho za odpustenie prosili a sami tiež na pokánie sa dali. 

Keď kráľ Ferdinand vydobyl od Maurov mesto Kordovú, krotil Peter divokosť vojakov, ochraňoval nevinnosť panien a 

zachránil mnoho tisícom ľudí život. Potom popremieňal a povysviacal ešte mnohé mešity mohamedanské v chrámy 

kresťanské, a nemohúc dlhšie odolať vnútornému pudu svojmu, odobral sa evanjelium zvestovať chudobným. Vyhľadal 

kraje, kde býval ľud ešte nevedomý a surový a tam pôsobil nevýslovne mnoho dobrého hlásaním slova Božieho, obetivosťou, 

príkladom a modlitbou, ba i zázrakmi, ktoré na jeho modlitbu činil Boh. 

Zvlášte veľkú mal lásku k chudobným lodníkom, na ktorých lode často sa dostavoval a tak horlivé a láskavé ich poučoval, 

že si ho ako otca ctili a milovali. Zomrel smrťou blahoslavených dňa 15. apríla 1246. Lodníci v Španielsku a Portugalsku až 

po dnes ctia ho ako svojho patróna. 



 

180 

Poučenie. 

Keď vyjdeš do jasnej noci, hľa, žiari sa nad tebou svieceň Boží, nebe hviezdnaté s krásou svojou neskončenou. Oko telesné 

rozoznáva planéty, ktoré viac do červená, iné, ktoré viac do žlta, zase iné, ktoré viac do zelena svietia: ale duch nazerá ďalej 

do priestorov nebeských nežli oko; duch myslí na živé bytnosti, ktoré snáď v oných príbytkoch prebývajú. Ale i tieto bytnosti 

oslavujú Boha takmer barvami rozličnými. Tak napr. do Cherubov snáď položená je zvlášť veľká miera rozumu a múdrosti; 

v Serafoch, myslím, horí zvlášť čistá, plamenná láska k Bohu; Archanjelom sa tuším dostala za podiel obzvlášte hodná časť 

sily a moci Božej. Čo však je to, čím Boh v našom biednom pokolení ľudskom oslavovaný býva? — Je to barva zvlášte 

krásna a oku ľúbezná, jakej snáď v celom svete nebeskom ani niet, je to milosrdenstvo Božie, ktoré nemá konca. Takého 

niečo nestalo sa na žiadnom svete a v žiadnom čase, čo stalo sa na našej zemi, že Boh poslal Syna svojho, aby nepriateľov 

svojich od záhuby zachránil a za nich sa obetoval. A tak ako Boh sa choval k celému človečenstvu, tak zachádza až posiaľ s 

každým človekom zvlášte. Áno, jeho dobrota a milosrdenstvo je tak podivuhodne veľké, že niekedy práve to, čím ho človek 

urazil, teda hriech, tak rečeno vezme a obráti ho v dobrodenie pre hriešnika, t. j. za prostriedok ho použije, aby hriešnika 

priviedol k najväčšiemu šťastiu, k pravému obráteniu a spaseniu. Tak stalo sa i so sv. Petrom. Počul si, drahý kresťane, ako 

Boh z toho bahna na ulici, do ktorého Peter Gonzalez svojou márnosťou padnul, dal pre neho vykvitnúť najväčšie šťastie, 

pravé obrátenie a posvätenie. Nauč sa z toho: Jestli si bol tak nešťastný, že si zhrešil, netrať hneď mysle, ale pováž: Ten, 

ktorého si urazil, je tak ľudomilný, že i z hriechu tvojho môže vyviesť niečo dobrého pre teba, jestli sa k Nemu kajúcne 

obrátiš a skrúšene za odpustenie prosiť Ho budeš. Keď si sa na pr. niekde vo spoločnosti vychvaľoval, nad iných vynášal, a 

ono ťa to potom mrzí; pros Boha, aby ti tvoje zlé odmenil dobrým, že by si budúcne vždy bol skromným. — Alebo keď si sa 

previnil nemiernosťou, že si sa opil alebo prejedol, i cítiac zlý toho následok, príde na teba ľútosť; pros Pána Boha, aby dal 

zkvitnúť z bahna tvojej predošlej nestriedmosti cnosť pravej miernosti a zdržanlivosti. — Tak i napr., keď pre drievnejšie 

hriechy svoje musíš trpeť hanbu, nemoc, opovrženie, lebo niečo iného, ver, že to je nielen zaslúžený trest, ale že ten trest je 

pre teba i milosťou, volaním k pokániu, liekom božským. 

Modlitba. 

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si sv. Petrovi poprial milosť, že tam, kde padnul, hneď sa obrátil a z hriešnika svätým sa stal: 

udeľ i nám, ktorí tak často klesáme, milosti, aby sme ho i v pokáni a obrátení sa k Tebe nasledovať mohli. Amen. 

 

16. APRÍLA. 

Sv. Joachim, vyznavač. 

Roku 1258 v meste Siene v Itálii z rodičov majetných i bohabojných narodený, vyznačoval sa Joachim už za detinstva svojho 

zvláštnou úctou k Rodičke Božej. Odkedy naučil sa modliť pozdravenie anjelské, odtedy pri každej príležitosti si ho opakoval 

a menovite neprešiel nikdy popri obraze bl. Panny Márie bez toho, žeby aspoň jedno «Zdravas» nebol sa pomodlil. Ako 

chlapec postieval sa každú stredu a piatok a hovorieval temer len o cnostiach a vznešenosti Matky Božej. Chlieb svoj delieval 

s chudobnými, ba i šaty svoje neraz daroval núdznym. A keď pre toľkúto mrhavú dobročinnosť vzal ho raz otec na otázku, 

poznamenal chlapec, že veď otec sám ho učil, že čo dáme chudobným, akoby sme dali samému Spasiteľovi; nuž a lepšieho 

dlžníka, nežli je Kristus Pán, zaiste niet. 

S vekom rástla i náboženská jeho horlivosť. Ešte mu nebolo ani pätnásť rokov, a už pre jeho postenie a mrtvenie sa v celom 

meste vysoko si ho vážili a ľudia najpobožnejší odporúčavali sa mu do modlitieb. Vedelo sa, že menovite po čas 40 denného 

pôstu, každú noc celé hodiny modlitbami trávieval. Keď raz otec, starostlivý o zdravie synovo, po polnoci do jeho izby 

vkročil, videl Joachima pred Ukrižovaným na kolenách, oči mu nadšenosťou horely, tvár žiarila a ústa hlasité hlásaly chválu 

Božiu a presvätej Panny Márie. Celá ale izba osvetlená bola svetlom nadprirodeným. Joachim nezbadal ani otca ani ostatných 

domácich, tíško zhromaždivšich sa obdivovať blaženosť nebeskú vytrženej duše cnostnej.  V takejto chvíli nadpozemského 

videnia stalo sa, že priblížila sa k Joachimovi najblahoslavenejšia Panna; jasnejšia nad slnce, žiaracia ľúbeznosťou, rozkázala 

mu vstúpiť do rádu, ktorý úctu Máriánsku vytknul si za zvláštnu úlohu. Poslušný mladík vybral sa hneď na druhý deň ráno 

k Filipovi Beniti, generálovi ctihodných Servítov, a prosil, aby ho prijal do rádu. Celá rodina sa tomuto jeho počínaniu 

protivila, však ale generál konal, čo mu vyššia povinnosť kázala, i dal Joachima obliecť do rúcha reholného. A hľa, za 

niekoľko málo týždňov bol Joachim nielen jedným z najhorlivejších členov rádu, lež i u bratov svojich získal si toľkú úctu a 

lásku, že ho pokladali za ozdobu a vzor reholníkov. V dome pokonával najnižšie práce, a keď mu to pre telesnú jeho slabosť 

zakázali, prosil čo najsnažnejšie, aby ho neodstrkovali. A Boh žehnal počínanie jeho. Keď raz generál rádu budovať dal 

veľkú jednu záhradu a i Joachimovi dovolil, aby, kým druhí obedovať budú, pol hodiny kopal a zem odnášal: stalo sa, že 

Joachim jedného dňa za tejto pol hodiny toľko vykonal, čoby dvadsať bratov hádam ani za dvadsať dní nebolo urobilo. 

Keď potom o niekoľko rokov, za kňaza vysvätený, vystúpil v Siene ako kazateľ a spovedník, hrnuli sa k nemu ľudia bohatí 

i chudobní, starí i mladí o duchovnú poradu, pomoc a a ochranu vo všelikých potrebách; všetko hľadalo poučenie, potechu a 

požehnanie u muža, ktorého svätosť známa bola kde komu. Však ale nášmu svätému stala sa nezadlho úcta, ktorú mu všade 

preukazovali, tak obťažnou, on cítil sa byť v nekonečnej svojej skromnosti takéhoto vyznačovania tak nehodným, že 

predstavených svojich prosil, aby ho preložili do niektorého druhého, vzdialeného mesta, kdeby modlitbe a nábožným 
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cvičeniam pokojnejšie oddávať sa mohol. I mal sa teda v tichosti presťahovať do mesta Arezzo. Sotva však dozvedelo sa o 

tom mešťanstvo, hneď spojili sa šľachtici, ľud a kňažstvo, naliehave prosiac, žeby Joachim i naďalej zostal im vodcom na 

ceste dusného spasenia. A akoby vo víťazosláve doprevadili skromného mnícha zase do predošlého jeho kláštora. 

Ale takáto svrchovaná česť a láska naplnila sv. Joachima strachom; celé dni a noci kľačiaval na kolenách a prosieval Pána 

Boha o skromnosť a sebazaprenie, o ťažké nejaké navštívenie, aby cnosť jeho dostala oporu. A hľa, keď raz Joachima zavolali 

k nezdravému, ktorý mal padúcu nemoc, a on preblahoslavenú Pannu vrúcne prosil, žeby u všemohúceho Syna svojho 

vyprostriedkovala, aby onen nezdravý ozdravel, nemoc ale jeho na neho, Joachima, prenesená bola: tu nemocný na druhý 

deň skutočne ozdravel, sv. Joachim však mával strašnú tú nemoc až do smrti. Pri tom stalo sa, že keď raz vo sviatok 

Nanebevzatia Panny Márie kňazovi u oltára posluhoval, prepadla ho zmienená nemoc; svieca však, ktorú mal predtým v 

ruke, zostala svobodne viseť v povetrí, tak dlho, kým Joachim zase k sebe neprišiel a nechytil si ju. 

A tak vyvolil si ho Boh za zvláštny prostriedok viery, za aký ku vzdelaniu všetkých veriacich slúžil až do svojho skonania. 

Na Zelený štvrtok roku 1305. to bolo, keď zvláštnym zjavením vo sne Joachimovi oznámené bolo, že blíži sa mu hodinka 

smrti. I prosil Pána Boha len o tú milosť, žeby sa to stalo na Veľký piatok, v hodinu smrti Spasiteľovej. Tak sa stalo, keď 

odspievané boli pašie, vypustil dušu. 

Poučenie. 

Ako sv. Joachim i my môžme získať si kráľovstvo nebeské, budemeli milovať Pána Boha a blížného svojho a pripravímeli 

si dobrými skutkami poklad v nebesiach. Lebo len toto jedine sú statky večné, ktoré nehynú ani sa neumenšujú, ktoré žiaden 

zlodej neukradne a žiadne mole nesožerú, statky, ktoré jednako uspokojujú ducha i srdce; ducha, lebo ich rozum za opravdu 

dobré uznáva a im cenu večne nepremeniteľnú a stálu pripisuje; srdce ale, lebo len tieto statky sú vstave čo najúplnejšie a na 

všetky časy uspokojiť želania jeho najčistejšie, najšľachetnejšie a najvznešenejšie, len ony môžu srdcu nášmu zaopatriť pravý 

pokoj a spokojnosť, v ktorej každá túžba prestáva a každá žiadosť onemie, — duši našej onú nekonečnú slasť a sladkosť 

pripraviť, ktorá je pravou predchuťou radostí nebeských. 

Statky tieto obsahujú všetko bohatstvo cností kresťanských; ony sú pôvodom všelikej výbornosti a tvoria jedine pravé 

bohatstvo kresťana. A keď nám všetko bude schádzať, veľké meno, hodnosť a bohatstvo, krása tela a skvelý rozum — pre 

večnosť môžeme všetkého toho nemať, cnosti kresťanské vyvážia to stonásobne, lebo ony celkom samy dostačujú úplne. 

Práve cnosť a jej skutky sú nevyvážnym pokladom v nebesiach, čo ho zlodeji neukradnú a mole nezkazia. Ona je prazdrojom 

všetkého blahoslavenstva v tomto a ešte viac vo večnom živote. 

Modlitba. 

Potešuješ nás, ó Bože, výročnou pamiatkou svätého svojho vyznavača Joachima, ktorého dnes slávime; ráč nám popriať i 

milosti, aby sme tento vzor kresťanskej cnosti nasledovali. Amen. 

 

17. APRÍLA. 

Sv. Justin, mučeník. 

Keď na slovo Pánovo sv. apoštolovia a učeníci rozišli sa do všetkých končín zeme a zvestovali sv. evanjelium, vtedy so dňa 

na deň zmáhal sa počet pohanov, ktorí, uveriac v Ježiša, Syna Božieho, do sv. katolíckej cirkvi vstupovali; a keď kniežatá 

apoštolské, sv. Peter a Pavel, i v samom hlavnom meste pohanstva, v Ríme, vztýčili sv. kríž a založili obec kresťanskú, tu 

vzkypele i zášť zaslepených pohanov, bojacich sa o bohov svojich, a oni začali hneď ohňom a mečom vieru kresťanskú 

vyhladzovať, hneď pravdu jej slovom i písmom popierať, v posmech a ľahkovážnosť uvádzať. A bárs aj kresťania bez odporu 

mučiť sa dávali, no na útoky proti pravde kresťanskej nemlčali. Kresťania učení pozdvihli hlasy svoje, chopili sa pera a 

zastávali učenie Ježišovo proti posmechu, potupe a lži pohanskej. Tak povstali v cirkvi katolíckej obrancovia viery 

(apologeti), medzi ktorými zvlášte vyniká sv. Justin. 

Narodil sa v meste Naplus (kde stálo predtým saMáritanské mesto Sichem) z rodičov pohanských, a v bludoch pohanských 

bol i vychovaný. Už ako chlapec, a tým viac ako mladík, cítil plamennú túžbu, poznať a vyzpytovať pravdu. I vyhľadával 

učiteľov najslávnejších, aby sa od nich dozvedel, čo je pravda, avšak u žiadneho z nich jej nenašiel. Nepokojný i zarmútený 

ustránil sa do samoty, aby vlastným premýšľaním naleznul, čo márne posiaľ vyhľadával. Tu stalo sa, že keď raz v 

myšlienkach pohrúžený po brehu morskom sa prechádzal, zakročil mu cestu starec ctihodný, prívetivý a pustil sa s ním do 

reči. Starec tento niekoľko málo slovmi mu dokázal, že pravdy ešte posiaľ sa nedopiadil, áno že ďaleko je od nej. Keď Justin 

nedočkave tázal sa ho, že kde teda hľadať a nájsť pravdu? vetil starec: «Dávno pred vašimi mudrcmi žili na svete mužovia 

spravodliví, priatelia Boží, osvietení Duchom jeho; volali ich prorokmi, pretože predpovedali veci budúce, ktoré napotom 

skutočne sa vyplnily. Ich knihy, ktoré posiaľ máme, obsahujú jasné poučenie o tom, ako povstaly všetky veci a k čomu sú. 

Oni učili viere v jedného Boha, Otca a Stvoriteľa ľudí a všetkých vecí, a v jeho jediného Syna, Ježiša Krista, ktorého na tento 

svet poslal. Chop sa hodne vrúcne modlitby, aby otvorená ti bola svätyňa pravdy a brána k životu večnému; lebo veci, čo ti 
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o nich hovorím, nemožno pochopiť, leda by ti k tomu Ježiš Kristus svetla udelil.» Po týchto slovách starec odišiel, však ale 

dojem, aký slová jeho na Justína učinily, zostal. 

I dal sa teda Justin pilne čítať sv. písma kresťanské, mnoho sa modlieval, a naskore stalo sa mu presvedčením, že jedine vo 

viere v Krista Ježiša možno dosiahnuť pravdy a spasenia. V presvedčení tomto, ako sám vyznáva, utvrdilo ho i obcovanie 

kresťanov, ktorí vtedy tak sväté živí boli a pre vieru v Krista Ježiša tak radostne muky a smrť podstupovali. Neodpieral tedy 

ďalej pravde kresťanskej, dal sa pokrstiť, navštívil sv. miesta v Jeruzaleme a odobral sa potom do Ríma.  V Ríme neustále 

sedával v písmach svätých a počúval vyučovanie sv. mužov. Dospejúc takto k pravde nezvratnej, umienil si aj iných privádzať 

k poznaniu pravdy, a zvlášte obhajovať urúhané a prenasledované náboženstvo kresťanské. I složil na obranu viery 

kresťanskej niekoľko spisov, z ktorých dva doručiť dal cisárovi Antoniovi Piovi a Markovi Aureliovi, ako i vysokej rade 

rímskej. Pretože prenasledovali vtedy kresťanov ako neznabohov, (preto že falošných bohov pohanských v ošklivosti mali) 

a obviňovali ich z neprávostí najohavnejších, dokázal im Justin v prvej obrane (apologii) svojej (okolo r. 150 po Kr.), že sú 

kresťania pravými ctiteľmi jediného Boha a potom čo najvrelšie zastával bezúhonné mravy kresťanov. Za istý čas po tejto 

obrane neboli kresťania už tak ukrutne mučení, však ale pozdejšie zase vypuklo prenasledovanie opravdu strašné. Sv. Justin 

napísal druhú obranu, ktorá ho stála život. V druhej tejto obrane porovnával totižto nábožný, cnostný život prvých kresťanov 

s pokrytstvom tak zvaných mudrcov, ku ktorým patril akýsi Krescentius, ktorý Justina, pretože ho viac ráz premohol, na smrť 

nenávidel. Udavačstvom Krescentiovým dostal sa Justin i s niekoľkými kresťanmi pred súdnu stolicu miestodržiteľa Rustika. 

«S akými štúdiami si sa najviac zaoberal?» tázal sa ho hlasom spurným Rustikus. «Zkúmal som náuky všelijaké,» odpovedal 

Justin, «i priznal som sa konečne k náuke kresťanskej.» — «Čo je to za učenie?» dotazoval, sa ďalej miestodržiteľ. 

«Učenie kresťanov,» vysvetľoval Justin, «je toto: Veriť v jediného Boha, Stvoriteľa všetkých vecí viditeľných i 

neviditeľných, a vyznávať Ježiša Krista, Syna Božieho, ktorý príde súdiť pokolenie ľudské a ktorý učenie svoje nebeské 

sdelil všetkým, ktorí prijať ho chceli. Nemôžem rozprávať o sláve jeho nekonečnej, vyznávam však, že proroci sto a sto 

rokmi vopred predpovedali, že Syn Boží na túto zem príde.» — Kde sa schádzavajú kresťania?»— Justin na to: «Kde im 

možno a ľúbo; našim obyčajom je, schádzať sa na mieste spoločnom. (Hovoril tak, aby kresťanov nevyzradil; schádzavali sa 

po tajomky v domoch alebo v podzemných hroboch). Boh kresťanov nie je uzavrený v žiadnom priestore (ako modly 

pohanov), On neviditeľne naplňuje nebesia i zem; veriaci všade sa mu klaňajú, všade ho oslavujú.» — Keď i piati súdruhovia 

Justínoví neohrozene vyznali vieru svoju v Krista Pána, obrátil sa Rustikus k Justínovi s otázkou: «Dámli telo tvoje bičami 

rozšľahať, či ufáš, že potom do neba sa dostaneš?» — «Vytrpímli,» vetil Justin, «obdržím to, čo Pán sľúbil tým, ktorí 

zachovávajú prikázania jeho.» — «Čože,» skríknul Rustikus, «ty sa domnievaš, že prídeš do neba, aby si tam dostal nejakú 

veľkú odmenu?» — «Ja nedomnievam sa,» slovil Justin, «lež viem a istý som si toho.» — Keď to Rustikus očul, ihneď dal 

všetkých metlami šľahať a potom na popravište odviesť, kde boli sekerou sťatí r. 167. — V spisoch sv. Justína podnes složené 

sú nevyvratné dôkazy o pravde sv. našej viery. 

Poučenie. 

Vyspisujem ti, milý čitateľu, zo spisov sv. Justína jedno miesto, z ktorého môžeš poznať, jak sväté prví kresťania žili, služby 

Božie konávali a najsv. obeť Nového Zákona obetovali. «Kresťania», píše sv. Justin, «v ošklivosti majú nielen krivú prísahu, 

lež oni vôbec neradi prisahajú; oni ľakajú sa i najmenšieho hriechu proti čistote; oni pohŕdajú bohatstvom a sú trpezliví a 

tichí v protivenstvách; oni milujú všetkých ľudí, i nepriateľov; dane platia so svedomitou vernosťou, poslúchajú vrchnosti a 

ctia si cisára. — V deň nedeľný sa schádzame, tí, čo v meste i na vonkove bývajú, do zhromaždenia; tam čítavajú sa spisy 

apoštolov lebo prorokov, nakoľko to čas dovoľuje. Keď predčítateľ dočíta, drží predstavený reč, v ktorej vznešené tieto náuky 

na srdce klade a povzbudzuje, aby sme ich nasledovali. Potom všetci spolu povstaneme a ako jeden vylievame modlitby 

svoje; nato (ako už podotknuto) prináša sa chlieb a víno, a predstavený vzdáva teraz z celej sily svojej modlitby a vďaky 

Bohu a ľud súzvukuje, volajúc: Amen. Každému z prítomných podáva sa z toho, čo bolo usviatostneno, a neprítomným 

nosievajú z toho jáhnovia. 

Slová — «ako už podotknuto» — vsťahujú sa na iné dôležité miesto tohože spisu: «Tento pokrm menuje sa u nás Eucharistia. 

V ňom podieľ mať nie je dovolené nikomu, leda kto prijíma za pravé, čo naše učenie v sebe obsahuje, a kto k odpusteniu 

hriechov a k novuzrodeniu prijal bol kúpeľ krstný a živý je podľa predpisov Kristových. Lebo nikoľvek neprijímame to ako 

chlieb obecný a nápoj obyčajný; lež, ako slovom Božím Spasiteľ náš Ježiš Kristus človekom učinený bol, i telo i krv mal pre 

spasenie naše: tak i poučení sme, že pokrm mocou tej jeho slovom vyrieknutej modlitby usviatostnený (posvätený), jak telom 

tak krvou toho telom učineného Ježiša sa stáva, ktorým naša krv a telo podľa premenenia živené bývajú (k životu večnému).» 

Pridáme-li ku drahocenným týmto zprávam to, čo miestodržiteľ Plinius písal cisárovi Trajanovi, že kresťania priznávajú sa 

k tomu, «že predo dňom sa schádzavajú a Kristu ako Bohu svojemu chválospev prespevujú», — snadno nám poznať, že 

služby Božie tehdajších kresťanov v podstate tak boli sporiadané ako naše: vyučovanie o slove Božom, výklad slova Božieho, 

modlitby a spevy, a predovšetkým slávenie a obetovanie večere Pánovej, čo oni menovali Eucharistia (vďakovčinie je), a my 

omšou sv. s tým jedine rozdielom, že vtedy všetci prinášavali niečo k obeti, a rovne tiež všetci pristupovali ku stolu Pána. Čo 

z obetných darov zostalo, z toho ustrojily sa potom hody pre chudobných a núdznych (agapae). Akým právom zapierajú teda 

protestanti, že Kristus prítomný je vo Sviatosti oltárnej, a prečo zavrhli obeť omše svätej? Vedia oni lepšie, nežli prví 

kresťania, ktorí s apoštolmi obcovali, a od nich to počuli, čo je pravdou katolíckou? 

Modlitba. 

Ó Pane Ježišu, udeľ mi milosť, abych slovom a skutkom preukazoval sa byť pravým kresťanom katolíckym a ako tvoj sv. 

Justin dosiahol korunu slávy večnej. Amen. 
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18. APRÍLA. 

Sv. Apollonius, mučeník. 

Za rímského cisára Kommoda, ktorý panoval od roku 180 do 192 po narodení Krista Pána mali kresťania časy pokojné, a 

slovo Božie, nerušene ohlasované, priviedlo mnohých pohanov i z najvznešenejších rodín rímských k poznaniu pravého 

Boha. Medzi týmito novoobrátenými kresťanmi nachádzal sa i učený, vážený a bohatý radný pán (senátor) Apollonius. 

Náhodou dostalo sa mu do rúk písmo sv.; znajprvu čítaval ho len zo zvedavosti, konečne však krásné náuky, v ňom obsažené, 

natoľko ho dojaly, že umienil si stať sa kresťanom. Aby ale božské učenie viery Kristovej lepšie poznať a rozumeť mohol, 

chodieval na služby Božie kresťanské, počúval slovo Božie a výklad jeho, ba poučovať sa dával i od tehdajšieho sv. pápeža 

Eleutheria. 

Krásny to dôkaz, ako s čítaním písma sv. spojené má byť i ustné vyučovanie, nemá-li človek zblúdiť. Písmo sv. samo nemôže 

sa vysvetľovať; lež vždy musí byť niekto, kto nám povedať má, ako sa má písmo sv. vykladať; to však môže len cirkev 

katolícka, ktorej prisľúbený je k tomu Duch svätý. — Apollonius bol pán vysokoučený, a predsa nemohol si sám vyložiť 

Písmo sv. A až keď dokonale vycvičený bol vo viere Ježiša Krista, vyznal ju verejne a dal sa pokrstiť. 

Jeho život ako kresťana bol tak čistý a svätý, akoby anjel obcoval v tele ľudskom; slovom a príkladom jeho mnoho pohanov 

obráteno bolo na vieru našu. Tu stalo sa, že jeden z vlastných sluhov jeho — Severus — obžaloval ho ako kresťana. Na 

nešťastie bol ešte v platnosti zákon . Marka Aurelia , podľa ktorého mal byť kresťan  keby neodvolal , na smrť odsúdený. 

Najvyšší sudca Perennis dal si predvolať Apollonia , upozornil ho na onen zákon a doliehal na neho , aby zaprel Krista. A 

však Apollonius smele osvedčil , že hotový je radši umrieť , nežli zaprieť Spasiteľa svojho. Vtedy rozkázal ho Perennis 

zaviesť pred vysokú radu rímsku aby táto nad ním súdila. Čo očujúc Apollonius, zvolal: «Vedz, sudco, že nielen pred vysokou 

radou, ale i pred celým svetom vyznám vieru svoju v Krista Ježiša, Syna Božieho, Pána a Spasiteľa môjho.» A pred vysokou 

radou rečnil potom tak neohrozene a výmluvne za náboženstvo kresťanské, že radní páni, uchvátení pravdou a silou dôvodov 

jeho, ako stĺpy tam stáli a ani jeden z nich ani slova nemohol namietnuť proti vývodom jeho. Konečne, cítiac i sám a pozorujúc 

i na druhých hlboký dojem reči Apolloniovej, vstal Perennis a prosil svätého vyznavača, aby len na kratučký čas navštívil 

chrámy a obetoval modlám, tým činom že i dôstojnosť i život si zachráni. Ale Apollonius s ošklivosťou odmietnul tento 

návrh a slávne vyznal, že on už od dlhšieho času vrúcne túži i krv svoju vyliať za Ježiša ukrižovaného. Potom ešte raz obrátil 

sa k pánom radným, bývalým svojim súdruhom, a zaprisahal ich, aby odriekli sa lichých, rukou ľudskou robených modlí a 

vyznali tiež vieru v Ježiša Krista , vieru , ktorá jedine vede do neba . Radcovia boli očividne zase hlboko dojatí , no nemali 

smelosti priznať sa k viere kresťanskej , aby snáďo úrad , ba i o život svoj neprišli , a preto poznanej pravde radši odporovali . 

Na to s ich privolením vyniesol Perennis rozsudok , aby bol Apollonius podľa zákonov rímských mečom odpravený. Plesajúc 

odchádzal svätý na popravište, kde ešte raz verejne osvedčil, že ako kresťan chce živý byť i umrieť, modlil sa za obrátenie 

Rimanov a ochotne položil hlavu svoju pod meč katov r. 186. 

Poučenie. 

My sme povinní vieru svoju pred svetom vyznávať a dať za ňu, trebali, sám život ako pečať svätého svedoctva; však ale k 

povinnosti tejto nadväzuje sa hneď druhá: nedať vieru podkopávať a tupil A preto ocítnešli sa niekedy mimovoľne v kruhu 

ľudí, ktorí tým viac bľabocú o viere, čím menej o nej vedia a tým špatnejšie o nej rozprávajú, čím nepočestnejšie žijú, povinný 

si slušným a vážnym slovom povstať viere na obranu. Si-li dobre zbehlý v učení kresťanskom, ako je to tvoja povinnosť, aby 

si bol, — snadno nájdeš vhodnú zbraň na obranu svätyne; neboj sa, dobrá vec zvíťazí. Lebo nezačali teprv dnes napádať 

svetáci svätú našu vieru; jej od počiatku bolo sa boriť s hlúposťou a zlobou, a boriť sa s ňou bude až dokonca sveta. 

Ale najlepšou obranou pravdy svätej je bezúhonný život jej vyznavačov. Sv. Apollonius vyznával vieru, zastával ju slovom, 

avšak najviac podporoval ju skutkom. Tou zbraňou — bezúhonným životom — môže i povinen je každý brániť pravdu viery 

svätej pred nepriateľmi. K tomu netreba ani vysokej učenosti ani daru rečníckeho. Učený i neučený, bohatý i chudobný, 

vysoký i nízky môžu jednako životom nepoškvrneným dokázať spásonosnú moc viery božskej. Tak to robili prví kresťania 

a premohli všetkých svojich protivníkov. Beda nám, budemeli len podľa mena potomkami prvých kresťanov a nie i podľa 

skutkov! 

Modlitba. 

Ó Ježišu môj, ďakujem Ti, že som údom sv. Tvojej cirkvi a Tebe náležím; sľubujem Ti, že Ta všade chcem vyznávať a 

ukazovať, že som dieťaťom sv. Tvojej cirkvi; ráč mi dať len sily, abych tomuto svojmu sľubu i dostál. Amen. 
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19. APRÍLA. 

Sv. Leo IX., pápež. 

Krstné meno dnešného svätého je Bruno; Leonom sa nazval teprv vtedy, keď ho zvolili za rímského pápeža. Bol rodom 

Nemec a pochádzal z rodiny grófskej v Elsassku, ktorá bola spriaznená s kráľmi a cisármi. Keď prišiel na svet (r. 1002), bolo 

telo jeho pokryté červenými krížikami. Sotva mu bolo päť rokov, odovzdali ho rodičia do výchovy biskupovi Toulskemu, 

vydržiavavšiemu pri dvore svojom pre mládež šľachtickú svojho biskupstva zvláštnu školu s dobrými učiteľmi. Bruno 

prospieval nielen vo vedomostiach, ale i v cnosti: nevinnosť a dobrota nemálo ho ozdobovala. Posvätivši sa stavu kňazskému, 

dostal sa už ako jáhen (diakon) ku dvoru cisára Konráda, kde i uprostred najväčšieho lesku viedol život prísny, bohabojný. 

Roku 1026 stal sa biskupom Toulskym a ako taký neúnavne vynasnažoval sa plniť povinnosti svätého svojho povolania; 

menovite hľadel naprayiť živobytie kňažstva, povzniesť služby Božie a zdokonaliť spev cirkevný. Najväčší dojem na 

duchovenstvo i veriacich činilo sväté jeho obcovanie. On sám však pokladal sa vždy za biedneho hriešnika a každý deň 

niekoľkým chudobným nohy umýval, u svojho vlastného stola ich častoval a sám ich obsluhoval. Kto ho videl, akoby bol 

videl anjela. Avšak malé krížiky, ktoré ako nemluvňa na tele nosil, maly sa stať krížom. Očernili Brunona i u samého cisára; 

však ale on mlčal, trpel a v modlitbe hľadal útechu. Vrúcne ctil sv. apoštolov Petra a Pavla, ktorých hroby v Ríme každý rok 

navštivúval. 

Po smrti rímského pápeža Damasa II. r. 1048 prišli k nemeckému cisárovi Henrikovi III. poslanci z Ríma a prosili ho, aby 

im on navrhnul za pápeža muža učeného, nábožného a rázneho. Cisár svolal zhromaždenie biskupov do Vormsu a tam oči 

všetkých spočinuly na Brunovi, ako na najhodnejšom, riadiť cirkev Božiu. Avšak pokorný Bruno nechcel voľbu prijať, a keď 

veľmi na neho naliehali, vyprosil si tri dni na rozmyslenie. Po troch dňoch prišiel a v prítomnosti cisára a biskupov so slzami 

v očiach verejne spovedal sa z hriechov svojich, aby len videli, čo je on za človeka, a ako zvolili toho najnehodnejšieho. Ale 

ani to nepomáhalo, Bruno prinútený bol konečne privoliť k voľbe. Po sviatkoch veľkonočných vydal sa v sprievode 

niekoľkých kňazov na cestu do Ríma. Keď približoval sa k večnému mestu, sišiel s koňa a šiel pešky. V Ríme s veľkým 

jásotom uvítalo ho duchovenstvo i ľud a jednohlasne potvrdili voľbu jeho. 

Za oného času práve žalostné bolo postavenie cirkvi katolíckej: v ustavičných vojnách zdivel nielen ľud, ale i kňažstvo; kňazi 

napriek zákazu cirkevnému sa ženili, kupovali si bohaté biskupstvá a fary, hľadeli viac ľúbiť sa svetu, nežli Bohu. Aby 

nemravy tieto vykorenil, vydržiaval svätý pápež cirkevné snemy a trikrát cestoval po Nemecku, Francúzsku a Itálii, 

vymietajúc všade zlé obyčaje, trestajúc hriešnikov nenapraviteľných, odpúšťajúc poslušným asmierujúc rozvadených 

duchovných i svetských predstavených. 

Vo Francúzsku začal archidiakon Berengar rozširovať bludné učenie o prevelebnej Sviatosti oltárnej, nakoľko popieral, že 

je v nej Kristus Pán skutočne a podstatne prítomný. S v. pápež Lev svolal snem a dvakrát tento blud slávne IX" pápež odsúdil. 

Berengar osem rokmi pred smrťou blud ten odvolal a kajúcne zomrel. 

Na Východe strhla sa búrka, ktorá, žiaľbohu, do dnes neodtiahla. Vysokomyseľný patriarcha Carihradský, Michal Cerulárius, 

chcejúc sám byť akoby pápežom cirkvi východnej, nechcel sa podrobiť stolici rímskej. Leo všemožne vynasnažoval sa 

zpupníka napraviť, no márne boli snahy jeho. Cirkev grécka odtrhla sa od cirkvi rímsko katolíckej a rozkol tento trvá podnes. 

Ešte jedno nešťastie potkalo sv. pápeža. Keď divokí a lúpeživí Normani pustošili dolnú Itáliu, Leo prosil proti ním pomoc 

od cisára nemeckého, dostal však len 700 dobrovoľníkov. S týmito dobrovoľníkmi uderili pápežské voje na Normanov, boli 

však u Civitelly úplne premožené. I sám pápež padnul do rúk Normanských, ktorí ho potom strážili v Benevente, ale ináč 

úctivé s ním zachádzali. Celý ten čas — deväť mesiacov —, čo bol sv. Leo zajatý, posvätil Bohu prísnym pôstom, mnohým 

nespávaním a ustavičnou modlitbou. Žínené, kajúcnické rúcho so seba ani neskladal, spával na holej zemi, mávajúc za 

podhlavie kameň, a i z mála, čo mal, pomáhal chudobným. — Najviac zarmucoval a mučil ho cisár Henrik, ktorý ho i do 

tiesne s Normanmi vohnal a temer všetko mu pobral. Henrik chcel silou-mocou cirkev Kristovu snížiť za drába europejského 

násilníctva, stolicu sv. snížiť za nástroj ctižiadosti cisárskej; hladom nútený mal Leo robiť všetko, čo cisárovi len napadlo. 

Dojem, aký táto nepoctivosť cisárova na Leona učinila, bol strašný. Akokoľvek nebol ešte starý, cítil až priveľmi, že mu síl 

telesných ubýva; i žiadal si zomrieť v Ríme. Sami Normanci čestne doprevadili ho do Kapuy, a odtiaľ s opátom Monte-

Kassinským šiel ďalej. Keď prišiel do Ríma, dal sa zaniesť do chrámu sv. Petra, oslovil krásnou rečou zhromaždených kňazov 

a biskupov, prijal sv. sviatosti a presťahoval sa t o večnosti dňa 19. apríla 1054. Na hrobe jeho stály sa nezadlho mnohé 

zázraky, takže ho ľud hneď ctil ako svätého. 

Poučenie. 

Čo je slnko na oblohe nebeskej, to je prevelebná Sviatosť oltárna v cirkvi Božej. 

Vezmi preč slnko a celá príroda klesne v temnotu a smrť, veškerý život ztrne; lebo slnko musí papršlekami svojimi všetko, 

čo žije, zahrievať a osvetľovať. 

Odním cirkvi sviatosť Tela Božieho: t. j. keby tak viera v prítomnosť Pána Ježiša v najsvätejšej Sviatosti vymizla zo sŕdc 

pravých kresťanov, vtedy by klesnul celý svet kresťanský v temnosť nevery, v priepasť pohanskej prostopašnosti. V 

najsvätejšej Sviatosti je Kristus, Syn Boží a Vykupiteľ, ktorý je slnce spravedlnosti, pravdivé, skutočne a podstatne prítomný. 
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Prijímaním Jeho, tým, že On vchádza do sŕdc ľudských, požívaním jeho tela a krve jeho udeľuje On všetkým, ktorí v Neho 

veria a hodne približujú sa k stolu jeho, život milosti, spojuje sa s nimi čo najvrúcnejšie, chráni ich pred hriechom smrteľným 

a vkladá do nich zárodok slávneho vzkriesenia a života večného. — Preto i hovorí: Ja som chlieb živý, ktorý s neba zostúpil. 

Kto jie ten chlieb, živý bude na veky. Chlieb však, ktorý ja dám, je telo moje pre život sveta. (Ján 6.) Aby tedy duši našej bol 

pokrmom a stravou, je Pán Ježiš, Syn Boží, prítomný v preveleb. Sviatosti s telom a s dušou ako Boh a človek.  

V omši sv. pri pozdvihovaní — všemohúcim slovom Božím, od kňaza vyrieknutým, premeňuje sa chlieb v telo a víno v krv 

Pána nášho Ježiša Krista, tak že z chleba a vína potom nezostáva leda zovňajšia spôsoba, totiž barva, čuch, chuť a forma. Po 

pozdvihovaní už chlieb a víno nie je viac chlebom a vínom, lež pravým telom a pravou krvou Ježiša, ktorý je Boh a spolu 

človek. Však že je to veľké, zázračné tajomstvo, rozumu ľudskému nepochopiteľné; ničmenej môže a musí katolícky kresťan 

v tajomstvo to veriť. Lebo Ježiš, Syn Boží, ktorý na svatbe v Káne Galilejskej vodu vo víno premenil, svojou všemohúcou 

vôľou môže práve tak premeniť chlieb a víno vo svoje sv. telo a sv. krv svoju. 

Nuž a či to nie je tiež nepochopiteľné, ako zo zeme, z vody, vzduchu a lúčov slnečných každoročne stáva sa žirné obilie a 

sladké víno? A to pôsobí Boh vôľou svojou všemohúcou, bez toho, žeby sme sa tomu divili, akokoľvek pochopiť to 

nemôžeme. Žeby nemohol tenže všemohúci Syn Boží premeniť i chlieb v telo svoje — ktoby o tom mohol pochybovať? 

Však ale ty, dušo kresťanská, o tom nepochybuješ, ty to veríš, pretože to Kristus Pán a jeho sv. cirkev k vereniu predkladá. 

«Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa veria,» hovorí Spasiteľ. 

Veríš-li však, vzdávaj svojmu, v tej Sviatosti prítomnému, Spasiteľovi najhlbšiu poklonu a úctu; navštivuj, kedy len možno, 

chrám, a prinášaj Ježišovi svojmu vo svätostánku obeť chvály, vďaky a lásky. Máš-li niečo na srdci, zanes to sem Pánu 

Ježišovi, ktorý vo dne, v noci tam prítomný je, aby preukazoval ti milosť a zmilovanie. — Prijímaj hodne často a s túžbou 

vrúcnou najsv. Telo Spasiteľovo, aby si vytrval v milosti, posilňovaný bol ku všetkému dobrému a dosiahol odmenu nebeskú. 

Ó, jak veľká je láska Pána Ježiša k tebe, jak rád by sa s tebou spojil a milosť svoju ti udelil! Nuž daruj mu i ty srdce svoje, 

maj k nemu dôveru a miluj ho. Chceš-li to činiť? 

Modlitba. 

Viera, že ty, ó Ježišu môj, v najsv. Sviatosti oltárnej prítomný si a pokrmom duše mojej byť chceš, je najväčšou útechou 

mojou. Ó zachovaj vieru túto vo mne vždy živú a popraj mi milosti, abych v poslednej svojej hodinke nebeskou touto 

potravou hodne posilnený byť mohol!  Amen. 

 

20. APRÍLA. 

Sv. Anežka Monte-Pulcianská. 

Anežka narodila sa roku 1274 v Itálii z rodičov veľmi majetných. Od mala-maľučka prejavovala neobyčajnú lásku k 

modlitbe: kedy len mohla, utiahla sa do nejakého kútika, kľakla si, sopnula ručičky a modlila sa k Otcu nebeskému; tak 

posväcovala ráno svojho života. Už v deviatom roku tak ju srdce tiahlo k duchovnému životu, tak si žiadala stať sa oddanicou 

Kristovou, že ju rodičia, pohnutí jej prosbami a slzami, zaviedli do ženského kláštora sv. Dominika, kde ju sverili zvláštnej 

starosti nábožnej a zkúsenej sestry Margaréthy. Mladé dievča podrobilo sa s radosťou prísnemu životu, aký v kláštore sa 

viedol, a za malý krátky čas stalo sa akoby zrkadlom všetkých cností, takže i samé staršie reholnice vzdelávaly sa menovite 

na jeho preúprimnej poníženosti a srdečnej poslušnosti. Sotva bolo Anežke štrnásť rokov, tu ju už spravily gazdinou 

(podsprávkyňou) kláštora, aby dozerala na všetko v dome, obstarávala šatstvo a čo treba do kuchyne i na stôl; všetko to ona 

vybavovala s toľkou obratnosťou a rozumnosťou, že sa jej všetci divili, a vzdor tomu ani mak neupúšťala od duchovných 

svojich cvičení, od modlitby a rozjímania. Trebárs mladučká, trápievala si útle telo prísnym pôstom a inými skutkami 

kajúcnymi. 

Toho času povstal nový kláštor v mestečku Procenu, a pretože reholnice kláštora Monte-Pulcianského maly veľmi dobrú 

povesť, prišly si k ním nové reholnice prosiť o predstavenú. Sestry Monte-Pulcianské vybraly Margaréthu, učiteľku 

Anežkinu, aby šla za predstavenú novému kláštoru; ale Margarétha nechcela odísť dc Procena bez svojej žiačky, Anežky. 

Odišly teda obidve a tak múdro riadily nový duchovný ústav, že nezadlho krásne prekvetal i povýšený bol na opátstvo. Sestry 

si potom vyvolily za opátku (abatyssu) pätnásťročnú Anežku, a pápež Mikuláš IV. im túto voľbu i potvrdil. Jestli predtým 

vzdelávala Anežka družky svoje všakovou dobrotou a láskavosťou, teraz, postavená na svietnik, rovno skvela sa skvelými 

svojimi cnosťami. Vediac, že podľa, úradu svojho povinná je ostatným sestrám svojim vo všetkom svietiť dobrým príkladom, 

hľadela byť ešte poníženejšou, od sveta odlúčenejšou a vôbec duchovnejšou; úplných pätnásť rokov žila len o chlebe a o 

vode, spávala na holej zemi a odoprela si kdejaké vyrazenie. 

Zato obdaril Pán Boh vernú svoju služobnicu mnohými mimoriadnymi milosťami. Často mávala zjavenia Krista Pána i Panny 

Márie. Raz videla vo vytržení svojom Máriu s dieťatkom Ježiškom, ktorému na čistej perlovej šnôrke visel s kí ku krížik. 
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Anežka odviazala si s privolením Matky Božej ten krížik a ponechala si ho na pamiatku. Mala i dar proroctva, uzdravovala 

nemocných a videla i do srdca ľudského. 

Medzitým široko-ďaleko rozniesol sa chýr o jej svätosti, i prichádzaly k nej nielen mnohé panny, posvätiť sa pod jej 

rukovodičstvom Bohu, ale i mnohí iní — aspoň videť ju. 

Nadovšetko boli by ju radi mať v kruhu svojom obyvatelia mesta MontePulciano a preto neprestávali doliehať na ňu 

prosbami, aby sa k ním vrátila. Anežka konečne svolila, avšak pod tou podmienkou, jestli jej to predstavení dovolia a jestli 

v MontePulciano istý dom, v ktorom verejné hriešni ce sa zdržovaly, v kláštor premenený bude. Stalo sa; a pustovník. Anežka 

dala si potom onen dom vysvätiť, presťahovala sa do neho a viedla v ňom i s inými pannami život nebeský. Kde predtým 

zápach neprávosti, tam rozširovala sa teraz ľubovôňa čistoty a všetkých krásnych cností. 

Avšak koho Pán Boh miluje, toho krížom navštivuje, preto i na sv. Anežku dopustil rozličné choroby a protivenstvá, aby sa 

ako zlato v ohni očistila. Ona to všetko s takou trpezlivosťou znášala ako anjel a mala len jedinú žiadosť: zadosť učiniť totižto 

tu na tomto svete za hriechy svoje a potom umrieť a hneď na veky s Kristom Pánom sa spojiť. 

A žiadosť jej sa vyplnila. Keď sestry, plné zármutku, obstaly smrteľnú jej posteľ, slovila k ním: «Prečo plačete, sestry milé? 

Tešte sa radši, že konečne vojsť mám do slávy Ženícha môjho nebeského. Dôverujte len v Pána, nebudete opustené. Milujte 

sa, dietky moje, lebo láska je známkou dietok Božích.» Po tých slovách usnula sladko v Pánu 20. apríla 1317. 

Poučenie. 

Sv. Anežka bola veľkou priateľkyňou pobožnosti; avšak pri tom všetkom, že až prerada sa modlievala, predsa tak zaľúbila 

sa blížnym svojim, že ju každý miloval, ktokoľvek prichádzal s ňou do styku. A práve v tom je zkúška, je-li čia pobožnosť 

presná a z Ducha svätého. Je totižto mnoho ľudí, ktorí sú tiež veľmi horliví v nábožných cvičeniach; oni vynakladajú mnoho 

času na modlenie, chodievajú každý deň do kostola, prijímajú často sv. sviatosti, sú údami mnohých spolkov a braterství; 

kde a ako môžu vyhľadávajú rozličné odpustky: však ale čím viac stávajú sa pobožnými podľa svojho spôsobu, tým 

protivnejšími, ba neznesiteľnými stávajú sa mnohokrát tým, ktorí s nimi musia obcovať. Súc plní svevole a stavajúc sa všade 

— ako sa hovorí — na hlavu, hneď nechcú poslúchať ani duchovných svojich; na druhých vždy majú čo karhať a vytýkať; 

keď im niekto maličkosťou ublíži, hneď to berú za veľkú krivdu a urážku; žeby sami pri svároch a hádkach mali vinu na 

svojej strane, to im ani vo sne nenapadne. Majú-li služobných, — tých sužujú svojimi vrtochami a podivinskými nápadmi do 

nevydržania. A dávajú-li almužny, nedávajú tým, ktorým almužny najviac treba, ale takým, ktorí sa im vedia najlepšie 

zalichotiť a pobožnými sa staval — To je ale pobožnosť lichá a k ničomu sa nehodí, áno škodí, pretože človek pri nej mylne 

sa domýšľa, že po pravej ceste kráča. Spasiteľ hovorí: «Po tom má sa poznať, že učeníci moji ste, keď sa vospolok inilujete.» 

— A sv. Pavel napísal: «A kebych rozdal celé svoje imanie chudobným, a v obeť vydal i telo svoje na hranicu a nemal bych 

lásky, nič mi to neprospieva; a sv. apoštol Peter píše: «Predovšetkým zotrvávajte v ustavičnej láske k sebe vospolok, lebo 

láska zakrýva množstvo hriechov»; a sv. Ján: «Kto nemá lásky, nemá Boha; lebo Boh je láska. Kto nemiluje bratra svojho, 

zostáva v smrti.» 

Hriešnik vie, že je stratený, jestli sa neobráti; ale mnohý pobožnostkár, ktorý nemá lásky, lež srdce ukrutné a ľadové k 

blížnému, ktorý nie je podľa jeho chuti, myslí, že mu nebe neujde a že hneď po smrti rovnýma nohama hupne do kráľovstva 

nebeského, — a preto je ho ťažšie napraviť než zjavného hriešnika. Vôbec je farizej horší než úprimný publikán. 

Modlitba. 

Ó Ježišu, vlej do mňa, ako do Tvojej služobnice Anežky, lásku k modlitbe a popraj mi i pravej pobožnosti pri modlitbe, 

abych sa Ti zaľúbil a potrebnej milosti dosiahnul, ktorú si prisľúbil všetkým, čo Ta o ňu vzývajú. Amen. 

 

21. APRÍLA. 

Sv. Anselm, arcibiskup Kanterburyský. 

Anselm narodil sa r. 1033 v Aosti v Piemonte z rodičov šľachtických a bohatých. Nábožná matka, viditeľný jeho anjel strážca, 

od malička vštepovala mu do srdca zárodky pobožnosti a cnosti; i vo vedomosfach robil pokroky krásné. Nebolo mu ešte ani 

pätnásť rokov a už vstúpiť chcel do kláštora; ale opát nechcel ho prijať, bojac sa jeho otca, ktorého svetské smýšľanie 

všeobecne bolo známe. A to bolo príčinou, že mladík na ceste cnosti a učenosti počal malátneť, a keď mu tým časom zomrela 

dobrá matka, zabočil na širokú cestu svetských radovánok, hriechu a záhuby. Otec nezdržoval ho od priepasti, do ktorej sa 

rútil, ba neláskavým a surovým pokračovaním odstrkoval ho od seba. Tak sprotivil sa mladíkovi dom otcovský, i ušiel cez 

Alpy do Francúzska, kde tri roky točil sa v krútňave žitia svetáckeho, dokiaľ ho i to neomrzlo, a potom odišiel do kláštora 

Bekského v Normandii, kde stal sa žiakom slávneho učiteľa Lanfranka. 
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Čo Anselm neúnavne zaoberal sa naukami, zišly v srdci jeho nanovo klíčky pobožnosti rukou, matkinou zasadené; a preto 

dozvediac sa, že mu otec zomrel, vstúpil v Beku do kláštora benediktinského. V kláštore cnosťou a učenosťou na toľko 

vynikal nad ostatnými spolubratmi, že si ho už po troch rokoch vyvolili za priora. V tomto úrade osvedčoval hlbokú znalosť 

povahy ľudskej a veľkú horlivosť. Zvlášte však vynasnažoval sa mladíkov upravovať na dobrú cestu, mieňac, že tu možno 

najviac dobrého pôsobiť, pretože mladíci podobní sú vosku, do ktorého pečať náuk ľahko a trvalé sa vtlačuje. — Ansehnovi 

niektorí mnísi závideli, že tak mladý stal sa priorom; ale on tak úprimne, vlúdne a prívetive choval sa k ním, že konečne i 

títo si ho obľúbili. Pri tom s ostrovtipom mimoriadnym cvičil podriadených svojich v potrebných vedách. Ačkoľvek od 

priradenosti veľkú mal náklonnosť k samotárstvu a rozjímaniu, predsa s najväčším sebazaprením opatroval a obsluhoval 

nemocných. Eadmer, priateľ i životopisec jeho hovorí: «Anselm bol otcom zdravých a matkou nezdravých; alebo lepšie: 

zdravým i nezdravým bol otcom i matkou spolu.» Všetek čas hľadel použiť čo najlepšie: vo dne dával rady, vyučoval mládež, 

dozeral, a iné práce povolania svojho pokonával; v noci sa modlieval, študoval alebo písal. Spávať chodieval obyčajne teprv 

po pol noci, áno niekedy i biely deň prekvapil ho pri práci. 

Pätnásť rokov pozdejšie zvolený bol Anselm jednohlasne za opáta, a osoba jeho bola všade tak obľúbená a ctená, že k vôli 

nemu hlásilo sa poznenáhla 180 mužov do kláštora, ktorých i prijal. Obzvlášte kolovala o Anselmovi široko-ďaleko povesť, 

že má dar rady najmúdrejšej. Preto so všetkých strán takmer zasypávali ho prosbami o radu, takže mnohokrát ani celý deň 

mu nestačil, aby všetkým vyhoveť mohol. — Raz vypravil k nemu i gróf Hugo z Anglicka poslov, zajedno, aby sa s ním o 

vystavaní kláštora poradil a zadruhé, pretože v nemoci svojej cítil veľkú potrebu duchovnej pomoci Anselmovej. Anselm 

vydal sa ihneď na cestu do Anglicka; avšak slávna povesť o všestrannej jeho učenosti a neobyčajnej svätosti i tam toľko mu 

získala ctiteľov, že si ho Angličania silou mocou podržali a za najvyššieho biskupa zeme anglickej, za arcibiskupa v 

Kanterbury zvolili. Anselm zdráhal sa síce prijať vysoký ten úrad , ale konečne musel sa podrobiť vôli všeobecnej . A však 

včul teprv začal pre sv. biskupa zápas ,ktorý trval úplných trinásť rokov . Tehdajší anglický král Vilhelm II. utlačoval a 

olupoval cirkev : každý biskup musel mu dať za barlu biskupskú veľký dar peňažitý , lebo peniaze mu boli nado všetko . Od 

Anselma , arcibiskpa , očakával sumu ohromnú .Anselm , ktorému sa tento obyčaj , ako voskrz necirkevný , do duše protivil , 

aby mal s ním pokoj , ponúknul kráľovi na útraty válečné asi 350.000 fr .To však bolo kráľovi málo , i poslal peniaze 

Anselmovi nazpäť , ktorý ihneď rozdal ich chudobným. Keď sa kráľvrátilz vojny  , šiel Anselm k nemu , oznámiť mu ,že 

hodlá ísť do Ríma ,prijať z rúk pápežových pallium . Hrde odsekol mu kráľ , že on toho netrpí , aby mu niekto v jeho zemi 

opápežovi rozprával. Na to žiadal ,aby o tom rozhodlo duchovenstvo a šlachta. Zhromaždenie tým cieľom odbývalo sa r. 

1095 v Nottinghame. Kráľ dostal mnohých biskupov a opátov , kúpivších od neho za drahé peniaze  hodnosti svoje, na svoju 

stranu: i rozhodli proti Anselmovi , vzdor tomu ,že on pri tejto príležitosti nanajvýš nadšene hrímal im o primáte pápeža 

rímského .Medzitým ,čo kráľ s biskupmi vyjednával , aby ho sosadili, požíval Anselm pokoj čistého svedomia. Keď ho ale 

kráľ čím diaľ, tým viac sužoval a prenasledoval, odhodlal sa opustiť Anglicko a sťažnosť svoju osobne predniesť pápežovi. 

Musel sa vydať na ďalekú cestu bez peňazí. Na ceste číhal na neho lúpežný rytier s bandou zbojníckou; pohľad však sv. 

arcibiskupa učinil taký dojem na lúpežnika, že on sám potom súdruhom svojim sa priznal : Bolo mi , akobych nie človeku , 

lež anjelovi hľadeldo tváre , a miesto čo ho mal obrať ,pokľaknúl a prosil ho o požehnanie. 

V Ríme uvítal pápež Anselma veľmi úctive ,ale osedčil , že k tomu niako neprivolí ,aby ako zamýšlal , odriekol sa svojho 

úradu .Tri roky zostal Anselm vzdialený zo svojho arcibiskupstva , ponevač kráľ prekážal mu plniť i povinnosti i práva 

biskupské . V tom sám Boh urobil koniec zopre medzi kráľom a biskupom :kráľ vyšiel si jedného dňa hon , a večer našli 

homŕtveho so šípom v srdci .Boh súdil nepriateľa cirkvi svojej zomrel bez ľútosti a bez pokánia . Anselm počujúc neštastnú 

tú udalosť , zasmútil i zaplakal nad ním ,lebo vždy bol úfal ,že Pán Boh vysliší modlitby jeho za obrátenie kráľovo . — Nový 

kráľ Henrik I. písal sám hrímal im o primáte pápeža rímského. Anselmovi, aby sa vrátil do Anglicka a podporoval ho múdrou 

svojou radou. Tri roky uplynuly v pokoji: Anselm venoval sa celkom povinnosťam svojho úradu. Tu začal kráľ, ako jeho 

predchodca, sám vymenovať biskupov a opátov, miesto aby ich bola vymenovala cirkev. Z toho povstala nová rozopra. 

Anselm vybral sa druhý raz k sv. Otcovi do Ríma a odtiaľ uchýlil sa k arcibiskupovi Lyonskému, kde dva roky sa bavil. 

Medzi tým sestre kráľovej pošťastilo sa smeriť kráľa s arcibiskupom, a Anselm ku všeobecnej radosti vrátil sa r. 1106 zase 

do Anglicka. Zomrel vo Veľkom týždni pri čítaní pasií r. 1109 v 76. roku veku svojho. Pápež Klement XI. vradil ho do počtu 

sv. učiteľov cirkevných. 

Poučenie. 

V trojakom ohľade vynikal sv. Anselm:  

1. ako duch, ktorý v sebe obraz svojho Spasiteľa objavil; 2. ako opát a biskup, ktorý život cirkevný široko-daľeko rozširoval, 

pre svobodu cirkvi mnoho podstúpil, trpel a lepším časom cestu prekliesnil; 3. ako spisovateľ, ktorý vede bohoslovnej svojho 

veku dal nový vzlet a obrat. 

Vilhelm Rusavý chcel byť neobmedzeným pánom v štáte i v cirkvi; o pápežovi nechcel ani počuť, a preto že porád potreboval 

na vojny peniaze, sháňal ich i spôsobom nedovoleným, napr. uprázdnené stolice biskupské nechával neobsadené a dôchodky 

ich bral sám, alebo predával tieto úrady tým, ktorí dali viac. Avšak sv. Anselm rozhodne oprel sa tomuto neprávu, bránil 

svobodu cirkvi, a ničím nedal sa zastrašiť. 

Ako spisovateľ všeobecne má sa za otca theologie školastickej, ktorá dokazuje, že to, čomu viera učí, srovnáva sa s rozumom 

ľudským, predpokladajúc, že poznanie počiatok bere z viery. Známe sú v ohľade tom vety jeho: «viera predchádza vedenie»: 

«verím, abych porozumel a poznal». On je i pôvodcom toho dôkazu o jestvovaní Božom, ktorý menuje sa ontologický, 

ktorého obsah je: Preto že o Bohu myslíme, teda je.» Napísal výtečné pojednania o pravde, o svobodnej vôli, o pôvode zlého; 
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zvlášte slávny je spis jeho: Cur Deus homo? (prečo Boh stal sa človekom?), v ktorom on prvý dokázal, že Boh-človek smrťou 

na kríži spravedlnosti božskej za hriechy človečenstva musel zadosť učiniť. 

Ako vychovávateľ mládeže bavil sa raz v kláštore s jedným opátom, ktorý si sťažoval, že «bár žiakov porád bije a tlče, 

nemôže ich privyknúť kláštornej kázni.» «Čo?» odpovedal Anselm, «vy ich porád tlčete, a odrastúli, čo z nich bude?» — 

«Hlupáci, blázni,» vetil opát. «A povedzte mi,» riekol Anselm, «čo by bolo zo stromčeka v záhrade, keby ste ho ustavične 

krčili a nedovolili mu, aby ratoliestky svoje rozkladal? Deti sú vám sverené, aby sa vyvíjaly, a vy ich držíte v tak zlej 

nútenosti, aby ich mýšlienky zostaly uzavrené a v neprávosti sa vyvinovaly? Či tvorí umelec dielo svoje len tlčením? Zkuste 

to a spojte s prísnosťou láskavosť, ktorá trestu odníma trpkosť. Čierny chlieb však hodí sa pre dospelých, ale pre malé dietky 

nie je pokrmom. Keby vychovávateľ všetky dietky jednako chcel vychovávať, a nebral by ohľad na ich vášne a náklonnosti, 

viac by škodil než osožil.» 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si služobníka svojho sv. Anselma trojakým slávnym menom ozdobil na zemi a korunou slávy na nebi: popraj, 

abych Ta ako on miloval a v blaženej jeho spoločnosti Ta večne chváliť a oslavovať mohol. Amen. 

 

22. APRÍLA. 

Sv. Epipodius a Alexander, mučeníci. 

V meste Lyone žili dvaja mladíci: Epipodius a Alexander; prvý bol rodom Grék, druhý Lyončan, oba boli kresťania a zo 

stavu vysokého. Lnuli k sebe od malička útlou láskou priateľskou a oba žiadali si trpeť pre Krista, prečo striezlivosťou a 

skutkami milosrdenstva neprestávali pripravovať sa na smrť mučenícku. Keď vypuklo prenasledovanie kresťanov, uzavreli, 

podľa predpisu Kristovho, najprv hľadať spásu v úteku. V jednom neďalekom mestečku dostalo sa im u istej kresťanskej 

vdovy prítulku, kde domnievali sa byť bezpečnými; avšak nepriatelia vysliedili ich, načo boli ihneď lapení a bez súdneho 

vyšetrovania do žalára uvrhnutí; lebo meno «kresťan» platilo vtedy za zločin najväčší. 

O tri dni privedení boli, ruky na zad sviazané, pred sudcu. Ako obyčajne tázaní súc na meno a štav, osvedčili a priznali sa 

jedine k tomu, že sú kresťania. Tu rozzúril sa ľud pohanský a sudca hnevlive zvolal: «K čomu boli teda muky dosavádne, 

keď ešte porád hovorí sa o Kristu?» i dal mladíkov hneď od seba odlúčiť, aby sa k stálosti nepovzbudzovali, a potom dal sa 

vyšetrovať Epipodia, ktorý bol mladší, rieknuc k nemu:  Kiež by tvrdohlavosť tvoja nebola ti príčinou smrti! My klaniame 

sa bohom nesmrteľným, ktorým klaňajú sa všetky národy, áno i cisári; my ctíme ich plesami, spevami, hrami a radovánkami. 

Vy klaniate sa človeku ukrižovanému, ktorému nemožno užívaním takých radostí zaľúbiť sa. On zavrhuje radosť, miluje 

pôst a cudnosť a zatracuje telesnú rozkoš. Čo dobrého môže vám spôsobiť ten, ktorý sám pred znectením a smrťou nemohol 

sa zabezpečiť? 

Hovorím ti to preto, aby si opustil ten spôsob života a užil šťastia tohto sveta i radostí veku svojho.» — Epipodius však na 

to: «Pokryteckou tvojou útrpnosťou niako necítim sa byť pohnutý. Ty tedy nevieš, že Ježiš Kristus, náš večný Pán, keď bol 

ukrižovaný, zase z mŕtvych vstal, a že, súc Boh i človek spolu, činom tým zjednal svojim nesmrteľnosť? Ty si dosť slepý, 

aby si nevidel, že človek pozostáva z tela a z duše. U nás kresťanov panuje duša, telo je poslušné. Ohavnosti, ktorých vy 

dopúšťate sa k úcte bohov vašich, plodia telu rozkoš, dušu však zabíjajú. Keď ste sa ako dobytok rozkoše nabažili, dochádzate 

konečne konca žalostného. My ale, keď nás usmrtíte, vchádzame do života večného.» — Slovami týmito rozzlobený sudca, 

rozkázal biť ho päsťami po tvári. Epipodius, majúc tvár zkrvavenú, riekol: «Vyznávam, že Ježiš Kristus je Boh s Otcom a 

Duchom sv.; záslužné je, abych život vrátil Tomu, ktorý ma stvoril a vykúpil; tým získam si život lepší.» 

To keď dohovoril, dal ho sudca na škripec natiahnuť, a dvaja katani železnými hákmi trhali mu telo. Ale ľud nebol s tým 

spokojný, on vzteklým krikom žiadal vydať si sv. vyznavača, aby ho na mieste ukameňoval alebo na kusy roztrhal. A sudca, 

obávajúc sa, aby nepovstalo zbúrenie, dal Epipodia ihneď odviesť a hlavu mu sraziť. 

Deň na to dal si sudca predvolať Alexandra, i riekol k nemu: «Môžeš z príkladu ostatných ešte zmúdrieť; my sme tým 

kresťanom tak zakúrili mukami, útrapami a smrťou, že z tej sberby zostal si už len ty.» — Alexander odpovedal: «Ďakujem 

Bohu, že ma príkladom tých ostatných mučeníkov povzbudzuješ. Ostatne veľmi sa mýliš. Meno kresťanov nemôže zahynúť. 

Boh vzdelal ho na základe tak trvalom, že medzitým čo sa životom ľudí udržuje, zároveň smrťou ich sa rozširuje. Som 

kresťan, bol som kresťanom vždy a zostanem kresťanom ku cti Božej až do konca.» Sudca, počujúc tú reč, dal mu nohu 

násilne rozopnúť, a potom katmi ukrutne ho bičovať. Netrápil sa však dlho, lebo mu telo tak dotrhali, že mu až čreva bolo 

videl Vzývajúc najsv. meno «Ježiš», odovzdal Bohu dušu svoju r. 178. Kresťania potajomky odniesli mŕtvoly oboch týchto 

sv. mučeníkov a pochovali ich neďaleko mesta, na konci jedného údolia. Boh oslávil hroby ich mnohými zázrakmi. 

Poučenie. 
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Slová sv. Epipodia, že u pravých kresťanov duša panuje nad telom, a že tí, čo sa zvieracím rozkošiam oddávajú, usmrcujú 

dušu svoju a nachádzajú žalostnú smrť, — vyslovujú pravdu, ktorú zkúsenosť každodenne potvrdzuje. Duša človeka, ktorý 

len v jedle a nápoji, v lenivosti a telesnej rozkoši radosť nalezá, v čomže rozoznáva sa od duše zvieraťa? Zviera žije len podľa 

pudu, ktorý v ňom prebýva, ono nemôže ináč; ale človek má rozum a svobodnú vôľu, on má i môže vládnuť nad chtiačami 

svojimi; nečiníIi to však, vtedy klesá pod zviera; telo začne nad ním vládnuť, a on žije biednejšie nežli dobytok. J akože 

vypadá to s takou dušou? Ona je mrtvá pre Boha, opustená od jeho milosti, stihnutá jeho kliatbou! Ako že bude potom takýto 

človek umierať? Jeho duša, sovrená sväzkami telesnými, nechce sa vysťahovať, a musí sa predsa od tela odlúčiť; ona nechce 

odísť z tohoto sveta, kde sa toľko rozkoší nabažila, a predsa termín vyšiel, i nemôže tu dlhšie zostať. Smrť odníme jej všetku 

radosť a ukazuje jej jasne trestajúcu ruku Pána, ukazuje súd, pred ktorý musí teraz predstúpiť. Ó jak trpká je smrť smilníka, 

ktorého bohom bolo brucho! «Smrť bezbožného je nad mieru zlá,» hovorí písmo. Smrť bohatého prostopašníka to potvrdzuje. 

Dušo moja, chceš-li takou smrťou zo sveta zísť? Ó zaiste nie! Tedy nasleduj sv. mládencov Epipodia a Alexandra a veď i ty 

život triezvy, cudný, kroť náruživosti tela svojho. 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj mi, abych taký život viedol a takou smrťou zomrel, ako svätí tvoji; pomôž mi, aby som zlé chtiače tela svojho 

neustále krotil a premáhal, a tak vojsť mohol do oného života, v ktorom panuje pokoj a mier. Amen. 

 

23. APRÍLA. 

Sv. Vojtech, biskup a mučeník. 

Zeme Českú, Poľskú a Uhorskú, ktoré si po niekoľko vekov jedna druhej dávaly kráľov a mnoho na vzájom si pomáhaly i 

škodily, prvý sväzkom sv. viery spojil sv. Vojtech; preto ho tie zeme jednako radi si ctia a spomínajú. 

Dnešný svätec narodil sa v Čechách r. 956 z otca Slavníka, kniežaťa Libického, a matky Strezislavy, a dostal pri krste meno 

Vojtech. Starodávny jeden spisovateľ napísal o nich: «Dobrý bol otec; lepšia bola matka; najlepší bol syn, ktorý sa z nich 

narodil.» Otec chcel syna venovať stavu vojenskému, preto i nazval mu meno Vojtech  útecha vojska. A Vojtech i stal sa 

vojakom, lenže vojakom Kristovým, kňazom a horlivým apoštolom Pána. Keď raz malý Vojtech veľmi ťažko onemocnel, 

učinili zbožní jeho rodičia sľub, že, ozdravie-li, zasvätia ho službe Pánovej; a Boh zachoval im dieťa na žive. Najsamprv 

vychovávala malého Vojtecha sama matka, a v početných potom náukách vyučoval ho výtečný kňaz Radla, pozdejšie 

pomocník jeho v prácach apoštolských. Neskôr na vyššie učenie poslali ho do Devína (Magdeburgu) do slávnej školy 

biskupskej, kde si ho arcibiskup Adalbert natoľko zamiloval, že mu pri birmovke dal svoje meno Adalbert; odtiaľ menujú 

Nemci nášho svätého Adalbertom, krajania však jeho Česi, ako i my Slováci píšeme ho po krstnom mene Vojtech. Odbaviac 

v Devíne školy, vrátil sa domov a tu Detmar, prvý biskup pražský, vysvätil ho za kňaza. 

Cnosť a svätosť Vojtechova známa bola všetkému ľudu, a preto, keď biskup Detmar zomrel, jednohlasne, bár proti svojej 

vôli, zvolený bol za biskupa pražského. Keď mu prišli priatelia blahoželať, riekol im vážne: ' Infulu na hlave a berlu v ruke 

nosiť nie je však ťažké; avšak strašná je myšlienka na prísny počet pred Bohom.» Potom šiel za cisárom nemeckým do 

Verony v Itálii, kde bol za biskupa potvrdený a od arcibiskupa mohučského i vysvätený. Mladý biskup (mal vtedy sotva 30 

rokov) oplýval najkrásnejšími vlastnosťami ducha i srdca: šľachetnosť, bohatstvo i krásu poskytoval mu rod i príroda; 

učenosť a obratnosť vydobyl si svojou usilovnosťou, dobrotu a lásku vliala mu do srdca milosť Božia. Hľadel byť pravým 

následníkom apoštolským, biskupom podľa predpisov sv. Pavla. Z dôchodkov biskupských podržal pre seba len štvrtinu, 

všetko ostatné venoval chrámom a chudobným. Horlivé kázaval, modlieval sa a zajatých od pohanov vykupoval. Hneď na 

druhý rok svojho biskupského úradu (984) konal cesty po rozsiahlom biskupstve pražskom, ku ktorému vtedy patrily i 

Morava, Sliezsko a náše horné Uhorsko. Čo v týchto krajinách sv. apoštolovia Cyrill a Method boli rozsiali: to Vojtech 

vzkriesil a upevnil. Na cestách sprevádzal ho niekdajší jeho vychovateľ Radla, a s ním navštívil v Ostrihome i uhorského 

vojvodu Gejzu, ktorý už bol kresťanom. Gejza úctivé prijal sv. Vojtecha, ktorý s pomocou Rádiovou obrátil na vieru 

kresťanskú mnoho magnátov a občanov uhorských, ba pokrstil i syna Gejzovho, Štefana, ktorý sa stal neskôr prvým kráľom 

uhorským a po smrti vyhlásený bol za svätého. Z Ostrihomu šiel Vojtech do Krakova, kde národu poľskému hlásal učenie 

Krista Pána, a odtiaľ vrátil sa do sídelného mesta svojho, do Zlatej Prahy. Tu mu však ztrpčovaly život a úrad všelijaké 

nemravy. Panstvo nechcelo sa odriecť mnohoženstva, kňazi manželstva, ľud nechcel, ako náleží, svätiť nedele a sviatky; 

mnohý zastaralý blud, mnohý obľúbený zvyk panoval ešte medzi ľudom, a pohania sužovali kresťanov. Nad tým krvácalo 

srdce verného biskupa, a počalo ho znepokojovať i svedomie; zdálo sa mu, že sa nedarí dielo Božie preto, že on je biskupom; 

iný že by mohol na jeho mieste viac vykonať. I ustálil sa na tom, že pôjde do Ríma a, privolí-li pápež, vzdá sa úradu 

biskupského. Roku 989 vybral sa s najmladším svojím bratom Radimom, s vychovateľom Radlom a s druhými priateľmi do 

večného mesta, kde od pápeža skutočne vyprosil si dovolenie, opustiť biskupstvo. Sprievodcovia jeho vrátili sa do Čiech, on 

však konečne i s bratom Radimom vstúpil do kláštora sv. Bonifácia na hore Aventinskej v Ríme. 

Kto ho videl na stolci biskupskom, videl vzor biskupa; kto ho pozoroval ako reholníka, videl v ňom vzor reholníka. Nebolo 

v kláštore tak nízkej práce a služby, ktorú by ochotne nebol vykonával syn českého šľachtica, slávny biskup pražský: 

zametával kláštor, umýval kuchyňské náčinie, nosieval drevo i vodu. Nikto z ostatných reholníkov netušil, že ponížený brat 
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Adalbert bol biskupom, bol synom rodu kniežacieho; jediný opát mal o tom známosť a obdivoval pokoru Vojtechovu. — 

Staré je príslovie: máš ma, neznáš ma, nemáš ma, znáš ma. I Česi teprv potom poznali, čo im bol Vojtech, keď ho zíratili. 

Šľachetnejší v národe zatúžili po ňom, i vypravili posolstvo do Ríma k pápežovi s prosbou, aby im naspäť poslal sv. Vojtecha. 

Pápež uznal žiadosť tú za slušnú, a pretože jednalo sa o tom na synode, riekol k zhromaždeným otcom: «Dáme im naspäť, 

čo si spravodlivé žiadajú, ačkoľvek stanúc sa synmi nezdarnými, neboli viac hodní dobrého otca. Ale dáme im ho pod 

podmienkou: Budú-li poslúchať verne, nech si ho majú; nebudúli však chceť odvrátiť sa od navyklých nerestí svojich, — 

nech tento miláčik náš odíde od nich.» 

Po piatich rokoch vrátil sa teda Vojtech do Čiech, kde bol s nevýslovnou radosťou uvítaný a všetko mu sľubovalo, že ho vo 

všetkom budú poslúchať. Vojtech s novou horlivosťou dal sa do Vojtech' práce apoštolskej; ale Česi skoro zabudli na svoje 

sľuby, a žili zase ako predtým, viac pohansky nežli kresťansky. Okrem toho neprestávali ho sužovať Vršovci, nepriatelia 

rodu Slavníkovského. Vojtech klesal duchom, i uchýlil sa zase do kláštora v Ríme. Však ale cisár Otto III. neprestával prosiť 

pápeža, aby rozkázal Vojtechovi, vrátiť sa do vlasti. Pápež vyhovel žiadosti cisárovej, prikázal Vojtechovi, aby sa vrátil do 

svojej domoviny, dovolil mu však, že, nebudúli ho Česi poslúchať, môže odísť hlásať evanjelium pohanom. Medzitým toho 

istého roku, keď sv. Vojtech po druhý raz do Čiech sa vracal, pozabíjali Vršovci na Libici z pomsty celú jeho rodinu (piatich 

jeho bratov i so ženami a deťmi) a podráždili proti nemu i vojvodu a ľud. Sv. Vojtech, dozvediac sa o tom, keď prišiel na 

hranice, vypravil do Čiech poslov s otázkou: Chcúli ho ešte mať za biskupa? Odpoveď dostal, jakú očakával: že ho nechcú, 

lebo žeby neprišiel pre ich spasenie, ale aby sa na nich vypomstil za pobitých bratov. Vtedy riekol sv. Vojtech: «Ježišu dobrý, 

odo dneška som všetek tvoj.» I odišiel do Poľska. 

Toho času bojoval poľský vojvoda Boleslav Chrabrý s Prusy, ktorí boli ešte pohanmi. Týmto tedy umienil si sv. Vojtech v 

sprievode Radima a kňaza Benedikta ísť hlásať evanjelium Kristovo. Avšak Prusi nechceli ani počuť sv. Vojtecha, lež 

vyháňali, prenasledovali ho, ba i smrťou sa mu vyhrážali. Sv. Vojtech odhodlal sa teda, že pôjde k Slovanom Luticom 

zvestovať Krista Pána. Však ale prv, než z Pruská odišiel, zomrel smrťou mučeníckou. Keď totižto i s pomocníkami svojimi 

odpočíval na poli Romovom, pohanom svätom, prepadli ich Prusi, poviazali, a sv. Vojtecha, modliaceho sa, prebodli kopijou; 

to stalo sa 23. apríla 997. Sväté telo mučeníkovo vykúpil vojvoda poľský za veľké peniaze a slávne ho dal pochovať v 

Hnezdne. Radimovi i Benediktovi podarilo sa zo zajatia pruského ujsť, a Radim stal sa potom prvým arcibiskupom v 

Hnezdne. Vychovateľ však sv. Vojtecha Radla, kláštorským menom Anastás, stal sa najprv biskupom v Kaloči a potom 

arcibiskupom v Ostrihome. 

Poučenie. 

Bol v kráľovstve poľskom muž zo starého, šľachtického rodu, ktorý vo veľkej vážnosti a vo vysokom veku len nedávno 

(okolo roku 1840.) z tohoto sveta sa odobral. Tento muž rozprával zo svojho života nasledujúci príbeh: «Už som bol ďaleko 

dospel v rokoch, keď som mal raz divný sen. Zdáío sa mi, ako bych bol povznesený do nejakej vysokej, ku podivu krásnej, 

ale mne docela neznámej krajiny. Tam som uzrel veľké množstvo postáv nebeských, ktoré všetky písaly s najväčšou 

rýchlosťou. Pristúpiac blížej k jednému z týchto neobyčajných mužov, tážem sa ho, čo sa to tu tak pečlive zapisuje? My sme 

anjeli Boží, odpovedal muž, a zapisujeme na týchto listoch do knihy života dobré skutky ľudí, na zemi žijúcich. Ja, chcejúc 

sa dozvedeť, ako to asi s mojimi zásluhami o večnosť vyzerá, šepnem anjelovi, či by nebolo možné pozrieť sa na môj list? 

Prečo nie, odpovie on, a vyhľadajúc z pomedzi ostatných ten môj, podá mi ho. Ale ako som ustrnul, alebo lepšie rečeno, aký 

strach ma pojal, keď som na celom listku len 2—3 riadky uzrel. Je-li to možná? zvolám uľaknutý; ja bych teda nemal skoro 

žiadnych zásluh pre život večný? Veď som sa toľko napracoval menovite pre vlasť, áno i obety mnohé jej k vôli priniesol! 

Priateľu, odvetil mi anjel, na tieto listy, z ktorých sa skladá kniha života, nepíše sa, iba to, čo ľudia pre Boha a z lásky k nemu 

činia. V tom som sa prebudil.» 

—A prebudil som sa nie len zo sna, lež aj zo svojej dosavádnej ľahostajnosti ohľadom na život večný. 

Kiežby sme i my sa prebudili a pečovali o «tie veci, ktoré s hora sú, kde Kristus je, sediac na pravici Božej», — ako činil sv. 

Vojtech. Čo prospeje človeku celý svet, jestli na duši svojej škodu trpí? — Zem nie je naša pravá vlasť. 

Zem je pre nás miesto zkúšania; vlasť naša je nebe. Nebe je naše dedičstvo, naše zasľúbenie. Máme síce aj pozemskú vlasť, 

kde sme sa narodili, kde priatelia a bratia naši prebývajú, kde doma sa cítime a ktorú preto srdečne milujeme; ale pravá, večná 

vlasť naša je nebe. 

Volajme tedy často so sv. Augustínom: « o vlasť drahá! z ďaleka vítame teba; ty si tá zem zasľúbená, ktorú pripravil Otec od 

počiatku sveta vyvoleným svojim, kde nás úplná, večná, neskonalá blaženosť očakáva.» 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Vojtecha obdaril toľkou láskou k cirkvi a vlasti, popraj nám, aby sme vlasti našej pozemskej tak slúžili, 

žeby sme za to s ním vo vlasti nebeskej Teba velebiť mohli. Amen. 
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24. APRÍLA. 

Sv. Juraj, mučeník. 

Málo ktorý svätý ctí sa tak od dávna a tak všeobecne po celom kresťanskom svete ako sv. Juraj (Juro), narodivší sa v 

Kapadócii, krajine to v malej Ázii, z kresťanských rodičov, vznešených a bohatých. Po smrti otcovej, ktorý s mučeníckou 

palmou v ruke pominul sa z tohoto sveta, odišiel s matkou do Svätej Zeme, odkiaľ ona pochádzala a kde mala i dedičné svoje 

statky. Mladému Jurkovi zapáčil sa stav vojenský, i vstúpil do vojenskej služby cisára Diokleciána, ktorý si ho pre výtečné 

jeho vlastnosti zanedlho veľmi zamiloval a z hodnosti na hodnosť ho povyšoval, takže čo chvíľa bol z neho plukovník. — 

Dioklecián bol prvých dvadsať rokov svojho panovania dobrý ku kresťanom, dával im aspoň pokoj, a tak sa stalo, že viera 

kresťanská získala si horlivých prívržencov i vo vojsku, v kruhoch úradníckych, ba i medzi samými dvoranmi cisárskymi. 

Skvelými týmito výsledkami kresťanstva ohrožené a poľakané pohanstvo vzchopilo sa však ešte raz a nahnalo cisárovi pred 

kresťanským učením toľko strachu, že svolal do Nikomedie veľké zhromaždenie znalcov zákona, kňazov pohanských, 

námestníkov a vojvodov, radiť sa, ako teda naložiť s kresťanstvom. Zhromaždenie — rozumie sa — uzavrelo, že kresťanstvo 

musí byť vykorenené, kresťania zo všetkých verejných úradov vytvorení, ich písma sv. spálené, a oni ohňom a mečom 

donútení, obetovať bohom. Cisár vydal na to hneď i ukrutné rozkazy proti kresťanom, jeden horší od druhého, v ktorých 

trestami a mukami najhroznejšími, áno najukrutnejšou smrťou vyhráža sa kresťanom, nebudú-li klaňať sa bohom. Následkom 

toho za malý, krátky čas naplnily sa žaláre kresťanskými väzňami, mučidlá pracovaly neustále, popravištia zalialy sa krvou. 

Tu predstúpil pred cisára Juraj a riekol: «Cisáru, dokiaľ budeš ešte zúriť ohňom a mečom? Čo sme ti my kresťania zavinili? 

My, pravda, neklaniame sa tvojim bohom, pretože ich vymyslela vrtocha ľudská, však ale modlievame sa za tvoje panovanie 

k Bohu živému, a sme ti poslušní a verní.» Cisár Dioklecián, držiaci každú protireč za urážku svojho cisárskeho veličenstva, 

dal chrabrého kresťanského víťaza vrhnúť do žalára a ohromný kameň zavesiť mu na krk. Na druhý deň dovliekli svätého 

pred súd, a pretože vždy a všade neohrozene vyznával vieru svoju, priviazali ho ku kolesu so špicatými nožmi a váľali ho po 

ostrých mečoch. 

Keď sv. Juraj všetky tie muky s radosťou nadšenou zniesol a v rukách surových katov hlasité Boha chválil a velebil, pokúsil 

sa cisár na iný spôsob odtrhnúť ho od Krista Pána. Dajúc si ho predvolať, sľuboval mu najvyššie všelijaké úrady, bude-li 

obetovať bohom. Sv. mučeník, ktorý si umienil moc Božiu zvelebiť, odvetil cisárovi: «Je-li ti vôľa, pôjdem do chrámu a 

obzrem si tých bohov, ktorých ty tak vysoko si vážiš.» Cisár, domnievajúc sa, že Juraj skutočne už ináč smýšľa, naradovaný 

rozkázal, aby všetok senát a ľud do chrámu sa sišiel, videť obetu, ktorú Juraj obetovať bude bohom. Avšak sotva vkročil 

svätý do chrámu, popošiel s napruženou rukou k soche modly Apollinovej a riekol: «Ty tedy chceš obeť, ktorá patrí jedine 

Bohu pravému?» To riekol a spravil znamenie sv. kríža. A hľa, v tom diabol, ktorý v tej soche trčal, na hlas volal: «Ja nie 

som Boh, ja nie som Boh; nie je iného Boha mimo toho, ktorého ty ctíš!» — «Prečo ale», táže sa ho Juraj, «nemôžeš ty obstáť 

predo mnou a pred ostatnými ctiteľmi Božími?» Na tie slová dali sa vraj zlí duchovia v chráme do strašného kvílenia, a 

všetky sochy modlárske zrútily sa na zem. — Tu však pojal všetkých kňazov modlárskych a ľud najväčší vztek; chceli svätého 

ako čarodejníka na mieste roztrhať, a cisár videl sa byť prinúteným, dať ho hneď odviesť a hlavu mu zraziť. Na popravišti 

modlil sa svätý srdečne za obrátenie pohanov a nepremožený nastrčil hlavu svoju katovi pod meč roku 303. 

Udalosť táto mocne pohýbala srdcami v celej dŕžave. Následkom toho obrátilo sa stá a tisíce pohanov na vieru Kristovu, a 

úcta sv. mučeníka Juraja stala sa všeobecnou v celom kresťanstve oboch čiastok sveta. Cirkev grécka svätí pamiatku jeho 

ešte i dnes s najväčšou slávnosťou. V Carihrade bolo mnoho kostolov a kaplniek, tomuto svätému zasvätených, z ktorých 

mnohé dal vraj vystavať sám cisár Konštantín Veľký. Stará legenda, ktorá rozpráva, že sv. Juraj v Bejrute na istom polostrove 

jedného draka zabil a tým činom dcéru kráľovu, ktorá mu za obeť určená bola, zachránil, má však svoj obrazný význam, 

nakoľko ten drak znamenať mal hroznými mocnosťami, pohanstvo s jeho ktoré sv. Juraj premohol. 

Sv. Klotilda zaviedla začiatkom šiesteho stoletia všade v krajine svojej úctu sv. Juraja. Pápež Rehor Veľký (okolo r. 600) dal 

chrámy sv. Juraja opraviť; pápež Lev II. posvätil r. 683 nový chrám sv. Jura v Ríme; Angličania zaviedli samostatnú 

pobožnosť k sv. Jurajovi, ktorého prijali si za patróna svojho kráľovstva; v republike Genuanskej bol tiež patrónom; cár ruský 

má v erbe svojom jeho obraz. V stredoveku vyvinula sa na toľko úcta sv. Juraja, že si ho i vojská vyvolili za patróna. 

Poučenie. 

Sv. Juraj, ako pravý vojak Kristov, zostal pevne verný zástave kresťanskej, a nič nebolo vstave od nej odvrátiť ho. Drahý 

kresťane, ako si ty verný zástave Krista Pána, ktorej si prisahal pri krste svätom a keď si prijal sviatosť birmovania? Odrážaš-

li verne a stále všetky iákadlá svetské, pokušenia a nebezpečenstvá hriechu? Ako by si bol hotový za Ježiša pretrpeť stratu 

statkov zemských, muky, ba i smrť, keď nechceš pre meno Ježišovo zniesť ani potupu, opovrženie alebo jakékoľvek iné 

protivenstvo? 

Sv. Juraj bol stály vo viere až do konca. Len stálosť môže nám získať korunu slávy večnej. Sv. Písmo výslovne hovorí: «Buď 

verný až do smrti, a dám ti korunu života.» — Jestli si dosiaľ niečo dobrého učinil, nepozeraj na to, lež hľaď vopred na to, 

čo treba ti ešte vykonať; obracaj oči svoje na korunu blahoslavenstva, ktorá ti je pripravená, budeš i až do konca udatné 

bojovať boj dobrý; pozeraj na Pána Boha, ktorý je svedkom tvojho boja i víťazstva a večný tvoj odplatiteľ. Ktorý že kedy 

svätý vydobyl si korunu bez boja a utrpenia? «Jestli že s Kristom trpíme, s ním budeme i oslávení.» (Rím. 8, 17.) 

Modlitba. 
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Bože, ktorý nás zásluhami a orodovaním sv. Juraja, mučeníka svojho, obveseľuješ, popraj milostivé, aby sme dobrodení, za 

ktoré na jeho prímluvu prosíme, dobrotou milosti tvojej účastní boli, skrze Krista, Pána nášho. Amen. 

 

25. APRÍLA. 

Sv. Marek, evanjelista. 

Ako nám Syn Boží hlásal Nový Zákon milosti a lásky, ako sa uponížil, ako žil, umrel a oslávený bol, to nám opísali osvietení 

mužovia, ktorých menujeme evanjelistami, a medzi nimi druhé miesto zaujíma sv. Marek. 

Marek bol rodom udajne z Cyrény v Afrike a bol Žid. Teprv po zmŕtvychvstaní Kristovom obrátili ho apoštoli na vieru 

kresťanskú; všetko sa podobá, že ho obrátil sám sv. Peter, lebo ho v prvom liste svojom nazýva synom svojím (I. Petr. 5, 

13.). Peter vzal si ho so sebou, do Ríma za pomocníka pri zvestovaní viery. Pretože Marek, neprestajne obcovavší so sv. 

Petrom, úplne znal učenie jeho, prosili ho kresťania rímskí, aby spísal všetko, čo Peter kázal o Spasiteľovi. Marek to učinil, 

a tak povstalo jeho evanjelium. Milá bola sv. Petrovi táto horlivosť kresťanov rímských za slovo Božie; on potvrdil 

evanjelium učeníka svojho ako vo všetkom pravdivé, následkom čoho dostalo ono takú hodnotu, ako by ho bol napísal sám 

sv. Peter. Evanjelium sv. Marka nie je veľmi podstatne rozdielne od evanjeliuma sv. Matúša. Všetko sa podobá, že kresťanom 

v Ríme čítavalo sa evanjelium sv. Matúša; sv. Peter pridal k niektorým miestam tohto evanjeliuma svoje poznámky, poťažne 

vysvetlivky, sv. Marek si tie drahocenné vysvetlivky zaznamenal, a z tých poznámok a z evanjeliuma Matúšovho zostavil 

svoje evanjelium. Odtiaľ dá sa vysvetliť, prečo v evanjeliume sv. Marka vynechané je všetko, čo sv. Petrovi slúži ku cti, a 

naopak obšírne opisujú sa poklesky jeho. Z poníženosti zamlčal sv. Peter zaiste všetko, čo ku cti mu slúžilo, a vyznával 

poklesky svoje; sv. Marek však zaznačil všetko tak, ako a čo počul z úst Petrových. Evanjelium sv. Marka písané je tuším r. 

50. po narodení Krista Pána. 

Keď sv. Peter vrátil sa na Východ, poslal sv. Marka evanjelium hlásať do Egypta. Apoštolské práce jeho maly tu hojnosť 

ovocia: vynaučovaním jeho a zázrakmi, aké činil, obrátilo sa nesčíselné množstvo sveta na vieru, a nohama šľapali modly, 

ktorým sa dotedy klaňali. Sv. Marek ohlašoval učenie Kristovo najprv po osadách a menších mestách egyptských; najväčšiu 

a najťažšiu prácu nechal si na posledy. Po Ríme vtedy prvým a najslávnejším mestom cisárstva rímského bolo mesto 

Alexandria. Zvláštnym zjavením Božím pozvaný bol sv. Marek, i Alexandrii hlásať blahú zvesť spasenia. Keď prišiel do 

tohto egyptského Babylonu, prihodil sa mu pád, ktorý on za dobrý znak pokladal. Markovi sa totižto predrala obuv, i dal si 

ju opraviť obuvníkovi, ktorý sa mu namanul. Pri práci poranil sa obuvník šidlom a od bolásti skríkol: «Jediný Bože!» Sv. 

Marka ten výkrik potešil, v mene Ježiša Krista ihneď zahojil ranu obuvníkovi a začal mu rozprávať o jedinom Bohu, ktorého 

vzýval. Obuvník prosil potom sv. Marka, aby sa u neho ubytoval; i uveril a pokrstiť sa dal on i celý dom jeho. Človek ten 

menoval sa Anian. Odtiaľ na skoré rozšírilo sa kresťanstvo po celej Alexandrii, takže sv. Marek musel rozdeliť mesto na viac 

obcí cirkevných. — Však ale razom zahoreli proti nemu hnevom a nenávisťou ľudia, ktorí zostali zarytí v slepote pohanskej 

a číhali mu na život. Sv. Marek, vysvätiac za biskupa onoho Aniana, čo ho prvého obrátil na vieru kresťanskú, odišiel z mesta 

a hlásal evanjelium na rozličných miestach, ako v Itálii, atď. V Ríme bol prítomný i mučeníckej smrti sv. apoštolov Petra a 

Pavla. Potom zase vrátil sa do Alexandrie, kde k nemalej svojej radosti shľadal, že kresťania medzitým prospievali vo viere 

i nábožnosti a že počet kresťanov sa rozmnožil. 

Boli veľkonočné sviatky kresťanské, a pohania slávili sviatok boha svojho Serapisa. Znovu zovrel bes pohanov; vybrali sa 

hľadať sv. Marka, i našli ho, práve keď slúžil omšu sv. Hneď ho poviazali a s ohromným hulákaním celý deň vláčili ho 

ulicami mesta. Zem a kamenie barvilo sa drahou krvou jeho, on však pri tom chválil a velebil Ježiša Krista, že ho udôstojnil 

trpeť pre sväté meno jeho. Večer vrhli ho do žalára. Na druhý deň zase ho tak vláčili, kým nevydal dušu svoju, čo stalo sa 

25. apríla r. 68. p. Kr. Potom hodili pohania mŕtvolu na oheň, však ale tichý dáždik zahasil plameň a .telo sv. Marka zostalo  

neporušené; kresťania vzali ho a zabalzamované pochovali. Telesné pozostatky sv. Marka dostaly sa pozdejšie do Benátok, 

kde zbudovaný bol nad nimi prekrásny chrám. 

Sv. Marek vyobrazuje sa, ako v knihe píše, a vedľa seba má leva, pretože začína svoje evanjelium s historiou sv. Jána 

Krstiteľa, ktorý ako lev ručiaci na pustatine napomínal k pokániu. 

Poučenie. 

Evanjelium je testament Pána nášho Ježiša Krista, v ktorom vyjavil nám svätú svoju vôľu a ustanovil nás dedičmi kráľovstva 

nebeského, však ale len pod tou podmienkou, jestli všetko svedomite vyplníme, čokoľvek on prikázal nám. Uvažujme teda 

často pravdy večné, obsažené vo sv. evanjeliume, a vynasnažujme sa pevne ich veriť a horlivé plniť; lebo je v nich moc Božia 

k posväteniu duší našich a k dosiahnutiu života večného. 

I svet má svoje evanjelium, ale to je vo všetkom protivné evanjeliumu Ježiša Krista. Kristus Pán na príklad káže, aby sme 

vzali kríž svoj na seba, aby sme nepriateľom odpúšťali, aby sme boli ponížení a tichí. A svet učí: odhodiť kríž, pomstiť sa na 

nepriateľovi, vyhľadávať hodnosti a pocty. Kristus Pán odporúča nám zapierame seba samých a skutky lásky k blížnému; a 

svet núka nás, aby sme ho užívali a všade vyhľadávali len svoj osoh. 
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Podľa ktorého evanjeliuma živý si ty, kresťane milý? Aký duch je v tebe, duch Kristov a či duch tohoto sveta? A čí duch v 

tebe je, toho si a i budeš až na veky vekov. 

Modlitba. 

Bože, ktorý si sv. Marka evanjelistu svojho milosťou kázania sv. Eyanjelia povýšiť ráčil, daj, prosíme, aby sme podľa jeho 

učenia vždy prospievali a prímluvou jeho chránení boli, skrze Krista, Pána nášho. Amen. 

 

26. APRÍLA. 

Sv. Vilhelm a Peregrín. 

Vilhelm narodil sa i žil po roku 1100 v Ázii, v meste Antiochii. Mal veľké bohatstvo zemské, popri tomto však ešte väčšmi 

hľadel sa obohatiť, cnosťami kresťanskými. Šťastné manželstvo požehnal mu Pán Boh jediným synom, ktorý sa menoval 

«Peregrinus» = cudzinec. Nábožný otec všemožne staral sa o to, aby syn zdedil od neho oboje to bohatstvo; preto vyhľadal 

mu za vychovateľa muža učeného a pobožného, avšak nepremeškával ani sám, ako niekedy starý Tobiáš mladého, slovom i 

príkladom viesť ho k dobrému a k opovrhovaniu rozkoší svetských. A syn, poslúchajúci otca, natoľko naučil sa opovrhovať 

svet, nakoľko ho ľudia za našich časov vychvaľujú a vyhľadávajú; bol skutočne, čo znamená jeho meno, cudzincom v tomto 

svete. 

Keď Peregrín povyrástol a matka mu zomrela, zatúžil túžbou neodolateľnou, videl Jeruzalem a navštíviť tamejšie miesta 

sväté. Ťažko síce padlo otcovi pristať na tú žiadosť synovu, no nemohúc odolať prosbám jeho, dal mu svoje požehnanie a 

prepustil ho vo meno Božie. Peregrín nastúpil sv. púť peší a v dobrovoľnej chudobe. Príduc do Jeruzalema, chodil z jedného 

miesta svätého na druhé a všade prenikaly ho také city pobožnosti a vycedil toľko sĺz, žeby bol mohol riecť so žalmistom: 

«Slzy mi boli chlebom vo dne, v noci.» (Žalm 41, 4.) A kedykoľvek prišiel na presvätý hrob Pánov, rozjímajúc tajomstvá 

božské, naplnila sa mu duša toľkou sladkosťou, že bol akoby vytržený a na všetky pozemské veci úplne zabudnul. I zaumienil 

si, úplne posvätiť sa Bohu a službe blížného. Vstúpil do veľkej jednej nemocnice a tam s láskou najnežnejšou opatroval 

úbohých nezdravých. 

Medzitým trápila doma otca, nemohúceho dočkať sa návratu synovho, veľká starosť. Čakal týždne, čakal mesiace — a syn 

neprichádzal. Vyslal teda ľudí do Jeruzalema, aby ho hľadali; keď však títo vrátili sa bez neho, rozhodnul sa sám putovať do 

Sv. Zeme. Navštívil pobožné sv. hrob Pána nášho, Ježiša Krista, i druhé sväté miesta, a všade dopytoval sa na syna. Ale nikto 

mu nevedel o ňom povedať; následkom čoho nevýslovná bolesť zmocnila sa mu srdca, tak že i onezdravel a prinútený bol 

uchýliť sa do nemocnice, kde  syn jeho slúžil nemocným. Syn ihneď poznal otca, ale otec nepoznal syna, ačkoľvek ho tento 

ustavične Iaskal, ošetroval a tešil, že mu Boh syna zase prinavráti. Keď Peregrín videl, že otcovi nie je lepšie, ba so dňa na 

deň horšie, nemohol sa dlhšie zdržať, padol mu jedného dňa okolo krku a zvolal: «Otče, ja som Peregrín, tvoj syn!» — A 

otcovi preveľká radosť prinavrátila predošlé zdravie. 

Potom oba vrátili sa do Antiochie, a predajúc tam všetko imanie svoje, z utržených peňazí dali čiastku chudobným, čiastku 

kostolom, s ostatnými však nastúpili zase zpiatočnú púť do Jeruzalema, kde spolu posluhovali nemocným v tom istom špitáli, 

v ktorom sa boli shľadali. Okrem toho vyplácali za dlžníkov dlhy, podporovali chudobných, nahých zaodievali, hladných 

nasycovali a smädných napájali, mŕtvych kresťanov, kde bolo treba, na svoje útraty pochovávali, pútnikov prijímali, a 

takýmito a podobnými skutkami milosrdenstva zásluhy pre život večný si zhromažďovali. 

Po niekoľkých rokoch odobrali sa do južnej Itálie a usadili sa v meste Foggii, kde svätým životom premnohých priviedli na 

cestu spasenia. Činili i divy; tak jeden slepý obdržal na ich prímluvu zrak, jeden nemocný zdravie, a jedna posadlá sprostená 

bola zlého ducha. 

Konečne onezdravel starček Vilhelm a naskore blažene i skonal v náručí syna svojho, ktorý tiež zanedlho po ňom skončil 

život svoj pozemský smrťou spravodlivého. V dome Otca nebeského spojili sa zase obidvaja na veky. 

Poučenie. 

Dietky sú majetok Boží; lebo Boh im dal život, On ich zachováva. Rodičia však sú len povereníkmi a námestníkami Božími. 

Boh im sveruje dietky ako drahocenný poklad a bude ich niekedy požadovať z rúk jejich. To si majú rodičia dobre rozvážiť 

a podľa toho úmyslom Božím verne slúžiť. Lebo k čomu že stvoril Boh dietky? Snáď k tomu, aby zdravé a silné vyrástly, do 

vôle sa napracovaly, užitočných známostí si nasbieraly, dobre od rodičov zaopatrené boli, dobre sa na svete mávaly a — 

potom zomrely? 

Nie — k tomu jedine ich Pán Boh nestvoril; lež najviac, predne a jedine k tomu, aby tu na svete bohabojné a cnostné živé 

boli a niekedy medzi vyvolenými v nebi sa radovaly. Teda predovšetkým pre Boha a pre nebe majú rodičia dietky svoje 

vychovávať; na nábožný, bohabojný život svojich dietok majú rodičia hlavne ohľad brať, ako to činil sv. Vilhelm. On zaiste 
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nič iného na zreteli nemal, leda to, aby jeho syn Peregrín stal sa tu na zemi nábožným kresťanom a po smrti blahoslaveným 

mešťanom nebeským. Boh sa niekedy na súde nebude pýtať rodičov, čomu všetkému dali učiť dietky svoje, jak mnoho 

statkov im zanechali atď.; ale na to sa ich bude zaiste tázať, zdáliž dietky svoje podľa jeho sv. vôle po ceste spasenia vodili, 

ich od pokleskov hriešnych chránili, a k pobožnosti pridržovali. Záleží teda na tom veľmi mnoho, ako rodičia dietky svoje 

vychovávajú. Oni ich majú zavčas oboznámiť s božským priateľom dietok, s Pánom Ježišom, majú im vštepiť lásku k cnosti 

kresťanskej, a majú im neprestajne opakovať, že Boh všetko vidí, všetko vie, všetko slyší, všetko zlé nenávidí a tresce. — 

Oni majú dietkam svojim vštepiť lásku k stydlivosti a k čistote, nemajú nikdy nič pred nimi hovoriť alebo robiť, čím by červ 

zkazenosti do dietok dostať sa mohol. Nemajú im trpeť tvrdohlavosť, neposlušnosť, vzdory — a keď treba, nešetriť ani prúta. 

«Kto šetrí prut, nenávidí syna svojho», hovorí Písmo sv. Mnohí rodičia majú k dietkam lásku slepú, t. j. oni ich až priveľmi 

milujú, všetko im dovoľujú, nič im nemôžu odoprieť, všetky chyby a nemravy im premíňajú, zlé ich kúsky netrescú, a tak si 

v nich sami na seba bič pletú. Ako záhradník stromček narovnáva, obrezuje a priväzuje, dokiaľ je malý a hybký, tak to musia 

i rodičia robiť s dietkami svojimi, dokiaľ sú malé. Majú pridŕžať dietky k modlitbe, k učeniu, nemajú im dovoľovať zahálku, 

majú ich varovať, aby so zkazenými dietkami neobcovaly a do neporiadnych domov nechodily. Predovšetkým ale majú 

rodičia sami dietkam svojim vždy dobrý príklad dávať. V tom páde sa zaiste na nich radosti dočkajú a keby i pozdejšie deti 

bez ich viny dobrej cesty sa spustily, aspoň na súde Božom obstoja. Čo ale odpovedia Bohu rodičia, ktorí dietky svoje len 

pre tento svet vychovávajú? ktorí ich nechávajú rásť so všetkým nemravom a zlozvykom, zanedbávajúc úplne mravnú a 

náboženskú ich výchovu? Čo odpovedia, až dietky samy budú proti ním svedčiť, povediac im do očú: «Vy, otče a matko, 

sami ste nás pokazili!» 

Modlitba. 

Ó Otče nebeský, sošli všetkým rodičom Ducha svätého, aby im poznať dal, čo k spáse dietok svojich činiť majú, a ich pohnul, 

aby to i činili. Amen. 

 

27. APRÍLA. 

Sv. Peregrín, vyznavač. 

Sv. Peregrín narodil sa r. 1260 po Kr. v meste Forli, v talianskej zemi. Bol jediným synom vznešených rodičov. Čo nedospelý 

mládenec zúčastnil sa s opravdivým talianským zápaľom v politických bojoch, ktoré vtedy práve medzi Velfmi a 

Ghibellinmi) povstaly. Najmä v mestách krvavé zúrily obe stránky proti sebe. Svätý Otec poslal r. 1280 do Forli generála 

nového rádu «Sluhov Márie», sv. Filipa Benici, aby tento svätý muž rozdráždené mysle upokojil. Protivná strana zbúrila sa 

a Peregrín Laciosi (tak menoval sa rodinným menom), čo vodca buričov, pozdvihol pästi, a zlorečiac, uderil vznešeného 

kňaza po Iíci. Sv. Filip s nadľudskou láskavosťou obrátil sa a ponúkal i druhé líce, aby ho po ňom zúrivý mladík uderil. To 

zatriaslo jeho srdcom. Zahanbený Peregrín bežal za kňazom, kajúcne vrhol sa mu k nohám, prosil za odpustenie a za jeho 

požehnanie. A Filip odpustil mu, požehnal ho; áno, keď odchodil, modlil sa hlasne za svojho pohaniteľa. Od toho okamžiku 

vznešená, nebeskej láskavosti a tichosti plná tvár Filipova vznášala sa pred očima Peregrínovýma. S obdivom pozeral na tú 

nadzemskú veľkodušnosť, a s opovržením a hlbokým bôľom na zaslepenosť svojej nezkrotenej náruživosti. Úprimná 

kajúcnosť a hlboký bôľ skrúšeného srdca zaujaly celú myseľ jeho. Už ale Boh skrúšeným a poníženým srdcom nepohŕda, a 

preto Božím vnuknutím nadchnutý a vedený, odolať nemohol hlasu svedomia, aby sa dostavil k oltáru najsvätejšej Panny, 

pred ktorou v tichej pokore svoj zločin a svoju hanobnosť vyznával. A hľa! Jedného dňa uzrel Kráľovnú nebies pred sebou, 

ktorá riekla: «Iď do Sienny, tam nájdeš bohumilých mužov, ktorí menujú sa mojimi sluhami; pripoj sa k ním!» A pyšný driev 

svetár uponížil sa v hlbokej skrúšenosti, opustil domovinu, rodinu a priateľov, i všetky rozpomienky mladosti. Prijdúc na 

vykázané mu miesto, kajúcne zaklopal na bránu kláštora; vrátny mu otvoril a na prosbu i k predstavenému kláštora ho 

zaviedol. Dojemné to bolo okamžik, keď Peregrín v osobe predstaveného poznal Filipa, ktorého nedávno po líci bol uderil. 

Filip však, vidiac pred sebou skrúšeného poblúdilca, lásky plným objatím a bratským bozkom privinul ho k srdcu svojmu a 

prijal ho do počtu nábožných bratov. 

Keď čas prípravy šťastne skončil a posvätné rúcho rádu Servitov z rúk generála (najvyššieho predstaveného) prijal: zaplesala 

duša jeho, keď peknú úlohu dostal, aby v svojom rodnom mieste, vo Forli, nový kláštor pre rád Servitov vystaval a jeho 

riadenie prevzal. Nebol ešte za kňaza posvätený, ale za krátky čas získal si takú dôveru u svojich predstavených, že mu tento 

dôležitý úrad sverený bol. I zastával úrad svoj s vidomým požehnaním Božím a so skvelým zdarom, aký si jeho predstavení 

len priať mohli. V krátkom čase stal sa priateľom a radcom najprednejších mešťanov, vzorom a zrkadlom nábožnosti svojim 

spolubratom a všetkému obyvateľstvu. Lež Peregrín najmä vyznačoval sa náramnou prísnosťou v kajúcnosti za svoje drievne 

hriechy a neprávosti, a v tomto ohľade vzbudil všeobecný obdiv. Behom tridsiatich rokov nikdy si ani nesadol ani neľahol, 

ale len kľačal, alebo oprel sa stojac o stenu. 

Táto prísna kajúcnosť zapríčinila, že sa mu utvorila na nohe bolestná, nezhojiteľná rana, ktorá neznesiteľný zápach vydávala; 

ale Peregrín ani pri nesmiernej bolesti nikdy neposťažoval si; ba čo viac, hlasne chválu vzdával Spasiteľovi za tú milosť, že 

mu doprial tento ťažký kríž, by mohol už tu na zemi za svoje hriechy dostatočné pokánie činiť. Lekári vyslovili sa, že sa 

musí noha odrezať, lebo ináč že zomre. Peregrín hneď privolil k tomu. V noci však pred touto nebezpečnou operáciou, v 

strachu a úzkosti postavený, Peregrín plazil sa do kláštorskej kaplnky, pokľakol pred obrazom umučeného Spasiteľa, a modlil 
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sa s najväčšou skrúšenosťou ku Pánu Bohu, aby vyzískal si posilu a odvahu ku ťažkému tomu dielu. Tu zrazu prestaly 

neznesiteľné jeho bolesti. Peregrín vzhliadol s nevýslovnou povďačnosťou k' ukrižovanému Spasiteľovi, i zaspal hlbokým a 

posilňujúcim spánkom, ktorý už oddávna nebol ho navštívil. Keď sa ráno prebudil a lekári so svojimi nástrojami v rukách sa 

objavili, uzdravený Peregrín usmieval sa so zaslzavenýma očima. 

Nadzemský a najlepší lekár uzdravil ho v noci. Keď zadivení lekári videli, že sa rany zacelily a že je noha uzdravená, a keď 

Peregrín skromnými slovami rozprával, čo sa prihodilo: všetci velebili Boha a s podivením rozhlasovali tú udalosť po celom 

meste; aj obyvateľstvo verejnými modlitbami ďakovalo Bohu za divotvorné vyslobodenie svojho dobrodinca z veľkého jeho 

trápenia. 

Peregrín vo vysokom veku ľahkou smrťou usnul v Pánu roku 1345., a bol v rodnom svojom meste Forli pochovaný. Pápež 

Benedikt XIII. vyhlásil ho za svätého roku 1725. 

Poučenie. 

Kajúcnosť, pokora, tichosť a láskavosť sú cnosti, ktorými preslávil sa svätý Peregrín. Či i ty, drahý čitateľu, nasleduješ 

príklad sv. Peregrína? I ty si snáď v pýche a prchlivosti blížného pohanil, obrazil. Ty povyšuješ sa nad druhých. Či taká má 

byť tvoja pokora? Ty máš necitné srdce, pyšné a surové slová oproti blížnym. Či to má byť tvoja tichosť a láskavosť? Na 

ramená tvoje vloží Boh kríž nemoce, ty reptáš. Či to má byť tvoja odovzdanosť do vôle Božej? Odpovedaj si na tieto otázky, 

a vezmi si pred seba, že nebudeš povyšovať sa nad iných, že nebudeš prchlivý, že nebudeš obrážať surovosťou a pyšnými 

slovami nikoho a že v trápeniach nebudeš reptať proti Pánu Bohu. 

Keď ti Boh vyšší úrad, vznešenejšie postavenie, lepšie vlohy a rozsiahlejšie vedomosti, než druhým, udelil: či si tieto Božie 

dary k svojmu a svojho blížného dobru svedomite upotrebil? 

Cnosť záleží v tom, keď vyplníme, čo nám je prikázané a všetkého sa chránime, čo nám je zakázané. Spytuj, kresťane, svoje 

svedomie, či si použil príležitosť, dobre činiť a Bohu sa zaľúbiť? Či si vyplnil svoje povinnosti? Či si preukazoval blížnému 

dobrodenie bez toho, žeby si bol od neho vďak alebo odplatu očakával, ale jedine pre Ježiša Krista, ktorý riekol: čokoľvek 

ste jednému z týchto maľučkých (spolu blížnych) učinili, mne ste učinili. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si blahoslavenému Peregrínovi anjela za sprievodcu, Svoju svätú Matku za učiteľku a Ježiša Krista za lekára 

k vyhojeniu jeho hroznej rany dať ráčil, popraj nám, prosíme Ta, aby sme na jeho prímluvu sv. anjela strážca, najsvätejšiu 

Pannu a božského Spasiteľa úprimne milovali na zemi a na nebi velebili. Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista Amen. 

 

28. APRÍLA. 

Sv. Theodora a sv. Didymus, mučeníci. 

Bolo to roku po Kristu Pánu 304. Cisársky miestodržiteľ Prokulus sedel na sudcovskom stolci a riekol: «Priveďte sem pannu 

Theodoru.» — «Tu je,» riekol kat. — «Či si otrokyňa, či slobodná?» pýtal sa miestodržiteľ. — «Som kresťanka: Kristus ma 

oslobodil, keď na tento svet prišiel; ostatne narodená som zo slobodných rodičov,» odpovedala panna. — «Nech prijde 

mešťanosta Lucius,» rozkázal Prokulus. Keď prišiel, pýtal sa ho: «Riekni, Lucie, čo vieš o tejto panne?» Lucius svedčil, že 

Theodora je slobodnou a dcérou šľachetných rodičov z Alexandrie. «Prečo si sa nechcela vydať, keď od vznešených rodičov 

pochádzaš?» tázal sa miestodržiteľ Theodory. — «Toho je Kristus príčinou,» odpovedala; «Iebo keď On telo naše na seba 

prijal, tým naše telá posvätil a nám večný život prisľúbil. Pevne ufám, že ostanem nepoškvrnenou, dokiaľ Jemu ostanem 

vernou.» — «Je rozkaz cisársky, aby každá panna, ktorá nechce obetovať bohom, odvedená bola do domu necudnosti,» riekol 

Prokulus. — «Ty snáď nevieš,» odpovedala Theodora, «že Boh pri každom skutku hľadí len na vôľu a na úmysel. Boh vie, 

že ja mám úmysel, ostať pannou; čoby mi teda niekto i násilie urobil, v Jeho očiach predsa budem čistou.» Prokulus riekol 

na to: «Že zo zemänskej rodiny pochádzaš a ja tvoju krásu rád bych ušetril, dojatý som tvojím osudom. Počuj teda, čo 

hovorím. Cisársky rozkaz je vyslovený, aby panny do domu verejného zhanobenia odvedené boli.» — «A ja som ti už riekla,» 

odpovedala Theodora, «že Boh hľadí len na vôľu. On hľadí na dno nášho srdca a zná všetky naše myšlienky. Keby som i ku 

niečomu nectnému donútená bola, nebudem zneuctenou v Jeho očiach. Keby tebe napadlo, aby si mi hlavu lebo ruku odťať 

dal, či sa to snáď stane, že ja chcem, alebo či to snáď nie je dielom jedine tvojej ukrutnosti? Odhodlaná som, len Bohu 

prislúchať; ja som Jemu posvätila mne svoje panenstvo, a kým to záležať bude, sľub svoj vyplním. Živí je Pán Boh a zachráni, 

čo je jeho.» 

Keď miestodržiteľ zase hovoril o cisárovom rozkaze, riekla Theodora: «Kristus je, ktorý mi dal, čo mám: On zachráni svoju 

holubicu.» — «Aká je to bláznivosť,» zvolal Prokulus, «keď skladáš dôveru svoju v ukrižovaného človeka! Čo myslíš, že 

vyjdeš nepoškvrnená, keď do domu verejnej nehanebnosti odvedená budeš?» — «Verím,» vzdychla Theodora, «že Ježiš, 

ktorý trpel pod Pontským Pilátom, vyslobodí mňa z toho nebezpečenstva a nedopustí poškvrniť moju panenskú čistotu, jestli 
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zachovám svoju vieru. Nikdy ho teda nezaprem.» — «Nechal som ťa posiaľ žvatlať, koľko si chcela, a nedal som ťa na 

škripec natiahnuť,» riekol rozmrzený Prokulus. «AIe keď zotrváš vo svojom úmysle, budem s tebou ako s otrokyňou 

zachádzať a dám zákon s celou prísnosťou na tebe vyplniť.» donucuje, dievčaťu tvojho stavu takú hanbu urobiť!» zvolal 

Prokulus. — «Či je to bláznivosť, vyznávať živého Boha?» pýtala sa pokojne Theodora. «Mojou hrdosťou, mojou cťou to 

bude na veky, čo ty menuješ mojou hanbou.» A keď miestodržiteľ ešte a neprestajne na ňu dorážal hrozbami, volala naň, aby 

sa poponáhľal svoje rozkazy uskutočniť, že je ona odhodlaná, vyznávať živého Boha. A keď miestodržiteľ dával tri dni, aby 

si vec dobre rozmysleť mohla, riekla: «Tie tri dni pre mňa sa už minulý, ja som už hotová, odovzdať ti svoje telo k mučeniu. 

A len o to ťa prosím, aby si na mňa pohoršlivý útok neurobil, kým nado mnou súd nevynesieš.» — «Rozkazujem, aby ste 

pannu Theodoru za tri dni čo zajatú strážili», rozkazoval katom «Nikto nech sa ne opováži pre jej vysoký rod násilie jej 

urobiť.» 

Po troch dňoch rozkázal Prokulus Theodoru predviesť pred svoju súdnu stolicu, — «Hotová som, odovzdať tebe svoje telo,» 

riekla Theodora odhodlane; «ono je už v tvojej moci. Nad mojou dušou je len Boh pánom.» — «Bite ju po tvári,» zvolal ku 

katom Prokulus, «aby tá šialená nadobudla rozumu a obetovala modlám.» — «Boh mi je svedok,» riekla povýšeným hlasom 

Theodora, «nikdy nebudem obetovať diablom!» — «Jak veľká je tvoja bláznivosť, ktorá ma a pretože neohrozene zotrvávala 

vo svojom úmysle, naložil, aby do domu verejnej necudnosti odvedená bola. I zaviedli ju na to hanebné miesto. Keď tam 

čistá panna vkročila, pozdvihla oči k nebu a modlila sa takto: «Otče Pána nášho Ježiša Krista, ktorý si pomohol Petrovi zo 

žalára, prijdi i mne ku pomoci, a popraj mi vyjsť nepoškvrnenej z tohoto miesta, aby všetci znali, že som Tvojou služkou.» 

Kým sa Theodora modlila, sbehlo sa k domu mnoho neporiadnych ľudí, ako hladní vlci, zvedavých, kto asi prvý do toho 

domu vkročí. Ale Boh, ktorý chcel zachrániť svoju holubicu, v tom okamžení vzbudil osloboditeľa. Kresťan, menom 

Didymus, preobliekol sa za vojaka a prvý k nej vošiel. Theodora triasla sa na celom tele a padla k jeho nohám. On pozdvihol 

ju láskavé, i riekol: «Neboj sa, vznešená panno; nie som taký, za jakého ma považuješ. Vyzleč svoje vrchné rúcho, vezmi 

moju príľbicu, moje brnenie, meč a plášť a utekaj preč. Nehovor s nikým, neodpovedaj nikomu, aby ťa nepoznali. Mňa 

posiela Spasiteľ, aby som tvoju panenskú česť zachránil.» Začerveňala sa, i učinila, ako jej Didymus kázal. A on vtlačil jej 

hlboko do tváre priľbicu, aby ju nikto poznať nemohol. Theodora šťastne ušla. Didymus však chystal sa k zápasu, ktorý bol 

predvídal. 

O hodinu neskôr vrútil sa opilý pohan dnu; ale jak veľmi sa zadivil, že tu mužského miesto panny uzrel. I zvolal zadivený: 

«Snáď ten Ježiš tú ženskú na chlapa premenil? Ale veď ja považujem všetky povedačky o Ježišovi za bájky, že vodu na víno 

premenil a iné; ale predsa to bolo o mnoho ľahšie než toto, že ženskú na chlapa premenila — «Pán ma nepremenil», riekol 

Didymus; «On nás oboch korunoval, mňa i ju. Tá, ktorú ste mali vo svojich rukách, ušla; ja som na jej mieste, zajmite ma.» 

Pohan odišiel a oznámil vec miestodržiteľovi. 

Prokulus dal priviesť Didyma a pýtal sa: «Ako sa voláš?» «Didymus», odpovedal neohrozený kresťanský mladík. «Čo si to 

urobil? Kto ťa k tomu kroku nahovoril?» vypytoval sa miestodržiteľ. Pán Boh, ktorý ma poslal», riekol smele Didymus. 

«Vyznaj, kým ťa na škripec nedám, kde je Theodora», zvolal Prokulus. «To ja neviem, Boh mi svedok! Len to viem, že je 

slúžka Božia zachránená a neporušená, keď verejne vyznávala Pána Ježiša Krista», hovoril Didymus. «Kto si ty? pýtal sa 

Prokulus. «Kresťan, oslobodený od Krista», odpovedal svätý mladík, a keď mu Prokulus vyhrážal dvojakým mučením, 

odpovedal: «Zaprisahám ťa, vykonaj rozkaz cisárov.» «Urobím to», riekol miestodržiteľ,«jestli nebudeš obetovať bohom; 

keď im budeš obetovať, všetko ti bude odpustené «Už z toho, čo som urobil pre tú pannu, mohol si poznať, že som bojovník 

Kristov. Týmto skutkom chcel som docieliť, aby ona zachránila svoje panenstvo, ja ale, abych mohol verejne vyznať svoju 

vieru. Dokým budem silne veriť v Krista, tvojich škripcov sa neľakám, rob, čo sa ti ľúbi. I keby si ma živého do ohňa hodil, 

ja zlým duchom obetovať nebudem!» hovoril odhodlane Didymus. I rozkázal miestodržiteľ, aby udatný bojovník Kristov bol 

sťatý, potom ale, aby jeho mŕtvola do ohňa hodená bola. 

Sotva Didymus pokľakol, aby obdržal smrteľnú ranu, pribehla Theodora, aby sa s ním prela o mučenícku korunu: chcela 

umrieť za neho. «Theodora», riekol svätý mladík, «ty si slobodná, ja musím umrieť.» «Nechcem byť vinou tvojej smrti», 

odpovedala zbožná panna. «Za to som ti síce bola povďačná, že si moju česť zachránil, ale nie, aby si môj život zachránil. 

Hanby bála som sa a nie smrti; keď ma pozbavíš mučeníckej koruny, — oklamal si ma!» 

Oba boli sťatí, oba dosiahli mučenícke koruny. 

Poučenie. 

V Knihe Múdrosti (5,1.) čítame: «Vtedy stáť budú spravodliví vo veľkej stáIosti.» Na zemi majú bezbožní všade prednosť, 

keď spravodliví do ponižujúcej tmy hádzaní bývajú. Ináč bude na druhom svete. V tomto živote panuje pýcha a násilie; 

kresťanská cnosť je cudzou, jej reči sa nerozumejú, jej zásady sa neľúbia; z jej bojazlivej utiahlosti, z jej svätých myšlienok, 

ktoré vznášajú sa k Bohu, z jej prísne mravného sa chovania vysmievajú sa bezbožní. 

Sv. Theodora vedela, že jej to Pán Boh nebude za hriech pokladať, jestli násilím utratí panenstvo: ale jej ošklivosť proti tejto 

strate bola tak veľká, že od Didyma prijala obetu, aby život za ňu položil. A Didymus radšej chcel umrieť, nežby kresťanská 

panna zprznená byť mala. Keď teda títo oba Božím duchom osvietení a vedení spravodliví kresťania za menšie zlé považovali 

stratu svojho života, než stratu, čo i proti vôli, neporušenosti panenskej: jak veľký to teda musí byť hriech, keď človek niekoho 

úmyselne o túto neporušenosť pripraví alebo sám ju utratí! Niet ani jedného hriechu, ktorý by sa tak veľmi samovražde 

podobal, ako strata nevinnosti panenskej. Samovrah nemôže si život obnoviť a navrátiť: tak i stratená nevinnosť ostane 

stratenou. V nevinnosti leží čosi tajomstvenného, čo nám len pri vzkriesení z mŕtvych zjavené bude; ale to už teraz vieme, 

že žiadne pokánie tento drahokam nenahradí, keď je raz stratený. Pravé pokánie síce spôsobuje, že človek, ktorý čistotu 
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stratil, nebude zatratený; ale ono nemôže spôsobiť, aby človek toho vyznamenania dosiahol, ktoré podľa Zjavenia sv. Jána 

(19, 2. atď.) čistým dušiam prisľúbené je, kde čítame: «I slyšal som hlas z neba, ako hlas vôd mnohých a ako hlas hromu 

veľkého: a hlas, ktorý som slyšal, bol ako hudcov, hrajúcich na svoje harfy; a spievali ako novú pieseň pred trónom a pred 

štyrmi zvieratmi a pred starcami, a žiaden nemohol spievať tú pieseň, len tých stoštyridsať a štyri tisíce, ktorí sú kúpení zo 

zeme nepoškvrnení. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide.» 

Modlitba. 

Ó Ježišu, ktorý si za cenu Svojej krvavej smrti na kríži každú dušu vykúpil, nedopusť nikdy, aby som do hriechu nečistoty 

upadol, alebo nejakú dušu do toho hriechu sviedol a ztrhol. Daj mi radšej umrieť, než takého hanobného skutku sa dopustiť. 

Amen. 

 

29. APRÍLA. 

Sv. Peter z Verony. 

Jeden z najväčších mužov rádu kazateľov čili Dominikánov bol Peter, ktorý sa r. 1205 vo Verone, meste talianskom, narodil. 

Jeho rodičia oddaní boli bludu Albigensov, ktorí sa i Katharmi, to jest čistými nazývali. Oni totižto tvrdili, že sa katolícka 

cirkev v učení a kázni porušila, že už nie je čistou nevestou Kristovou a že oni sú povolaní, aby ju očistili. V nadutosti svojej 

zabudli, že Duch svätý cirkev sv. ustavične riadi a že sa ona nikdy, ani v učení, ani v kázni nemôže porušiť, ačkoľvek 

jednotlivé jej údy, ktorí sa tej viery a kázne nedržia, do neprávostí upádajú. Medzi týchto bludárov (sektárov) náležali i rodičia 

sv. Petra. Jeho otec chcel synka svojho dobre vycvičiť, i odovzdal ho čo dieťa katolíckemu učiteľovi, v tom domnení, že 

dieťa o tom rozdiele ešte nič nevie a neskôr že bude ešte dosť času, to nové učenie do neho vštepiť. Ale Boh nechcel, aby 

malý Peter stal sa bludárom. 

Keď sa sedemročného chlapca jeho strýc opýtal, čo sa vo škole naučil, odriekal mu apoštolské vyznanie viery a zreteľne mu 

vysvetľoval, ako tomu sv. cirkev verí a vyrozumieva, najmä slovám: «Stvoriteľa neba i zeme.» Márne usiloval sa bludoverec 

pravú vieru vybiť mladíkovi z hlavy. Peter ostal pri nej. Keď to otec počul, nevšímal si toho, držal to za detinstvo. 

Ešte v útlej mladosti išiel Peter na vysoké učenie do slávnej vtedy Bologne a robil veľké pokroky vo vedách, čo jeho otca 

náramne tešilo. Mladí ľudia, ktorí s ním do školy chodili, boli skoro všetci nakazení najohavnejšími neprávosťami. Peter bol 

teda vo veľkom nebezpečenstve; ale Boh, ktorý ho posiaľ zachránil pred bludom, zachránil i jeho cnosť pred pádom. 

Uprostred zkazených spolužiakov ostal Peter čistým a nevinným. Mal veľkú obľubu v modlitbe. Láska k samote a strach, 

aby nebol svedený, pohly radosťou ho prijal. Skoro po svojom prijatí tak ďaleko pokročil horlivosťou vo vykonávaní 

všetkých cností, že ho Dominik miloval ako svojho syna. Následkom pôstov a iných skutkov pokánia po jednom roku upadol 

do ťažkej nemoce. Len ťažkým namáhaním spolubratov zachovaný bol pri živote, bol posvätený na kňažstvo a obsiahol úrad 

kazateľský, ktorý behom mnohých rokov so skvelým výsledkom vo svojom rodnom meste zastával. Veľmi rýchle rozniesol 

sa chýr o jeho znamenitých kázňach po celej talianskej zemi. V chatrnom mníšskom odeve precestoval mnohé talianske kraje, 

a Boh sprevádzal jeho iskrenné slová takým nebeským požehnaním, že sa zástupy ľudu so všetkých strán hrnuly, aby ho 

počuly. Kamkoľvek prichádzal, vítaný bol slávnostne; z miest i zo zámkov išli mu veriaci so zástavami a hudbou v ústrety, 

a keď odchádzal, valilo sa také množstvo s ním, že nemohol naho k tomu, že zo sveta utiecť zamýšľal. 

I našiel útulok u sv. Dominika, ktorý práve bol založil rád kazateľský a ku ktorému prichádzali najšľachetnejší mládenci, aby 

tomu rádu obetovali mladistvé svoje sily. Pred tohoto svätého predstúpil štrnásť ročný Peter tohto svätého predtúpil 

strnásťročný Peter a prosil srdečne o prijatie do rádu. Dominik ho najprv zkúšal a keď poznal jeho čisté srdce a veľkú vieru , 

s radosťou ho prijal .Skoro po svojom prijatí tak ďaľeko pokročil horlivosťou vo vykonávaní  všetkých cností , že ho Dominik 

miloval ako svojho syna . Následkom pôstov  a iných skutkov pokánia po jednom roku upadol do ťažkej nemoce. Len ťažkým 

namáhaním spolubratov zachovaný bol pri živote, bol posvätený na kňazstvo a obsiahol úrad kazateľský , ktorý behom 

mnohých rokov so skvelým výsledkom vo svojom rodnom meste zastával. Veľmi rýchle rozniesol sa chýr o jeho znamenitých 

kázňach po celej talianskej zemi. V chatrnom mníšskom odeve precestoval mnohé talianské kraje, a Boh sprevádzal jeho 

iskerné slová takým nebeským požehnaním , že sa zástupy ľudu so všetkých strán hrnuly, aby ho počuly. Kamkoľvek  

prichádzal, vítany bol slávnostne: z miest i zo zámkov išli mu veriaci so zástavami a hudbou v ústrety a keď odchádzal ,valilo 

sa také množstvo s ním, že nemohol napred pokročiť. I posadil ho ľud na nosidlá a niesol ho na miesto, ktoré bolo určené, 

aby ztade kázal. Mnohí odvrátili sa od bludu, nepriatelia sa vyrovnávali a smierovali, veľkí hriešnici činili pokánie. Keď 

jedného dňa kázal v Miláne pred chrámom sv. Eustorgia, priviedol ľud k nemu nemého mládenca . Sv Peter vložil mu prst 

do úst ,a hneď rozviazal sa sväzok jeho jazyka , i mohol hovoriť. Lebo keď sa toho mládenca, ktorý už desať rokov bol nemý, 

pýtal, čo mal v ústach, odpovedal: «Tvoj prst.» Tak hľa, sám Boh vydával svedectvo svojmu svätému sluhovi tým, že mohol 

robiť divy a zázraky, a tak podvracať a zahanbovať bludovercov, a práve preto stíhali ho oni neukrotiteľnou nenávisťou. 

Keď v meste Komo s obyčajnou horlivou výmluvnosťou hlásal slovo Božie, získal si i tu veľkú slávu, ale i nesvedomitých 

nepriateľov, áno i nenávistných spolubratov, ktorí mu závideli jeho slávu. Niektorí z nich o ňom roztrusovali, že prijal do 

svojej cely (kláštornej izbietky) cudzinca, ba i ženské osoby, čo práve sv. rádom prísne zakázané bolo. Ale to bola hanobná, 



 

198 

zlomyseľná pomluva. Sv. Peter sa síce ospravedlňoval; ale obrana jeho bola tak skromná a pokorná, že sa predsa zdálo, akoby 

nebol celkom nevinný. Jeho predstavení uložili mu teda pokánie, i poslali ho do kláštora Jesi, kde bol i zatvorený. Tam si 

mal pred obrazom Ukrižovaného vzdychnúť: «Prečo, ó Pane, nezastávaš moju nevinnosť?» A obdržal odpoveď: «A ja, Petre, 

čo som previnil, že ma na kríž pribili?» A v tom našiel útechu. Potom s tichou, áno radostnou oddanosťou trpel náš svätý toto 

pohanenie, a za šťastného sa pokladal, že mohol s Ježišom, svojím vzorom, trpeť. Jeho nevinnosť skoro vyšla na zjav a po 

jednoročnom prísnom pokáni a nábožnom rozjímaní zaujal zase svoj predošlý úrad. 

S obnovenou horlivosťou nastúpil svoje kazateľské dielo. I hlásal pokánie svojou skvelou výmluvnosťou v krajoch Ríma, 

Ankóny, Toskány, Bologne a Milána. Nikdy neschádzal s kazateľne, žeby nebol zatriasol i najzatvrdlejšími dušami, žeby 

nebol najväčších hriešnikov obrátil a svojich poslucháčov ku slzám pohol. Vo Florencii, jaknáhle tam začal kázať, neopovážil 

sa žiaden bludár verejne ukázať sa. Po šiestich rokoch nebolo badať žiadneho bludoverca. Veľké kostoly stály sa primalými, 

a nemohly umiestiť zástupy veriacich, ktorí sa so všetkých strán do nich hrnuly, aby jeho, pokánie hlásajúce slová počuť 

mohli; a preto musel kázavať pod holým nebom, najmä v Miláne, kde sa namáhali jeho nepriatelia, aby ho pred ľudom 

smiešnym urobili. Jeden pošetilec staval sa chorým a chcel, keď sa ho sv. Peter dotkne a on uzdravený bude, verejne vyhlásiť, 

že chorým nebol a že pôsobenie kazateľovo je podvodom. Súdruhovia jeho podporovali ho v tom. Keď pretvárenec ku 

bohumilému kazateľovi pristúpil a o uzdravenie ho prosil, zvolal Peter do prostred zástupu: «V mene Ježiša Krista, jestli si 

nezdravý, buď zdravým; jestli si snáď zdravý, buď nezdravým!» A hľa, podvodník omdlel a keď opäť k sebe prišiel, prosil 

na kolenách svätého za odpustenie. Peter mu odpustil a on stal sa učeníkom jeho. 

Morová rana bludu šírila sa po celom Taliansku, a preto vymenoval ho pápež Gregor (Rehor) IX. za generálneho 

vyšetrovateľa (inkvisitora) proti kacierom. Čo taký mal povinnosť, po bludoch pátrať, bludovercov ku pravde naspäť 

uvádzať, obrátených riadiť, ako i plnomocenstvo, zátvrdlivých bludárov trestať. A sv. Peter pod panovaním tohoto pápeža, 

ako i jeho nástupca Innocenta IV. zastával úrad svoj s horlivosťou, neohrozene hľadiac bludárov pravde získať. Dvadsať 

rokov bojoval neustále proti bludu a klamú, obrátil mnoho bludárov a ešte za panovania Innocenta IV. skoro celkom vykorenil 

kacierstvo. Zarytí bludári ale práve preto boli tak vzteklí, že sa usilovali o život ho pripraviť. Peter rozprával to verejne s 

kazateľne, a nikto neopovážil sa naň ruku vystrel Milánski bludári najali dvoch vrahov, ktorí ho mali na ceste z mesta Komo, 

kde sa vo veľkonočné sviatky zdržoval, zavraždil Títo na ceste medzi Barkassinou a Giussanom číhali naňho. Keď sa Peter 

k číhajúcim vrahom priblížil, jeden z nich pridružil sa k nemu a zaťal mu nenadále sekerou dva-razy do hlavy, ba i jeho sluhu, 

Dominika zavraždil. Svätý bol ešte pri živote, pokľakol, aby dušu svoju Bohu odporúčal. V tom ho druhý z vrahov prekľal 

nožom, a tak urobil koniec jeho požehnanému životu dňa 29. apríla 1252. Dožil len 46 rokov veku svojho. Keď umieral a už 

mluviť nemohol, napísal ešte na zem slovo «Credo», to jest «Verím». Jeho mŕtvola pri bolestnom nariekaní ľudu bola do 

Milána prinesená, kde podnes nachádza sa v drahocennej schránke jeho hlava u Dominikánov. Jeden z jeho vrahov ušiel 

rukám spravodlivosti, lež neskôr vstúpil do seba; obrátil sa k Bohu a stal sa členom dominikánskeho rádu a ako taký kajúcne 

zomrel vo forlinskom kláštore. 

Petra o rok po jeho mučeníckej smrti vyhlásil Innocent IV. za svätého. Na mieste jeho zavraždenia neskôr vystavili k jeho 

úcte chrám a kláštor pre rád dominikánsky. 

Poučenie. 

Sv. Peter pôsobil čo inkvisitor proti bludárom. Slovo inkvisicia je latinské a znamená toľko čo «vyšetrovanie» bludu. Kristus 

Pán prikazoval apoštolom a ich nástupcom, biskupom, aby nad rýdzosťou a čistotou samospasnej náuky starostlivé strážili a 

jej zpotvorenie netrpeli, pretože len «pravda oslobodzuje» (Ján 8.) od hriechu, a ku spaseniu vedie. Preto biskupovia 

povinnosť majú, blud vyšetrovať, veriacich poučovaním od bludu odvracať, bludárov k odvolaniu bludu napomínať, a keď 

v ňom tvrdohlavé zotrvajú, vyobcovaním z cirkvi neškodnými ich urobiť. To sa menuje cirkevnou inkvisiciou. Už apoštolovia 

takú inkvisiciu konali; ku príkladu sv. Pavel vylúčil z cirkvi Hymena a Alexandra preto, že náuku spásy preinačovali; alebo 

keď sv. Ján, miláčik Pánov, proti Doketom, ktorí Kristu Pánovi len zdánlivé telo pripisovali, sa oprel, ich antikristami nazýval 

a pred obcovaním s nimi veriacich starostlivé vystríhal. Tak robili i nástupcovia apoštolov, ako na pr. sv. Ignác a sv. Polykarp, 

ktorý posledný bludárovi Marcionovi na otázku jeho: «či ho zná?» odpovedal: «Poznávam v tebe prvorodenca satanášovho»; 

ďalej sv. Cyprián, ktorý bludára Novata vyobcoval z cirkvi; a sv. pápež Kornel, ktorý to isté urobil s Novatianom. Vo IV. 

storočí, keď rímsky štát kresťanským sa stal, spojil prvý kresťanský cisár Konštantín s trestami cirkevnými i občiansky, a 

síce vyhnanstvo, aby bludárov, ktorí i pokoj štátu rušili, neškodnými urobil. Cirkev zachádzala vždy mierne s bludármi, 

vymeriavajúc im na svojom súde len pokuty cirkevné, na pr. že nesmeli prijímať sv. sviatosti, atď. Toto pokračovanie 

premenilo sa za pápeža Innocentia III, ktorý nariadil, aby biskupi každý rok raz, lebo dva razy osobne svoje biskupstvá 

pochodili a v každej farnosti spoľahlivých ľudí vyvolili, ktorí mali po bludároch pátrať a ich biskupom oznámil Pri 

zavedenom vyšetrovaní vypočutý bol nie len žalobník, ale i obžalovaný, a len po nestrannom uvážení bol súd vynesený. 

Takto muselo sa pokračovať vtedy, lebo nebezpečné kacírstvo Albingenské, ktoré svojimi bludy i cirkev i štát podrývalo, 

veľmi sa šírilo. O týchto kacíroch, ktorí proti duchovnej i svetskej vrchnosti brojili a ktorých hlavný podporovateľ, gróf 

Rajmund Tulússky, súčasne päť žien mal, riekol, ináč mierny, pápež Innocent III, že sú horší od Mahomedánov. Preto stíhal 

ich štát mečom i ohňom. Vo stredoveku bol štát celkom kresťanský. Preto odboj proti cirkvi považovaný bol za odboj proti 

štátu, i pokutovaný bol trestami občianskymi. A tieto tresty boli vtedy ešte veľmi hrozné, akožto prevzaté z pohanských 

časov. 

Vo Španielsku bolo následkom tých zákonov na tisíce kacírov za živa spáleno. O týchto inkvisiciach s prehnanou 

zlomyseľnosťou hovoria a píšu nepriatelia cirkvi svätej a hanobia ju. Cirkev sv. nedopustila sa nikdy tých ukrutností, z 

ktorých ju obviňujú nepriatelia; ale to činily štátne a svetské vrchnosti pre velezradu a buričstvo, namerene i proti štátu. 
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Vo Španielsku bola inkvisicia súdnym dvorom kráľovským a mala dočinenia so Židmi a Maurami. Títo poslední prešli cez 

more z Afriky do Španielska; oni chceli kresťanskú vieru celkom potlačiť a španielsku národnosť zničiť. Židia dávali sa 

naoko pokrstiť, vtiskli sa do duchovných úradov; no ostali len Židmi a svádzali k zlému i kresťanov a kazili ich. Proti týmto 

ľuďom užívali španielski králi inkvisicie, aby ich neškodnými urobili. Kráľ menoval sudcov, medzi nimi boli i duchovní. 

Títo sudcovia dali, pravda, mnohých takých tvrdohlavých nevercov a odbojcov odpraviť, upáliť, medzi nimi však nachádzala 

sa väčšina takých, ktorí ohavné čary, tajné umenie a hanobné neprávosti prevodzovali, napr. hriech sodomský, mnohoženstvo, 

vraždu, atď. Králi chceli moc svoju rozmnožiť a povýšiť, i užívali k tomu inkvisiciu; dopustili sa často i nespravodlivosti, 

keď i biskupov, ktorí boli kráľovi nepohodlní, pomocou tej inkvisicie odstraňovali. Pápeži proti tejto svetskej inkvisicii vždy 

horlili a tresty jej zmierniť usilovali sa. No, ani tento súd kráľovský nebol tak ukrutný, za aký ho nepriatelia katolíckej cirkvi 

vyhlasujú. Tí, ktorí oľutovali svoje prečiny, dostali milosť a museli činiť verejné pokánie, a len tí, čo ostali vo svojom blude 

a neprávostiach tvrdohlaví, po dokázanej vine boli odpravení. Toto, milý čitateľu, dobre si premysli a nedovoľ hanu kydať 

na svätú cirkev — pre španielskú inkvisiciu; i ukáž pomluvačom, že sú v blude, že pravdu zlomyseľne šliapajú nohami. 

Modlitba. 

Popraj nám, všemohúci Bože, podľa našej prosby, milosti Svojej, aby sme svätú vieru, za ktorej rozšírenie Tvoj blahoslavený 

mučeník Peter svoj život položil, a víťaznú palmu si vydobyl, stále a verne zachovali, a podľa nej živí boli, skrze Ježiša 

Krista, Syna Tvojho, Pána nášho atď. Amen. 

 

30. APRÍLA. 

Sv. Katarina Sienská. 

Svätá panna Katarína bola dcérou poctivého barviara zo Sieny v Itálii, ktorý menoval sa Benincasa, jej matka menovala sa 

Lapa. Nábožní rodičia mali 24 dietok. Roku 1347 porodila ctihodná Lapa dvojčiatka, z ktorých jedno menovali Katarínou, 

druhé Johannou. Katarína už v útlom svojom veku prejavovala popri svojej veselej mysli pevný ráz, nábožnosť, láskavosť a 

veľkú trpezlivosť, keď sa s ňou zle nakladalo. Tak poslala ju raz matka do chrámu, aby dala slúžiť sv. omšu ku cti sv. Antona. 

Dieťa išlo s radosťou ku farárovi, vyriadilo rozkaz matkin a odovzdalo obyčajný obetný peniaz. Katarína ostala na tej sv. 

omši. Matka, nemohúc sa jej dočkať, rozhnevala sa, a keď sa Katarína navrátila, matka vo svojej zlosti na ňu zakliala. 

Desaťročná Katarína mlčala, a potom zavolala matku na stranu a riekla: «Matička moja, keď som chybila, vybite ma podľa 

vôle; ale prosím vás, len už neklajte, lebo to sa nesvedčí na tak obstarnú paniu, a môjmu srdcu pôsobí to veľký bôľ.» Keď 

Katarína mala štrnásť rokov a úmyslu. Keď matička na to myslela, ako by to krásne dievča najlepšie vydať mohla, začala ju 

nádherne odievať, aby tak jej spanilosť mládencom ešte viac do očí padala. Katarína ale už bola učinila sľub, že ostane 

pannou a tie nádherné šaty nosiť nechcela. 

Ba čo viac, aby ju do toho vydajú nenútili, ostrihala si bujné vlasy. I začali ju sužovať. Každý ju zľahčoval. Vzali jej izbietku, 

aby sa nemohla o samote modliť. V kuchyni musela pracovať, ako slúžka, aby na iné myšlienky prišla a tú veľkú pobožnosť 

z mysle vypustila. Ticho a trpezlive znášalaútisky vlastnej rodiny z lásky k Pánu Ježišovi a bola vždy veselá. «Presvedčená 

som, riekla konečne, že Boh prijal môj sľub panenstva; i musím Boha viac poslúchať než ľudí; radšej všetko pretrpím, než 

by som sa uchýlila od svojho  ma chcete mať doma, rada chcem slúžiť; keď ma vyženete z domu, Pán, ktorému som sa 

zasľúbila, nedá mi zahynúť.» Táto trpezlivosť a odhodlanosť, poníženosť a odovzdanosť do vôle Božej prekonaly konečne 

svetácku myseľ jej rodiny. Prísny otec videl v tejto poníženej vytrvanlivosti znak opravdivého povolania a rozkázal, aby jej 

už dali pokoj, aby si viedla život nábožný, ako sa jej ľúbi; i tvrdil, že to celej rodine prinesie väčšie požehnanie, než keby sa 

vydala a svetácky život viedla. Keď Katarína dosiahla 15. rok veku svojho, venovala sa celkom službe Božej a najčistejšej 

láske k blížnym. Len niečo pripomeniem, čo pri tom trpela a ako to znášať vedela. V Siene bývala chudobná pani, ktorá bola 

malomocnou na celom tele. V nemocnici nikto ju nechcel obsluhovať, aby nebol nakazený, áno mala už i z mesta vyhnaná 

byť. Katarína sa o tom dozvedela, i ujala sa tej ženy; každý deň jej všetko potrebné prinášala, obsluhovala ju a opatrovala. 

Čím viac táto nemocná žena požívala túto obetivú lásku od svätej panny, tým viac prejavovala surový nevďak a zlobivosť 

oproti nej. Keď sa hneď nevyhovelo jej žiadosti, nadávala sv. Kataríne a také veci jej do očú hovorila, ktoré ju mrzeť a boleť 

musely. Svätá panna sa vždy vyhovárala, na pr. že sa trochu opozdila v kostole, atď. ako by bola slúžkou a tá tvrdohlavá 

žobráčka kňažnou; a tak dlho ju opatrovala, kým neumrela. Sv. Katarína mŕtvila svoje telo, nejedávala žiaden mäsitý pokrm 

a živila sa len zeleninami a ovocím. Neskôr zdržovala sa i od týchto jedál a nasycovala sa len prijímaním vel. Sviatosti 

oltárnej. 

Keď svätá panna dosiahla 18. rok života, vstúpila do tretieho rádu sv. Dominika, kde sa členovia zaväzovaly k istým 

nábožným cvičeniam, ačkoľvek do kláštora nevstúpily. K členom náležala istá osoba, menom Palmerina, ktorá bola 

svätúškom, ale vo zlom smysle toho slova, to jest, ona sa modlila veľmi mnoho, áno i majetok svoj k nábožným cieľom 

obetovala, pri tom ale bola plná pýchy a zlosti. Táto osoba tak nenávidela sv. Katarínu, že kedykoľvek ju zazrela, lebo len 

jej meno vysloviť počula, hneď ju pochytily krče. Neprestajne ju ohovárala a jej nadávala. Katarína usilovala sa miernym 

spôsobom túto zlú osobu na iné smýšľanie priviesť; všetko márne! Keď Palmerina onezdravela a Katarína sa jej k obsluhe 

ponúkala, ona vo vzteklom hneve volala, aby ju z domu vyhodili. I mala umrieť. Neprijmúc sväté sviatosti, skonávala tri dni 

a tri noci. Medzitým Katarína neprestávala sa za ňu modliť, aby jej duši Boh bol milostivý. I vyslyšal láskavý Boh prosbu 
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svojej vernej služobnice. On dopustil, že tá umierajúca nekajúcnica k sebe prišla, aby poznala seba, hriechy ľutovala a len 

potom blahoslavene usnula. Boh ale poslal na Katarínu ešte ťažšiu zkúšku trpezlivosti. Istá Andrea, sestra tretieho rádu, 

dostala raka na prsiach. Táto nemoc nielen že je ošklivá na pohľad, ale rozširuje i zápach k nezneseniu; preto k nej nechcel 

nikto ísť, aby ju ošetroval. Katarína sama ponúkla sa nemocnej, že ju bude opatrovať. Nemoc táto je zdĺhavá. Katarína 

neunavila sa vo svojej trpezlivosti, s ktorou hnusnú ranu čistila a obväzovala, i nejavila pri tom ani najmenšej ošklivosti, tak 

že nemocná ju obdivovala. Čím dokonalejšia je nejaká kresťanská duša alebo skutok, tým menej môže to diabol zniesť, a 

vynasnažuje sa, aby ich znivočil. To badáme i v živote sv. Kataríny. Keď raz ranu nemocnej obväzovala, diabol spôsobil v 

nej takú ošklivosť, že sa do vracania dať musela. Sv. panna, aby potrestala svoju krehkú smyselnosť, celú tvár naklonila k tej 

smradľavej rane a držala celkom blízko nos a ústa, kým ošklivosť nevymizla. A pokúšal zlý duch i nemocnú, aby trápila sv. 

pannu. Keď sv. Katarína pri nej celý deň nesedela, hneď myslela, že sa niekde s mužským zabáva, áno i najhanobnejšie veci 

o nej rozširovala. Keď to počuly iné sestry, preklínaly Katarínu, že sa tak pokazila. Táto ticho odpovedala: «Verte, sestry, že 

som skrze milosť Pána Ježiša Krista pannou.» Na nemocnú ani zlého slovíčka neriekla, ale na všetko obviňovanie 

odpovedala: «Som pannou.» Pokojno obsluhovala nemocnú a len vzdychala k Bohu, aby každú hanu od nej odvrátil. Pán 

odpovedal jej zjavením. Kristus Pán stál pred ňou, v pravej ruke mal zlatú korunu, perlami a drahokamy ozdobenú, v Ťavej 

tŕňovú korunu, i prehovoril k nej: «MiIá dcéro, musíš obidvojou touto korunou ozdobená byť; vyvoľ si sama, ktorú chceš 

nosiť tu na zemi, tá druhá ti potom ostane po smrti.» Katarína odpovedala: «Pane, veď som tebe už dávno obetovala svoju 

vôľu, že ale žiadaš, aby som si volila, tak volím navždy v tomto živote rovnať sa Tvojmu utrpeniu.» I chytila oboma rukama 

tŕňovú korunu a takou silou si ju na hlavu vtiskla, že jej tŕne do hlavy vnikly, a keď i to videnie pominulo, ešte dlho cítila 

bolesť toho. 

Keď sa o tých pomluvách matka sv. panny dozvedela, prišla ku Kataríne a v zlosti riekla: «Či som ti už mnohoráz nezakázala, 

aby si tú smradľavú ženštinu neobsluhovala: teraz máš za to odmenu, tým sa ti odslúžila, že ťa do špatnej povesti medzi 

ľuďmi priviedla. Jak budeš ešte k nej chodiť, nie si viac mojou dcérou.» Svätá panna kľakla pred matičku a ticho riekla: 

«Milá matičko: I Pán Boh neprestáva denne dobre činiť hriešnikom, ačkoľvek mu nevďakom odplácajú. A Spasiteľ na kríži 

priniesol spasenie svetu v tú hodinu, keď Ho potupili. Keby som tú chorú opustila, musí pre nedostatok ošetrovania zahynúť. 

Omámená je diablom, s pomocou Božou a snáď zase prijde k sebe.» Tak prosila svätá ako o nejakú milosť, aby svojej 

pomluvačke slúžiť a dobre činiť smela. Naposledy i táto prišla k rozumu a uznala, jak veľmi sv. Kataríne ublížila. S plačom 

odprosovala ju. Sv. panna ju zase objímala, vyhovárala a tešila kajúcnu ženu, ktorá každému, kto k nej prišiel, s plačom 

vyznávala svoj ohavný hriech a tvrdila, že Katarína je nie len nevinnou, ale i svätou. 

Jak veľmi ľúbila sa Pánovi tak veľká trpezlivosť, to sa zvláštnym výjavom ukázalo. Keď Katarína raz išla domov z kostola, 

postretol ju mladý, celkom biedne oblečený muž, ktorý prosil o odev. Katarína nemala nič pri sebe, ale povedala chuďasovi, 

aby trochu dočkal. Ubehnúc stranou, vyzliekla tam sukňu a dala ju tomu žobrákovi. Ten nebol s tým spokojný a chcel košeľu. 

Katarína mu riekla, aby s ňou išiel domov, že mu dá košeľu. Doma vyňala zo skrine, kde bolo prádlo otcovo a bratovo, košeľu 

a darovala žobrákovi. Ale i ďalej doliehal žobrák: «Čo mám počať s tou sukňou, niet na nej rukávov.» Katarína bez všetkej 

nevôle odpárala z iných šiat rukávy, prišila a dala žobrákovi. Ten ale akoby v dotieravosti rástol, prosil zase pre súdruha, 

ktorý leží v nemocnici. Tu už dať nemohla zo svojho, a z majetku domácich už si netrúfala nič darovať. I prosila za 

odpustenie, že už viac dať nemôže. V noci, keď sa modlila, zjavil sa jej Pán Ježiš v podobe toho žobráka s tým rúchom v 

ruke, ktoré mu darovala, — a ono bolo perlami a drahokamy ozdobené; i vyjavil, ako sa mu to ľúbi, čo bola učinila. 

Sv. Katarína bola i v tehdajších dejinách znamenitou osobou. Keď r. 1375 Florentčania so Sieňou, Lukkou a inými 

talianskými republikami proti pápežovi sa zbúrili, sv. panna vyprostredkovala milosť u Gregora XI. pre poblúdilcov, ktorí ša 

i ku poslušnosti oproti sv. stolici naspäť vrátili. Z kláštora, kam sa uchýlila, zasielala sv. Otcovi do Avignonu prosebné listy, 

plné pravdy a vznešeného oduševnenia za cirkev, ako i kardinálom, aby dvor pápežský, ktorý už celých 70 rokov v meste 

Avignone, vo francúzskej zemi, prebýval, naspäť do Ríma sa navrátil. Presvedčujúcou výmluvnosťou opisovala 

nebezpečenstvo, ktoré rozkolom v Itálii hrozí cirkvi Kristovej. Jej žiaľu plnému volaniu vyhovel sv. Otec, i vrátil sa dňa 17. 

januára 1377 naspäť do Ríma. Ešte mnohé dobré služby preukázala sv. Katarína sv. stolici pápežskej, ale tu nemožno sa o 

všetkom rozpisovať; cteného čitateľa odkazujeme na cirkevný dejepis, kde život a účinkovanie sv. Kataríny obšírne nastínené 

sú. 

Konečne i sv. Katarína podľahla nesmiernym namáhaniam duše i tela, a dňa 30. apríla 1380, v 33. roku (ako nebeský Spasiteľ) 

veku svojho vydýchla veľkú dušu svoju pod sv. krížom, kde za svojho života vždy tisícerú útechu a nekonečnú blaženosť 

nachádzala. Telesné jej pozostatky pochované boli v Ríme, v chráme «sopra Minerva», alebo u Dominikánov nazvanom. 

Roku 1461 bola Katarína Piom II. do počtu svätých vriadená. 

Poučenie. 

Sv. Katarína je vzorom trpezlivosti. Trpezlivosť je cnosťou každému kresťanovi prístupnou; ona je vecou, ktorá nie je len 

pre dokonalých, ale každý kresťan, keď sa mu prihodí niečo protivného, nemilého, keď sa mu krivda a bezprávie od iných 

stáva, má trpezlivým byť a niet prípadnosti, kde by bolo dovoleno, úzdu pustiť nespokojnosti a netrpezlivosti. Trpezlivosť je 

znamením, že pobožnosť kresťanova je opravdivá a že pochádza od Boha. Čo by si bol ako horlivý na modlitbách, čo by si 

ako bedlive do kostola chodieval, sv. sviatosti prijímal: keď si nie trpezlivým, je tvoja pobožnosť pokrytstvom. 

Keď chyby, urážky a krivdy tebe od iných činené trpezlive znášaš, podobá sa trpezlivosť tvoja prednej cnosti sv. Kataríny, 

ačkoľvek uznať musíš, že je trpezlivosť tvoja malicherná oproti nesmiernej trpezlivosti, akou sa za života svojho skvela sv. 

Katarína. Ale i tvoja trpezlivosť, táto najpotrebnejšia z cností kresťanských, môže sa stať veľkou a mohutnou, keď sa 

navykneš ku sv. Kataríne denne sa utiekať a rozjímať utrpenie Pána nášho Ježiša Krista. Chráň sa veľkého zármutku, keď sa 
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ti nestane niečo po vôli. Boh ti odňal len to, čo ti daroval, alebo ti nepopraje, čo by ti škodilo. Či sa ti deje krivda, keď 

nedosiahneš, čo ti nepatrí? Či má niekto výsadu a právo na statky a hodnosti? Vzdychni si s prorokom: «Prečo si smutná, 

duša moja, a prečo sa znepokojuješ?» Len jedno veľké zlé je, čo ťa má vždy zarmútiť — a to zlé je — hriech; a len jedno 

opravdivé nešťastie je, totižto smrť v hriechu. 

Modlitba. 

Ó Pane Ježišu, ktorý si nám dal tak krásny príklad trpezlivosti, v ktorom Ťa sv. Katarína nasledovala: popraj i nám tú milosť, 

aby sme sa túto cnosť od Teba a služobnice Tvojej naučili a v krížoch svojich boli trpezliví. Amen. 

 

MESIAC MÁJ. 

1. MÁJA. 

Sv. Filip a Jakub, apoštolovia. 

Sv. apoštol Filip narodil sa v kraji Galilejskom v meste Bethsaide pri , jazere Genezarethskom; on patril k tým nábožným 

mužom pravoveriaceho židovstva, ktorí svoje povinnosti, čo občania a rodinní pohlavári svedomite plnili, sväté Písmo pilne 

čítali a od Boha a od Boha zasľúbeného Vykupiteľa túžobne očakávali. Bol chudobným rybárom a mal štyri dcéry. Jeho 

túžba po Vykupiteľovi skoro sa mala vyplniť. Toho dňa, keď božský Spasiteľ Andreja, Petra a Jána za apoštolov povolal, 

poberal sa od Jordánu do kraja Galilejského a tu na brehu jazera lovil Filip ryby, i zavolal naň Ježiš: «NasIeduj mňa!» Filip 

bol na pustatine pri tej príležitosti, keď Ján Kristeľ prichádzajúceho k nemu Ježiša baránkom Božím menoval. Už vtedy 

poznal, že sa vyplnila jeho túžba po prijsť majúcom Spasiteľovi: i stal sa najoddanejším Jeho učeníkom. Vo svojej veľkej 

radosti nad tým poznaním ponáhľal sa ku svojmu priateľovi Nathanaelovi a zvolal: «Našli sme toho, o ktorom Mojžiš a 

proroci písali: je to Ježiš, syn Jozefov z Nazareta.» A keď Nathanael pochyboval, žeby z nepatrného Nazareta mohol 

Vykupiteľ pochádzal, natešený Filip pojal ho za ruku a zvolal: «Poď a viď!» Keď Ježiš uzrel Nathanaela, prichádzajúceho s 

Filipom, riekol: Hľa, opravdivý Israelita, v ktorom niet Istí!» Tento sa zadivil, že ho Ježiš pozná, i pýtal sa: «Zkade ma znáš?» 

A Pán odpovedal: «Skôr, než ťa Filip zavolal, keď si bol pod fíkom, videl som ťa.» I zvolal Nathanael: «Majstre, ty si Syn 

Boží, ty si Kráľ israelský!» 

O tri dni po tomto príbehu bol Filip s Vykupiteľom na svatbe v Káne Galilejskej, na ktorú bol Pán s učeníkami pozvaný. O 

rok neskôr, keď Ježiš zpomedzi svojich učeníkov apoštolov si vyvolil, bol Filip medzi týmito vyvolenými. A Pán Ježiš veľmi 

si ho vážil, najmä preto, že mu bol srdečne oddaným : to i sv. Písmo dosvedčuje. Keď Vykupiteľ 5000 ľudí na púšti nasýtiť 

zamýšľal, obrátil sa k Filipovi a tento riekol: «Kde nakúpime chleba, aby sa nasýtili títo?» Niekoľko dní pred umučením 

Pánovým, prišli niektorí pohania ku Filipovi v Jeruzaleme, aby ich k Ježišovi, o ktorom počuli mnoho podivuhodného 

rozprávať, doviedol. I riekli k Filipovi: «Pane, chceme Ježiša videť!» Poradil sa s Andrejom, lebo sa bál zrady, vediac, že 

Židia chcejú Vykupiteľa zabiť; — potom ale zaviedol ich s radosťou k Pánovi. Pri poslednej večeri plný svätej túžby zvolal 

Filip ku Vykupiteľovi: «Pane, ukáž nám Otca, a potom neprajeme si ničoho viacej.» Pán mu odpovedal: «FiIipe, kto mňa 

vidí, ten vidí i Otca; neveríš-li, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? 

Dejepis cirkevný vypráva nám ostatné príbehy jeho života. Po slávnostnom zmŕtvychvstaní Pána nášho Ježiša Krista, Filip 

zase obcoval s Vykupiteľom; bol svedkom Jeho vystúpenia do neba, prijal o Letniciach milosť Ducha svätého. Keď na rozkaz 

svojho Majstra rozišli sa apoštolovia po širokom svete, aby hlásali sv. Evanjelium všetkým národom, svätý apoštol Filip 

hlásal slovo Božie najprv Židom, kde mnoho pretrpel; — neskôr, podľa svedoctva Theodoreta a Eusebia, cestoval do Malej 

a Veľkej Scythie čili Frygie, kde za 26 rokov ohlasoval sv. Evanjelium a mnoho tisíc pohanov na vieru kresťanskú obrátil. 

Keď prišiel naspäť do Ázie, do mesta Hierapolisu, oprel sa bludnému učeniu, ktoré Ebion rozširoval; tam stretol sa so svojima 

dvoma dcérami, ktoré mnohé panny na vieru kresťanskú obrátily. Tu hlásal horlivé slovo Božie za dlhší čas. Keď videl, že 

pohanskí kňazi dvom hadom božskú úctu vzdávajú, modlil sa verejne k Bohu o pomoc, aby zaslepený pohanský ľud z bludu 

vyslobodil; tedy sa hadi rozpučili pred očima pohanov, z ktorých mnohí v Krista Pána uverili. Na to pohanskí kňazi zbúrili 

proti sv. Filipovi bludoverný, zaslepený ľud, ktorý ho uväznil, na kríž dolu hlavou pribil a ukameňoval. To stalo sa 81. roku 

po Kristu Pánu. Sv. Filip apoštol dožil 83 rokov veku svojho. Sv. Polykarp obznámil sa s ním v 80. roku jeho života. Jeho 

telo pochovali nábožní kresťania v meste Hierapolisi; neskôr boli jeho pozostatky do Ríma prenesené, kde nad jeho hrobom 

1. mája roku 560 postavený kostol na jeho a sv. Jakuba pamiatku bol posvätený. Sv. Filip vyobrazuje sa s krížom v ruke.  

Na prvý deň utešeného mája pripadá i slávnosť sv. apoštola Jakuba Menšieho, ktorý sa rozoznáva od sv. Jakuba Väčšieho, 

syna Zebedeovho a brata Jánovho. Bol synom Alfea, ináč Kleofášom menovaného, a sv. Márie, ktorú sv. Ján (19, 25) 

«sestrou» Panny Márie nazýva, prečo ho i sv. apoštol Pavel «bratom Pánovým» menuje, lebo u Židov bolo v obyčaji, že 

menovali sa najbližší príbuzní «bratmi» a «sestrami». Matka jeho Mária Kleofášova bola jedna z tých svätých žien, ktoré 

Pána Ježiša počas Jeho verejného vynaučovania sprevádzaly a Jemu slúžily. Ona nasledovala Ho až na horu Kalváriu; ona 
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stála s Jánom i Máriou Magdalénou pod krížom a videla Spasiteľa umierať. Ona pomáhala pri Jeho pohrabe, pripravovala 

masti, ktorými sväté telo Jeho mazať maly a bola za hodnú uznaná, že v prvý deň uzrela Ježiša po Jeho slávnom vzkriesení. 

Sv. Jakuba menovali jak kresťania, tak i Židia «spravodlivým» pre veľkú svätosť jeho života. V každom ohľade tak veľmi 

podobal sa Pánu Ježišovi, že ho mnohí od Vykupiteľa ani nerozoznali; preto i Judáš, keď chcel v záhrade olivetskej Ježiša 

zradiť, držal za potrebné vojakom znak dať, ktorý je Pán, žeby miesto Jeho nepochytili Jakuba. I to je známo, ako sv. Ignác, 

biskup z Antiochie, tak veľmi túžil putovať do Jeruzalema, aby si z pohľadu na sv. Jakuba mohol pochop utvoriť o podobe 

samého Pána Ježiša. Prv než bol so svojím bratom Judáš Thaddeom za apoštola vyvolený, bol Nazarejom, ako sv. Ján Krstiteľ 

a mnohí spravodliví Židia; obliekal sa len do plátna, na bosých nohách len sandály nosil, vlasy a bradu si nestrihal, vína nepil, 

mäsa nepožíval, vyjmúc baránka veľkonočného; žiadnej zábavy si nedoprial a len v nábožnom rozjímaní a v modlitbe život 

od práce slobodný trávil. Preto si ho i Židia tak veľmi vážili, že, kedykoľvek chcel, smel vkročiť i do ich svätyne, čo jedine 

najvyššiemu ich kňazovi v isté dni bolo dovolené, a tedy boli šťastní tí, ktorí čo len kraj rúcha najvyššieho kňaza pobozkať 

mohli. Keď Ježiš do mesta Kafarnaumu odchádzal, povolal ho za svojho učeníka a o rok vyvolil ho za svojho apoštola. Po 

svojom vzkriesení ukázal sa mu Pán zvláštne. Podľa sv. Hieronyma sv. Jakub zaviazal sa sľubom, že od poslednej večere 

ničoho nepožije, kým neuzrie zase Pána svojho. Keď sa mu teda Pán zjavil, riekol: «Prineste stôl a chlieb.» Jakub doniesol 

oboje. I vzal Pán chlieb, požehnal ho, lámal, a dal Jakubovi: «Brat môj, jedz chlieb; lebo Syn človeka vstal už z mŕtvych.» 

Sv. Hieronym a Epifanius svedčia, že Spasiteľ pri svojom nanebevstúpení sv. Jakubovi zvlášte odporúčal cirkev v 

Jeruzaleme. Preto bol i u ostatných apoštolov vo veľkej vážnosti; a prv než sa rozišli po celom svete hlásať sv. Evanjelium, 

vyvolili ho za biskupa jeruzalemského. A bolo to i zvláštne vyznačenie, keď sa sv. Jakub stal predstaveným prvej cirkvi. Ale 

spolu jaká odvaha a vytrvanlivá neohrozenosť potrebné boli k tomu, aby niekto bol mohol byť predstaveným cirkevným v 

tom meste, v ktorom bol Ježiš prenasledovaný, tak potupne odsúdený a ukrižovaný! V Jeruzaleme boli zhromaždení 

najhroznejší nepriatelia Kristovi a Jeho učenia. A sv. Jakub predsa nebál sa ich. On skladal dôveru vo svojho Spasiteľa, 

pracoval neunavene na spáse sverených duší a svojím svätým životom nadobudol si takú vážnosť u samých nepriateľských 

Židov, že sa za šťastných považovali, keď i len kraj rúcha jeho poľúbiť mohli. 

Roku 51. po narodení Krista Pána držali sv. apoštolovia v Jeruzaleme prvý cirkevný snem, aby vyrovnali hádku pre obriezku 

a iné obyčaje židovské. Sv. Peter, čo vyvolená Kristom Pánom hlava apoštolov, tvrdil, že sa nemajú ukladať obráteným 

pohanom Mojžišove príkazy o obriezke a iných obradoch, a sv. Jakub podporoval horlivé sv. Petra a navrhoval, aby sa 

ustálilo, čo sa má žiadať od pohanov, ktorí vieru kresťanskú prijali. Toto uzavretie bolo od apoštolov schválené a potom 

všetkým kresťanom rozposlané, aby sa podľa neho riadili. Roku 59. napísal svoj krásny a pre učenie katolíckej cirkvi veľmi 

dôležitý list ku všetkým po svete roztrúseným a na vieru kresťanskú obráteným Židom. Niektorí z týchto nepráve si vykladali 

učenie sv. Pavla, že viera je potrebná k ospravedlneniu, zkade dôvodili, že nie je treba tomu, kto verí, konať i dobré skutky, 

aby bol spravodlivým a spasenie dosiahol. Proti tomuto bludu oprel sa sv. Jakub, keď učil a napísal, že pravá viera vždy musí 

byť spojená s dobrým životom, s dobrými skutkami. V tomto liste píše sv. apoštol i o sviatosti posledného pomazania, ktorú 

veriaci prijímať majú, tiež i o sv. spovedi. 

Takto účinkoval sv. biskup nielen vo svojom okrese, ale i v diaľke pre cirkev Kristovu. Ačkoľvek bol pre svoj bohumilý 

život veľmi ctený a všeobecne vážený, predsa musel mnoho trpkostí a prenasledovania zakúsiť. Ale svätému biskupovi nič 

neprekážalo v apoštolskom účinkovaní. Smelým čelom kráčal mestom pomedzi svojimi zúrivými odporcami; často celé dni 

modlil sa v chráme, vystrený, tak, že kolená jeho a čelo boli tvrdé ako koža veľblúdova. — Rímský miestodržiteľ Festus 

umrel, jeho nástupca neprichádzal. Ananas, syn povestného Annáša, ktorý Krista Pána prenasledoval, čo vysoký kňaz 

židovský, povolal do Jeruzalema vysokú radu, a na obvinie je, že sv. apoštol Jakub porušil a urazil zákon Mojžišov, odsúdil 

ho na smrť, aby bol ukameňovaný. Ale vysoká rada bála sa lepšie smýšľajúcich Židov, ktorí sv. Jakuba veľmi ctili, i zdráhala 

sa vykonať vynesený výrok smrti; za to však požiadala, aby sv. Jakub so strechy chrámovej, kam ho vyviedli, oznámil ľudu, 

že sa odrieka svojej viery. No sv. apoštol neohrozene vyznal vieru svoju v Ježiša Krista pred sbehnuvším sa tam národom. 

Hlasne volal na ľud dolu zhromaždený: «Ježiš, syn človeka, ktorý bol ukrižovaný, sedí na pravici Boha, Otca svojho, a zase 

prijde súdiť celý svet.» Na toto zúriví farizeji a zákonníci ako šialení kričali: «Čo, i tento Spravodlivý potratil rozum?» A 

shodili ho dolu na ulicu. Sv. apoštol nezomrel hneď, ale pokľaknúc na kolená modlil sa k Bohu, aby odpustil jeho vrahom. 

Okolo stojaci zúrivci hádzali naň kamenie a jeden valchár roztlkol mu hlavu svojou palicou. Lud spáchanou na sv. Jakubovi 

ukrutnosťou hlboko dojatý, rozpŕchol sa na všetky strany. Toto sa stalo vo veľkonočné sviatky 10. apríla r. 61. po Kristu 

Pánu, keď sv. Jakub 96 rokov počítal a v Jeruzaleme vyše 20 rokov čo biskup bol účinkoval. Telesné jeho pozostatky 

pochované boli blízko chrámu na tom mieste, kde ducha svojho vypustil; r. 572 prenesené boli do Carihradu, neskôr do Ríma, 

kde v chráme sv. apoštolov Petra a Pavla s pozostatkami sv. Filipa pochované sú. Keď o niekoľko rokov po zavraždení sv. 

Jakuba Rimania pod vodcom Títom sväté mesto zo základov vyvrátili, nábožní Židia, ako to píše židovský dejepisec Josephus 

Flavius, videli v tom zaslúžený trest za vraždu, ktorú židovskí kňazi na tomto Spravodlivom spáchali. 

Sv. Jakub vyobrazuje sa, ako drží palicu valchársku v ruke, ktorou bol zabitý. 

Poučenie. 

Sv. Filip a Jakub vyvolení boli za apoštolov, aby sv. Evanjelium hlásali a krv svoju za pravú vieru vyliali. Oni pozvaniu 

vyhoveli, milosti použili a Ježiša Krista v živote nasledovali. Viera ich bola živá, sprevádzaná dobrými skutkami. Sv. Filip 

hneď po svojom obrátení sa chcel vo svojom šťastí účastníka mať, svojho priateľa Nathanaela; a preto hneď ho vyhľadal, 

aby ho ku Kristu zaviedol. Sv. Jakub bol i od tých, ktorí ho zabili, pre svoje bohumilé skutky za svätého považovaný; on, 

zomierajúc, modlil sa za nich. Oba títo svätí učia nás, že nedostačuje v Ježiša Krista len veriť, aby sme spasení boli, ale že 

táto viera musí byť živá, — v láske činná, dobrými skutkami p tvrdená. Počujme o pravde tejto sv. Jakuba. On ju krásne 

vysvetľuje takto: «Viera, keď nemá dobrých skutkov, sama v sebe mrtvá je. Áno, môže niekto povedať: Ty máš vieru, ja 

mám dobré skutky: ukáž mi vieru svoju bez skutku, ja ti ukážem vieru svoju zo skutkov svojich.» (Jak. 2, 17. 18.) Tými 
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slovami chce sv. apoštol povedať: Človek, ktorý nevykonáva skutky duchovného a telesného milosrdenstva, nemá žiadnej 

viery. Po dobrých skutkoch poznať možno vieru samospasiteľnú, ako strom poznať po ovocí. Zradca Judáš mal vieru v Ježiša 

Krista, a predsa zradil Ho, obesil sa v zúfalstve a večne zahynul; lebo nemal dobrých skutkov. Kresťane, pri sv. krste prijal 

si vieru, ale preto ešte nemáš uistené spasenie, jestli nebudeš i robiť to, čo viera káže. Preto píše sv. Pavel (Rim. 1, 17.): 

«Spravodlivý z viery je živý.» Či je viera tvoja, ctený čitateľu, živá? Či žiješ podľa svätej viery? Rozjímaj! 

Modlitba. 

Ó Bože! ktorého dobrotou každoročne slávnosť sv. apoštolov Filipa a Jakuba svätíme, buď nám na pomoci, aby sme vždy s 

radosťou to plnili, čo nás oni v Tvojom mene slovom i skutkom učili. Skrze Ježiša Krista, Pána nášho. Amen. 

2. MÁJA. 

Sv. Sigismund, kráľ Burgundský. 

Sv. Sigismund bol syn Burgundského kráľa Qundebalda, ktorý bol Ariánom. Sigismund bol v pravej kresťansko-katolíckej 

viere od sv. Avita, biskupa Viennenského, vyučený a potom i pokrstený. Roku 516 založil chýrny kláštor sv. Mauricia v 

Agaune. O rok neskôr zasadol na trón po otcovi. Zo všetkej sily usiloval sa, aby arianský blud v jeho krajine vykorenený bol. 

Jeho naliehaním sišiel sa cirkevný snem v Epaone, na ktorom predsedal sv. Avitus, a kde mnohé spásonosné, pre cirkev 

potrebné ustanovenia vynesené boli. — Sigismúndovi od prvej manželky Amalbergy, dcéry talianského kráľa Theodoricha, 

ktorá skoro zomrela, pozostal syn, menom Siegerich. Nato sa druhý raz oženil. Druhá jeho manželka pochádzala z nízkeho 

stavu a priniesla nešťastie na dom kráľovský. Nenávidela syna z prvého manželstva, pretože povedal, že nie je hodná nosiť 

šaty jeho opravdivej matky. Áno, tak ďaleko išla vo svojej zlosti a nenávisti, že nahovorila kráľovi, ako by syn jeho po jeho 

živote a kráľovskej korune túžil a siahal. Bola to číra pomluva; ale predsa rozhnevaný kráľ dal svojho syna zadrhnúť. Kráľ 

síce oľutoval nešťastný svoj prenáhlený skutok, plačúc vrhol sa na zavraždeného syna, ale skoro upadol do zúfalstva. 

Svedomie trápilo ho veľmi a o nedlho vstúpil do kláštora sv. Mauricia, aby tam svoj zločin oplakával a prísnym pokáním od 

neho sa očistil. Prosil Boha neprestajne, aby ho tu na zemi trestal a na druhom svete ušetril. O krátky čas zaujal zase trón. 

Božím dopustením vypovedali mu susední kráľovia Theodorich, Childebert, Klodomir a Klothar vojnu; rozprášili jeho 

vojsko, zajali ho s manželkou i dieťaťom, a bol ako väzeň odvedený do mesta Orleanu. Godomar, brat jeho, sobral vojsko, 

aby brata svojho Sigismunda vyslobodil, i vydobyl naspäť veľkú časť Burgundska. Klodomir, vladár Orleanský, tak sa preto 

rozhneval, že chcel prv, kým proti Godomarovi s vojskom svojím pôjde, zajatých usmrtiť. Márne vyhrážal sa mu sv. Avitus, 

že jestli sa toho zločinu dopustí, podobné nešťastie i jeho zastihne. Klodomir nedbal na to nič, ale rozkázal kráľovských 

zajatých do studne hodiť, kde i zahynuli. To stalo sa r. 524. a nezadlho za tým zhynul i ukrutný Klodomir na vrchole svojej 

slávy a svojho víťazstva, ako mu to sv. Avitus predpovedal. Telo sv. Sigismunda ležalo tri roky v tej studni, kým nebolo v 

kláštore, kde skrúšené pokánie činil, pochované. — Sigismund dokonalým svojím pokáním dosiahol nielen odpustenie 

ťažkého svojho zločinu, lež i korunu mučenícku. Pretože sa pri jeho hrobe stalo mnoho zázrakov, bol do počtu svätých 

vriadený. 

 

Sv. Athanás, biskup a učiteľ cirkvi. 

Keď Athanása chválim, chválim cnosť samú; lebo toho zvelebovať, ktorý všetky cnosti v sebe spojuje, či je to niečo iného, 

nežli cnosť samú zvelebovať? — tak písal o tomto svätom, ktorého pamiatku dnes slávime, sv. Gregor Nazianzský. A v 

skutku, sv. Athanás bol stĺpom cirkvi a svojím životom vzor biskupov. 

Athanás narodil sa na sklonku tretieho storočia (asi r. 294. lebo 296. po K. P.) v Alexandrii, a bol cnostnými rodičami 

starostlivé a nábožne vychovávaný. Už ako chlapček krstil pohanské deti, a sv. Alexander, patriarcha Alexandrinský, uznal 

krst ten za správny a platný. Svätý tento patriarcha dal Athanása vo všetkých vedách vyučiť, i bol už v 20. roku za diakona 

posvätený a patriarchovým tajomníkom vymenovaný. Neskoršie išiel na púšť ku sv. pustovníkovi Antonovi a za rok počúval 

jeho učenie.— Duchom svätým nadchnutý Athanás vydal výtečný spis, v ktorom podvrátil bludné učenie Ariusa, ktorý 

bezočive hlásal, že Kristus Pán nie je Boh, ale len božský človek. — Roku 325 zhromaždilo sa vyše 300 biskupov v meste 

Nicei v Malej Ázii, aby učenie cirkvi, za ktoré milliony mučeníkov život svoj položili, proti šíriacemu sa Ariusovmu bludu 

bránili. Tam vystúpil mladistvý diakon Athanás s takou vznešenou výrečnosťou a s takým úspechom, že Arius bol porazený 

a jeho blud jednohlasne odsúdený. O rok neskôr zomrel sv. Alexander a Athanás bol jednohlasne za biskupa vyvolený. Márne 

skrýval sa na púšti, tam ho o štyri mesiace vyhľadali a slávnostne voviedli do jeho sídelného mesta Alexandrie, kde v januári 

326 za patriarchu bol posvätený. Athanás, najvznešenejší a najvýtečnejší muž, zastával cez 46 rokov vysokú cirkevnú 

hodnosť na najvážnejšom a najstaršom patriarchálnom tróne Východu a medzi mnohým prenasledovaním a nebezpečenstvom 

života vzdoroval bludnému, bohorúhavému učeniu Ariusa: i stal sa pevným stĺpom čistého cirkevného učenia. 

Cisár Konštantín dal sa svojou sestrou nakloniť k učeniu Ariusa. I rozkázal Athanásovi, že musí prijať Ariusa do cirkevného 

obcovania. Athanás nedal sa zklátiť, nechcel obcovať s kacírom, ktorý zapieral božstvo Kristovo. Ariáni v zlosti obžalovali 
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Athanása u cisára, že mal účasť vo zbúrení proti nemu. Konštantín povolal ho k sebe a on sa tak dôkladne z pomluvy očistil, 

že mu cisár nato písal list, v ktorom ho menuje «mužom Božím, ctihodným biskupom. 

Ariáni zlostili sa, keď videli bohumilé pôsobenia Athanásovo ,i vymýšľali nové zločiny na neho .Tvrdili že posvätený kalich 

roztrepal , že jednej ženskej násilie urobil , atď Cisár vypísal synodu (snem cirkevný) do mesta Tyru. Athanás prišiel ta a 

bránil sa a dokázal svedkami lož a zlosť odporníkov. Medzi iným, keď kacírsky biskup Arsenius pre všelijaké zločiny musel 

zutekať a návodom Ariánov v dolnom Egypte sa skrýval, oni rozhlásili, že ho Athanás zavraždil; v tom však zjavil sa Arsen 

a tak svojou prítomnosťou dokázal, že žije a že je Athanás nevinný. Podobne preukázaly sa ostatné obžaloby, že boli utrhačné 

a Ariáni bohaprázdné nepravdy. Cisár zahrozil každému, kto by sa budúcne opovážil podobné lži a pomluvy na Athanása 

roznášať. 

Ale Ariáni nedali pokoja. Kacírski ich biskupi chceli svojho najmocnejšieho odporca odstrániť. Vymysleli, že Athanás 

zakazoval dovážať obilie z Alexandrie do Carihradu, kde býval cisár. Tento uveril lož a r. 336 v hneve vypovedal Athanása 

do Trevíru vo Francúzsku, kde ho biskup sv. Maximin s radosťou prijal a vydržiaval. Ariáni teraz nútili carihradského 

biskupa, aby Ariusa do cirkvi prijal. Biskup darmo odporoval, a len modlitba bola mu útechou. Pyšne vykračoval si Arius po 

Carihrade so svojimi prívržencami, išiel do chrámu, aby bol prijatý do cirkvi. Pred samým chrámom prišla naňho prirodená 

potreba a musel ísť na stranu. Viac sa nevrátil! Po dlhom očakávaní našli ho mŕtveho. Vnútornosti vyšly mu z tela. Ariáni sa 

týmto nepokárali; tvrdili, že stalo sa to čarodejníctvom. 

Roku 337 zomrel Konštantín a Athanás vrátil sa z vyhnanstva naspäť. Radosť v Alexandrii bola veľká, ale trvala len na 

krátko. Zúriví nepriatelia zase ho obžalovali u cisára Konstansa, ktorý ariánsky smýšľal. Ariáni r. 341 zosadili Athanása a 

vyvolili Georgia za biskupa Alexandrinského, ktorý vojskom podporovaný násilne zaujal biskupskú stolicu. Lud dal sa do 

plaču a valil sa do chrámu, aby kacírsky biskup do neho nemohol. Vojaci vodrali sa dnu, bili katolíkov a drancovali kostol. 

— Athanás ušiel do Ríma, kde ho pápež Julius I. slávnostne prijal. Cirkevný snem, ktorý sa r. 347 v Sardike vydržiaval, 

zosadil Georgia a vyobcoval ho z cirkvi. Athanás ale zase zaujal svoj biskupský stolec v Alexandrii. Ariáni vydržiavali snem 

v Plovdive a vyobcovali nielen Athanása, ale i pápeža Júlia z cirkvi; Konstans tiež nebol v stave podporovať Athanása v jeho 

úrade, lebo vypuklo povstanie proti cisárovi. Athanás tíšil svoju obec, aby ostala vernou cisárovi. Keď cisár zvíťazil, Ariáni 

žalovali cisárovi, že Athanás s povstalcami držai. Athanás bol v kostole prepadnutý; 5000 vojakov obstalo kostol. Veriaci 

násilne vyslobodili Athanása; potom sa ukrýval na púšti a len listovne obcoval s veriacimi. Arianský cisár i tam za ním sliedil. 

Roku 362 umrel hlavný podporovateľ Ariánov, cisár Konstans. Jeho nástupca Julian nenávidel každú kresťanskú vieru. On 

si myslel, že viere kresťanskej najviacej uškodí, keď praví katolíci a arianskí bludoverci popri sebe žiť a o vieru hádať sa 

budú; a preto povolal naspäť vypovedaných biskupov. Tak sa vrátil i Athanás naspäť do Alexandrie. Julian sa prerátal. 

Múdrym a kresťanským miernym zachádzaním pritiahol k sebe Athanás mnohých od cirkvi odpadlých a poblúdilých 

kresťanov, áno i mnohých pohanov obrátil. Keď to pohan Julian počul, chcel zabiť Athanása. Svätý biskup musel zutekať. 

Len ťažko podarilo sa mu ujsť a to popri samej lodi cisárskej, ktorá ho lapiť mala. Potom opäť sa ukrýval na púšti. «Nesmúťte, 

deti moje, toto mračno skoro zájde!» riekol svätý muž, keď na loď sadal, ktorá ho mala ku púšti Thebajskej zaviezť. Čo 

predpovedal, stalo sa. Julian nezadlho biedne zahynul vo vojne. Jeho nástupcom bol Jovian, horlivý katolík, ktorý písal sv. 

Athanásovi, aby sa navrátil. I u tohto cisára žalovali bludoverci na neho. Jovian ich nepočúval. Po siedmich mesiacoch umrel 

tento dobrý cisár a nástupcom jeho stal sa Valens. Bezohľadný tento Arián prenasledoval všetkých katolíckych biskupov; raz 

dal spáliť loď, na ktorej sa nachádzalo osemdesiat katolíckych kňazov. Miestodržiteľ v Alexandrii dal raz v noci prekutať 

všetky kúty chrámu, aby Athanása do rúk dostal; tento skrýval sa v hrobe svojho otca za viac mesiacov a tu písal proti 

bludárom Macedonianským o božstve Ducha svätého a proti Apollinaristom o vtelení Krista Pána. Večnej pamäti hodné je a 

takým i zostane jeho vyznanie viery, začínajúce sa: «Ktokoľvek chce byť spasený». 

V Alexandrii búril sa ľud pre neprítomnosť milovaného biskupa. Valens obával sa a preto roku 367 povolal Athanása naspäť 

na biskupský stolec. Tak bol svätý biskup päť ráz vyhnaný zo svojej hodnosti a päť ráz do nej naspäť uvedený. Od tohto času 

už v pokoji zotrval pri svojom stáde behom niekoľko rokov až do svojej smrti. Teraz bol stredom všetkých opravdivých 

bojovníkov Pána. Sv. Hilarius, sv. pápež Damasus, sv. Gregor Nazianzský a sv. Basilius boli jeho priateľmi a učili sa od 

neho, ako majú brániť svätú vieru a cirkev. Dňa 2. mája r. 373 povolal Pán tohto starca svätého, skoro osemdesiat ročného, 

aby mu dal palmu večného víťazstva nad bláznovstvom a bludným učením. Podľa jeho žiadosti pochované bolo telo jeho pri 

meste Alexandrii, neskôr prenesené bolo do mesta Alexandrie, potom do Carihradu a konečne r. 1453, keď Benátčania toto 

mesto zaujali, boli sväté pozostatky Athanásove v Benátkach, v chráme sv. Kríža, slávnostne pochované. Spisy sv. Athanása 

boli vždy vo veľkej vážnosti držané. 

Sv. Athanás vyobrazuje sa v biskupskom rúchu. 

Poučenie. 

Málo ľudí býva tak prenasledovaných, ako bol sv. Athanás. Z jeho života môžeme poznať úžitok prenasledovania. Boh 

dopúšťa trápenie na ľudí sebe oddaných, buď aby ich malé poklesky trestal, buď aby ich v dobrom posilnil, buď aby ich 

zásluhy rozmnožil, alebo aby ich šťastie nezaslepilo a nesviedlo: On vždy vyhľadáva pri tom svoju slávu a spasenie duší. Sv. 

Athanás vo svojom prenasledovaní bol pokojný, do vôle Božej oddaný. Žalovali naň, že Arsenia zabil a jednu ženu zneuctil. 

V meste Tyrus držali jeho zúriví nepriatelia snem a súd nad ním. Sv. Athanás pokojne sa ich pýtal, či znajú Arsenia. Keď 

prisvedčili, pokynul Athanás, i vkročil mních so zastretou tvárou. Athanás odokryl mu tvár a pred sebou videť museli stáť 

živého a zdravého Arseniusa. Nepriatelia škrípali zubami. Predviedli nehanebnú osobu, o ktorej tvrdili, že ju Athanás 

zneuctil. Prednášala svoju žalobu nestydate. Ticho predstúpil kňaz Timotheus a pýtal sa jej: «Ci som niekedy s tebou hovoril? 
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Či som bol v tvojom dome?» — «Áno, ty si to; ty si mi násilie urobil!» kričala ona. Teraz svet zvedel, že Athanása ani nezná. 

Zahanbení bludári vyhnali ju von. Keď ho Julian dal na Níle útekom plaviaceho sa prenasledovať, dohonil ho so svojou 

loďou stotník, ktorý ho však neznal. Athanás obrátil svoju loď, aby sa stretol s ním, a na jeho otázku: či nevidel Athanása? 

sv. biskup pokojne odpovedal: «Athanás nie je ďaleko; jak sa poponáhľaš, dohoníš ho skoro.» Stotník ponáhľal sa ďalej. 

Athanás bol zachránený. Takou duchaprítomnosťou a oddanosťou do vôle Božej obdaril Boh sv. Athanása, toho 

neohrozeného obhájcu sv. viery a učiteľa pravdy. Preto, kresťane milý, nasleduj tohoto veľkého učiteľa, keď ťa nepriatelia 

prenasledujú, vyzvedači obklopujú. Neľakaj sa; neohrozene a chladne bojuj za spravodlivú a svätú vec: tým odzbrojíš 

nepriateľov pravdy a cnosti. 

 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si ľudu svojmu neohrozeného obranca pravej viery, svätého Athanása, za učiteľa dal, popraj nám, aby sme 

toho, ktorého na zemi čo vzor a učiteľa svojho ctíme, na nebi za orodovníka mat zaslúžili. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, 

Pána nášho. Amen. 

 

3. MÁJA. 

Nalezenie sv. kríža 

Už od 5. storočia slávi a svätí sa sviatok Nalezenia sv. kríža v cirkvi kresťansko-katolíckej dňa 3. mája každého roku. 

Vyše tristo rokov zúrili Židia a pohania proti vyznavačom Kristovým. Vzdor ukrutným prenasledovaniam šírila sa viera a 

cirkev kresťanská po celom svete, ale najmä v najmocnejšej a najväčšej vtedy ríši rimanskej. I mnohí vodcovia vojsk 

rimanských cisárov boli kresťania. Sám cisár Konštantín, ačkoľvek pohan, v srdci svojom naklonený bol učeniu Kristovmu. 

Konštantín bol od vojska otcovho už v tridsiatom roku veku svojho za cisára vyvolený. S ním hádali sa o korunu: Maxenc, 

ktorý býval v Ríme, a Licinius, ktorý vládol na Východe. Vojnou malo sa rozhodnúť, kto bude jediným cisárom rimanským. 

Konštantín cítil sa byť slabým oproti mohutným dvom sokom; i prosil Boha o pomoc. A bol vyslyšaný. Keď jedného dňa, v 

predvečer bitky, svoje vojsko prehliadal, uzrel na nebi skvejúci sa znak kríža s nápisom: «In hoc signo vinces,» t. j. «V tomto 

znamení zvíťazíš!» Strachom triasol sa i on i jeho vojsko; ale nevedel, čo by to malo znamenal Tú noc vo sne zjavil sa mu 

Pán Ježiš a držal v ruke taký kríž, aký bol Konštantín na nebi uzrel, i povedal mu, aby dal tomu podobný urobiť a vo vojne 

pred vojskom niesť. V čas ráno zavolal cisár umelcov a dal vyhotoviť zástavu podľa udaného videnia, ktorú potom dal pripiať 

na pozlátený oštep s priečnou týčkou, na spôsob kríža. Zástavu túto, «Iabarum» menovanú, ozdobiť dal drahokamy a v 

brilliantoch skvelý sa počiatočné písmeny grécke mena Ježiša Krista na nej. Zástava táto vysoko viala, keď uderil na vojsko 

Maxencove na moste milvickom pred Rímom. Maxenc porazený, utopil sa v Tibere. — I obrátil sa víťazný Konštantín oproti 

druhému sokovi Liciniovi: premohol i tohoto. Týmito víťazstvami zmenil sa osud nielen rimanského cisárstva, lež i 

kresťanstva. Konštantín spojil obe ríše, totižto východnú a západnú, a vyhlásil kresťanstvo za panujúce náboženstvo vo svojej 

rozsiahlej spojenej ríši. I stal sa rozhodným ctiteľom ukrižovaného Ježiša; najmä sv. kríž mal vo veľkej úctivosti, tak, že 

zakázal, aby nikoho viacej pod pokutou smrti v jeho krajine nekrižovali. Z vďačnosti k Bohu uzavrel, že na vrchu Kalvárie, 

kde Kristus Pán na kríži umrel, prekrásny kostol vystaví; ale to miesto, kde kríž Spasiteľov stál, nebolo už možno poznať, 

tým menej kríž ten nájsť. Po vzkriesení Pána usilovali sa Židia odňať kresťanom všetko, čoby ako svätý pozostatok ctiť 

mohli; pohania ale znivočiť hľadeli všetko, každú rozpomienku a pamiatku na Krista Pána. Znali, že kresťania majú v 

ošklivosti ich modly; preto dal cisár Hadrian jaskyňu Božieho hrobu kamením zasypať a na vrchu Golgothe chrám necudnej 

bohyni lásky — Venuši vystaviť. Vedel dobre, že kresťania nebudú toto tak zhanobené miesto navštevovať. 

Nábožná matka cisárova, sv. Helena, ačkoľvek už osemdesiat rokov stará, cestovala r. 326 do Jeruzalema, aby sama 

vyhľadala tie miesta, kde Spasiteľ trpel a pochovaný bol, a aby tam, podľa vôle synovej vystavila veľkolepý chrám. Našla tu 

Sion, údolie Josafat, potok Cedron a vrch Golgothu, na ktorom stál pohanský chrám Venušin. I dala rozválať necudný ten 

chrám až do základov a celý kopec krok za krokom prekutať. I najšla zasypaný hrob Pánov a neďaleko tri jedlové kríže s 

odtrhnutou tabuľou nápisu Pilátovho a tri kliny. Veľká bola jej radosť pri tomto náleze, ale i želela, že nemohla poznať, na 

ktorom z tých krížov umrel Kristus Pán. I modlil sa biskup Makarius a vnuknutím Božím prišiel na myšlienku, aby sa tie tri 

kríže odniesly do domu jednej vznešenej, na smrť nemocnej panej. Pri prítomnosti cisárovnej a celého kresťanského 

zhromaždenia vyzval ju biskup Makarius, aby sa jedného kríža po druhom dotkla. Pri dotknutí sa prvého a druhého kríža 

nebolo pozorovať pri nej žiadneho účinku. Sotva dotkla sa tretieho kríža, pozdvihla sa umierajúca, jej oči sa zaiskrily 

radosťou a celkom zdravá pozdvihla sa so smrteľného lôžka. 

Tento zázrak stal sa r. 326. Od radosti plakal celý zástup. Nebolo teda ani najmenšej pochybnosti, že je to ten kríž, na ktorom 

Kristus Pán trpel a umrel. Kríž tento rozdelila cisárovná na dve časti. Jednu časť dala obložiť striebrom a odovzdala ju sv. 

Makariusovi, biskupovi Jeruzalemskému, aby na večné Časy uložená bola v chráme Božieho hrobu, ktorý sa na rozkaz 

Konštantína stavať začal. Druhú časť i s tromi klinami poslala synovi svojmu Konštantínovi, ktorý rozdelil ju zase na dvoje 
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a jeden diel sv. kríža v Carihrade vo zvláštnom nádhernom pomníku opatroval, druhý však do Ríma poslal, kde sa ešte dnes 

v chráme «sv. kríža z Jeruzalema» ctí; tento chrám tiež Konštantín dal vystaviť. 

Sv. Cyrill, biskup Jeruzalemský, píše, že sa z toho kríža, ktorý sa opatruje vo veľkolepom chráme Jeruzalemskom, urezávaly 

malé čiastočky a do celého sveta kresťanského rozposielaly a že z dreva samého predsa neubýva. Chrám sv. kríža v 

Jeruzaleme na rozkaz cisárov začal stavať biskup Makarius, a síce nad hrobom Spasiteľovým, pri prítomnosti sv. Heleny. 

Konštantín rozkázal svojim miestodržiteľom na Východe, aby potrebné peniaze a drahocenné veci ku stavbe toho 

veľkolepého chrámu zasielali. Chrám tento pozostával z velikánskeho stavania, ktoré dva chrámy, stlporadmi spojené, 

obsahovalo, totižto chrám Ukrižovania a chrám Božieho hrobu alebo Vzkriesenia. V chráme Božieho hrobu ustrojená bola 

kaplnka nad jaskyňou, v ktorej bol Kristus Pán pochovaný; táto jaskyňa nachádzala sa v záhrade pri vrchu Kalvárskom. Jak 

velikánsky musel byť tento chrám, už i z toho sa dá poznať, že sa v ňom nachádzal hrob, Golgotha, miesto, kde kríž Krista 

Pána stál, a ešte i časť vrchu Kalvárie. Konštantín vynaložil ohromné peniaze na tento chrám, až konečne r. 335 vystavaný a 

slávnostne vysvätený bol. Z celého sveta hrnuli sa veriaci do Jeruzalema, aby úctu vzdávali sv. krížu. A sviatok Nalezenia 

sv. Kríža začal sa po celom rímsko-katolíckom svete už v piatom storočí sláviť. 

Poučenie. 

Sv. Helena hľadala sv. kríž, na ktorom Spasiteľ náš trpel a umrel, aby nás od večnej smrti vykúpil. Hľadala ho túžobne, 

neunavene, s veľkými obetami a — našla ho. Mnoho je ľudí, ktorí nehľadajú kríž, ba i utekajú pred ním; avšak kríž hľadá i 

nájde ich. Sú i mnohí ľudia, ktorí hľadajú kríž a sebazaprenie, chtiac celým srdcom slúžiť Bohu: a oni ho najdú, ten vzácny 

nástroj vykúpenia ľudského. Kríž bol predtým najpotupnejšou pokutou pre odsúdencov. Ale od toho času, čo si ho vyvolil 

Kristus Pán za svoj oltár, stal sa nástrojom nášho vykúpenia, najskvostnejšou okrasou korún a oltárov. Všade stavia sa kríž z 

úctivosti, v domoch i na verejných miestach, na morských loďach i na suchu; nosí sa na odeve i na zbroji; skveje sa na zlatých 

nádobách, na korunách kráľov, na prsiach biskupov, na hrdle panien, vyznačených mužov, ba i žobrákov. Sv. kríž je škola 

viery a kresťanskej múdrosti. Veď čo nám hlása výmluvnejšie vieru v Ježiša Krista, Spasiteľa sveta, než sv. kríž? On nám 

hlása našu nekonečnú vinu, nekonečnú lásku Ježiša Krista a neuprositeľnú spravodlivosť nebeského Otca. On nás učí milovať 

svojich nepriateľov, byť milosrdnými, ako Kristus oproti kajúcemu lotrovi bol milosrdným, byť trpezlivými, byť cnostnými. 

Kríž je útechou i v živote i pri smrti, je nástrojom nášho spasenia. «Kto chce za mnou prísť, nech vezme kríž svoj na seba a 

nasleduje mňa» (Luk. 14.), privoláva nám sám Spasiteľ. Kresťane, keď si prenasledovaný, opustený, keď trpíš hladom, 

nahotou, pomluvou, nemocou, hriechom: znášaj to všetko trpezlive, oddane do vôle Božej a pod ku sv. krížu, tu nájdeš útechu 

a poľahčenie; lebo všetko to, áno viacej musel Ježiš Kristus nevinne trpet Keď sa blíži, kresťane, tvoja posledná hodinka, 

obráť sa ku sv. krížu: tu je balzam pre všetky tvoje rany, ktoré ťa v živote trápily, tu strom útechy a občerstvenia. Veď kto je 

v stave na inšej ceste do nebeského kráľovstva prísť, jestli nie na ceste kríža? Hľadajme sv. kríž, ako ho hľadala sv. Helena: 

a nájdeme ho! 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si pri slávnom nalezení spasiteľného kríža divy umučenia svojho obnoviť ráčil, popraj nám, aby sme pre drahú 

cenu tohože obživujúceho dreva výrok večného života dosiahli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

4. MÁJA. 

Sv. Florián, mučeník. 

Na konci tretieho storočia panoval v Ríme, čo cisár, Dioklecián. Behom 18 rokov žili kresťania v pokoji; lebo si ich vážil čo 

verných poddaných a sveroval im, najmä v oddialených krajinkách, i vysoké úrady. Cisárovná, jej dcéry a mnohí dvorania 

boli kresťanmi. Mnohí vojaci a medzi nimi i plukovníci priznávali sa k učeniu Kristovmu a verejne konali svoje náboženské 

kresťanské povinnosti. Takýmto vznešeným vodcom vojenským bol i Florián. Narodil sa v Cetii, v dneskajšom Zeiselmaueru 

v Rakúsoch. Stal sa vojakom a bol neskôr vodcom vojska, plukovníkom. Bol dobrým vojakom a miloval službu vojenskú, 

ale ešte viac miloval Krista, ktorému pri sv. krste vernosť prisľúbil. Posledného času zdržoval sa pri oddiele vojenskom (légii) 

v meste Lauriakum, v terajšom Lorchu, v rímskej krajinke Norikum, terajšom Rakúsku. 

Jedného dňa prehliadal cisársky najvyšší vodca v jednej obdiaľnej rímskej krajinke vojsko, pri čom pohanské obrady konané 

bývalý. Kresťanskí vojaci zopreli sa tým pohanským obradom, nechcejúc úctu nemým bôžkom vzdávať. Pohanský vodca 

oznámil to Diokleciánovi. Tento rozhnevaný, starobou už i tak omrzlý a najúhlavnejšíin nepriateľom kresťanstva Galeriom 

popudzovaný, vydal rozkaz, aby všetci úradníci a vojaci, ktorí bohom obetovať nechcú, zo služby prepustení boli. Rozkaz 

tento prišiel i do krajinky Norikumu, kde bol vladárom Akvilin. Florián v meste Lauriakume bývajúci, nechcel obetovať 

lživým bohom, a preto bol z vojska prepustený. Bolo to roku 303 po Kristu Pánu. O rok neskôr prišiel od cisára prísnejší 

rozkaz. Akvilin dal pochytať 40 vojakov v Lauriakume a do žalára hodiť, aby ich prinútil bohom obetovať a keby sa zdráhali, 

mučiť a usmrtiť. Sotva že to počul Florián, ktorý neďaleko v súkromnosti býval, vydal sa, Duchom svätým nadšený, na cestu 

do Lorchu, aby tam bojazlivých veriacich k stálosti povzbudzoval, vo vernosti ku Pánu Kristovi upevnil a keď by potrebné 
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bolo, im i príklad slávneho boja pre svätú vieru podal. Keď sa priblížil k mostu nad riekou Enžou, kade sa šlo do mesta, 

postretol zástup vojakov, ktorí predtým pod ním slúžili; tí mu riekli, že sú vyslaní od miestodržiteľa Akvilina, aby kresťanov 

chytali a k nemu privádzali. «Čo hľadáte? kresťanov? Ja sám som kresťanom; poďte, oznámte to miestodržiteľovi. Tak 

hovoril Florián a šiel s nimi do mesta k Akvilinovi. 

Miestodržiteľ veľmi sa zarmútil, že vo vojsku predtým veľmi vážený plukovník Florián verejne sa chlúbi menom 

kresťanským a cisárovi vzdoruje. I nahováral ho prívetive, aby bohom obetoval: «Poď, Floriane, a obetuj bohom, ako tvoji 

spolubojovníci; i budeš s nami bývať a lásku cisárovu požívať.» Florián odporoval neohrozene a riekol, že je hotový všetky 

muky pre Krista znášať. Na to rozkázal Akvilin Floriana k bôžkovi pohanskému zaviesť, aby ho prinútil modle obetovať. 

Florián pozdvihol oči k nebu a modlil sa: « Ó Pane Ježišu Kriste! Ty nádej a spasenie všetkých, ktorí Ta vzývajú, v Tebe 

dúfam a nemôžem Ťa zaprieť, ale Tebe chcem slúžiť, a obetu chvály obetovať. Ochraňuj ma Svojou pravicou a daj mi sily k 

utrpeniu; utvrď vo mne Tvojho Ducha svätého a nedopusť, aby nado mnou diabol zvíťazil; lebo hľa, osídlo bezbožných ma 

sviera a zlosť pekelná chce ma roztrhať. Ty ale, dobrý pastieru, príjď ku pomoci svojmu sluhovi, a buď zvelebovaný na 

veky.» A obrátiac sa k Akvilinovi, riekol: «Nebudem sa klaňať tvojim sochám; ale jestli ty máš rozum a srdce zo skaly, 

môžeš si ctiť svoje kamenné modly.» 

Akvilin sa rozpálil hnevom a posmievajúc sa mu, riekol: «Ako môžeš tak bláznivé hovoriť a cisársky rozkaz neposlúchať? 

Florián odpovedal: «Ctím svojho Boha a poslušný som cisárovi, ako sa to na dobrého vojaka sluší: ale k tomu ma nikto 

neprivedie, aby som obetoval modlám, ktoré nič nie sú inšieho, než klam a mámenie. 

I rozvzteklil sa hnevom Akvilin a rozkázal svätého kyjami byť. «Nebojím sa tvojich múk», volal sv. Florián, keď ho mučili; 

«zapáľ hranicu, ja na ňu vystúpim v mene Kristovom». Zase ho dal Akvilin tak mučiť, že krv jeho tiekla po zemi a volal: 

«Poslúchni Floriane, a ja ťa ozdobím význačnými hodnosťami. Florián sa usmieval: «Teraz prinášam pravú obetu svojmu 

Ježišovi, ktorý ma v tom posilňuje a tejto cti a vyznačenia ma robí dôstojným!» Na to rozľútený tyran rozkázal, aby mu 

ostrými hákami trhali mäso z tela. Sv. Florián i pri týchto mukách len sa usmieval. 

Keď bezbožný Akvilin videl, že nič nemôže vykonať; zkríkol: «Pozrite, tento čarodejník je mocnejší, než my. A keď ho 

neusmrtíme, svedie nám všetek ľud a naši bohovia budú zničení. I rozkázal svätého mučeníka z mesta vyviesť a s mostu do 

rieky Enže shodiť. Ani tento výrok smrti nenastrašil sv. Floriana. Ďakoval Bohu, že ho za hodného uznal, aby mu svoj život 

v obetu priniesol a s radosťou kráčal k mostu. Keď prišiel na most, pokľakol a skrúšene modlil sa, kým mu ťažkú skalu na 

krk zavesili. Nikto z vojakov nechcel svojho bývalého obľúbeného plukovníka s mostu shodiť. Tu priskočil jeden divoký 

novák a ten strčil ho do rieky, ale v tom istom okamžení oslepol. Toto stalo sa dňa 4. mája 304. roku. 

Telo sv. mučeníka vyniesly vlny na vyčnievajúcu skalu, kde ho mohutný orol chránil, kým ho jedna nábožná žena, menom 

Valéria, našla a slušne pochovala. Keď prestalo prenasledovanie, nábožní veriaci vystavali na tom mieste, kde sa nachádzal 

hrob sv. Floriana, kaplnku a neskôr i kostol, ku ktorému i kláštor pripojili. Keď kostol tento následkom vpádov divokých 

národov bol rozbúraný, vystaval ho znovu, a to skvele Angelbert, biskup Passavský, a odovzdal ho pod opateru bratom 

kapitulníkom sv. Augustína, ktorí k nemu i nádherný kláštor pristavili. Tieto posvätné budovy i dnes skvejú sa na utešenom 

vŕšku neďaleko Lincu. Tento prekrásny chrám prechováva v sebe jednu časť pozostatkov sv. mučeníka; druhá časť bola 

poslaná do Ríma, ztade i do Krakova r. 1183: a tak stal sa sv. Florián patrónom Poľskej zeme. 

Sv. Florián vyobrazuje sa čo vojín rímský, s prilbicou na hlave, so zástavou v ruke ľavej, v pravej ale s nádobou na vodu, 

ktorou oheň na horiacom dome zalieva, a kresťania katolíci ctia ho ako patróna proti nešťastiu ohňa. 

Poučenie. 

Vyobrazenie sv. mučeníka Floriana vyznamenáva, že on čo vojenský dôstojník svojou smrťou tak výdatne pôsobil na 

udusenie horúcej náruživosti v srdciach pohanského Ríma, ako pôsobí voda liata na horiaci dom. Zúrenie pohanov rímských 

a pekelný oheň zášti proti pravde a pravému náboženstvu Kristovmu, dlho trvať nemohly, keď mužovia boja, najväčší 

hrdinovia, tak zomierali za vieru Kristovu, ako zomieral sv. Florián. Asi o dvadsať rokov po mučeníckej smrti plukovníka 

rímského zaskvel sa sv. Kríž na hlavnej zástave rímských vojsk, víťaziacich pod tým znamením spásy so svojím prvým 

kresťanským cisárom rímským Konštantínom. Keby Rimania neboli prijali sv. vieru Kristovu, nebolo by sa mohlo udržať 

ich veľké cisárstvo pre znemravnelú pohanskú spoločnosť ľudskú. Nadšenosť pre kresťanskú vieru to bola, ktorá premohla 

všetky náruživosti pohanské a všetky živly rozpadajúce sa. I vysokopostavení vojaci, ako sv. Florián, obetovali život svoj 

pre vieru! Aký to rozdiel vtedy a dnes! Kde a v ktorom stave teraz nájdeme takých horlivcov za sv. vieru? My sme pokročili 

vo vedách, umeniach a vynálezoch; ale nie sme šťastliví. Ačkoľvek naša doba v mnohom ohľade vyniká nad drievne veky: 

ale v tom iste zaostáva za nimi, že panuje veľká netečnosť k náboženstvu práve u tých, ktorí sa najviac vychvaľujú vedou a 

vzdelanosťou. A predsa bez náboženstva niet svedomitosti, niet poriadku, niet blaženého života! Keď budú medzi nami 

počestní a bohabojní mužovia, ktorí vo všetkých stavoch brániť budú sv. vieru, ako sv. Florián, budeme i my šťastnejší vek 

žiť. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý nás slávnosťou Svojho sv. mučeníka Floriana obveseľuješ, popraj milostivé, aby sme my, ktorí jeho slávné 

víťazstvo na zemi ctíme, k jeho radostnej spoločnosti v nebi pripustení boli, skrze Ježiša Krista, Pána nášho. Amen. 
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5. MÁJA. 

Sv. Pius V., pápež. 

Jeden z najvýtečnejších a najšľachetnejších pápežov bol sv. Pius V. Predtým menoval sa Michal Ghislieri. Narodil sa r. 1504 

v mestečku Bosko, neďaleko Alessandrie v Taliansku, z chudobných rodičov, ktorí však zo starého zemänského rodu, 

usadeného v Bononii, pochádzali. Rodičia jeho Pavel a Dominika čo chudobní ľudia venovať ho chceli stavu 

remeselníckemu; pri tom ale veľmi nábožne ho vychovávali. Raz cestovali cez jeho rodisko dvaja mnísi z rádu sv. Dominika; 

títo poznali chlapčeka nadaného, po učení túžiaceho a veľmi nábožného, i pojali ho so sebou do svojho kláštora, vo Voghere 

sa nachádzajúceho, aby sa tu učil. Tu pokročil tak ďaleko vo vedách, že bol už v 15. roku do rádu sv. Dominika prijatý; vo 

Vigevane svoj noviciat) za rok vybavil a dosť skoro svoje učenie dokončil. Jeho jedinou žiadosťou a celou túžbou bolo, aby 

zachránil svoju dušu; preto opustil svet a za svojich ustavičných sprievodcov vyvolil si chudobu, poslušnosť a zaprenie seba. 

Učenie a modlitba boli dennou jeho zábavou; posledným v dome byť, bolo jeho radosťou. I považoval sa nehodným byť 

úradu kňazského, a keď túto hodnosť predsa vo svojom 24. roku prijať musel, pripravoval sa za dlhý čas čo najsvedomitejšie 

k sv. posväteniu. Čo kňaz vyznačoval sa prísnym plnením povinností rádu, a preto svereno mu bolo riadenie kláštorov vo 

Vigevane, Kamine a Albe, kde všade na svedomité plneniekázne reholnej naliehal a sám vždy a všade za vzor a príklad 

svojim spolubratom slúžil. Svetu celkom odomrel. Keď raz mal do Milána cestovať, aby vypočul spoveď markýsa Guasta, 

tamejšieho miestodržiteľa, povedali mu bratia, aby si ku ochrane pred dážďom plášť kúpil; ale on odpovedal: «Chudobní 

učeníci Kristovi musejú sa uspokojiť jedným odevom; sľub chudoby nemá ceny u toho, kto sa chce podľa spôsobu boháčov 

hrdo šatiť.» A šiel, ako obyčajne, pešky. 

Akokoľvek si prial, aby skrytý, svetu neznámy ostal a v tichej samote dobré činil, musel predsa z poslušnosti vyššie hodnosti 

prevziať. Roku 1556 vymenoval ho pápež Pavel IV. za biskupa do spojeného biskupstva Nepi a Sutri; o rok neskôr za 

kardinála s titulom «u sv. Márie nad Minervou.» Vtedy písal svojej vnučke Pauline medzi iným i toto naučenie: «Nepovyšuj 

a nevychvaľuj sa preto, že si dcérou sestry kardinálovej. Rozváž si to teda dobre a ďakuj neprestajne za to najvyššiemu a 

všemohúcemu Bohu, že ťa ku cnosti napomínal a viedol .... Pros teda Boha, — nie preto, aby tvojho ujca ešte viac vyznačil 

na zemi, ale aby ho v nebi spaseným učinil.... Ohľadom na to ale, čo o bratovi svojho muža, Ghibertovi, píšeš, nemôžem ti 

nič inšieho povedať, ako to, aby si vždy pred očima mala, že duchovné hodnosti nie telu a krvi, ale cnosti určené sú.» — Keď 

mu pápež hodnosť kardinálsku udeľoval a o purpure (červenom rúchu, ktoré kardináli nosievajú) hovoril, odpovedal: «Ako 

že, svätý Otče, či ma chcete vytrhnúť z očistca, aby ste ma do pekla hodili?» Tak mu bola ľahostajná a ťažká hodnosť 

kardinálska! 

Roku 1565 dňa 9. decembra zomrel pápež Pius IV. a pri voľbe nového pápeža pripadla väčšina hlasov na kardinála Michala 

Ghislieriho; on však so slzami v očiach prosil zhromaždených kardinálov, aby ho od tak veľkej ťarchy oslobodili; ale oni, 

znajúc jeho prík'adnú nábožnosť a svätú horlivosť, prosbu jeho nevyslyšali.. Jestli kedy, tak zaiste v tom čase vyžadoval sa 

za hlavu cirkvi tak príkladnej nábožnosti a svätej horlivosti muž, aký bol kardinál Michal Ghislieri; lebo veď nedávno 

povstalé nove kacírstva celú Európu pobúrily a najdivšie nápady na čistú katolícku vieru robiť neprestávaly. Ostrie ich besnej 

a diabolskej zlosti bolo zvlášte namerené proti hlave cirkvi Kristovej. V týchto žalostných okolnostiach Ghislieri považoval 

rozhodnutie kardinálov za vnuknutie a vôľu Božiu; a preto i prijal takmer násilím natisnutý mu trón sv. Petra, ktorý nastúpil 

7. Januára r. 1566 pod menom Pius V. Hneď na druhý deň svojho pápežstva dal príklad, akým spôsobom zamýšľa cirkev 

Božiu riadiť. Bolo totižto v obyčaji, že v ten deň mnoho peňazí sa vydávalo na verejné zábavy pre ľud. Pius V. ustanovil 

tieto peniaze na almužnu, a tie peniaze, ktoré pre obveselenie vysokých osôb určené boli, daroval chudobným kláštorom. 

Nekatolíci obviňovali toho času pápežov, že vedú veľmi skvostný život. Aby toto obviňovanie prekazil, uviedol do svojho 

hospodárstva najväčšiu šetrnosť a skromnosť, a napomenul i kardinálov, aby vo svojich domoch zaviedli lepší poriadok. 

Porekadlom jeho bolo: «Kto chce panovať, musí sám u seba začať panovať.» Ukrutné zápasy so zvermi zakázal v Ríme a 

všade, dal prísne predpisy pre hostince a trestal bez milosrdenstva ľahkomyseľné neviestky. Každý deň dvarazy slúžieval sv. 

omšu s najvrúcnejšou pobožnosťou a rozjímal pred Božím umučením. Chudobných štedre podporoval. Navštevoval často 

nemocných a rany im vymýval. Keď raz istý protestantský veľmož videl, že pápež chudobnému, ranami obťaženému, nohy 

ľúbal, hneď navrátil sa do sv. cirkvi a stal sa horlivým katolíkom. Skoro vždy sa postil; každého týždňa po štyri dni nejedol 

mäsitý pokrm. 

Aby obnovil a napravil kázeň cirkevnú, dal vyhľásiť ustanovenia sv. snemu Tridentského a zostaviť obsahuplný katechismus, 

ktorý pod menom «rímský» sa vydal. Na všetky krajiny sveta obracal svoj zreteľ. Do Ameriky, do Indie vysielal missionárov, 

aby sv. Evanjelium pohanom hlásali. 

Ako duševné spasenie ľudí poistiť a kresťanské cnosti rozšíriť usiloval sa, tak sa vynasnažoval i kresťanstvo proti spoločnému 

nepriateľovi — Turkovi, — brániť. Selim II., cisár turecký, zpyšnel mnohým víťazstvom nad kresťanmi, i umienil si, že 

vydobyje celú Európu a podmaní ju svojmu panstvu. Jeho najvyšší veliteľ s nesmiernym množstvom lodí tiahol k brehom 

talianským. Sv. Otec Pius V. uzavrel smluvu s Benátkami a s kráľom španielskym Filipom II. Prihotoveno bolo čo najskôr 

loďstvo a pápež vyvolil Antona Kolonnu za generála svojich námorných lodí, a Jána z Rakús (Don Juan ď Austria) za veliteľa 

celej armády. I rozhlásil pôsty a modlitby po celom svete kresťanskom, a sám prosil, ako niekedy Mojžiš, s pozdviženýma k 

nebu rukama o požehnanie Božie zbrojom veriacich. Celému vojsku požehnal a uisťoval veliteľa, že zvíťazí nad nepriateľom, 

jestli zradné osoby z vojska odstráni a medzi vojakmi prísny poriadok zavedie. Celú svoju dôveru skladal v Otca nebeského 

a v prímluvu preblahoslavenej Panny. Každý deň modlil sa popri iných modlitbách i sv. ruženec. I veriaci tiahli v zástupoch 
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na púť k Panne Márii do Loretta, aby vyprosili jej pomoc. I vyplávalo z prístavov 200 lodí kresťanskými bojovníkami 

naplnených do širého mora, aby vyhľadali bezbožného Turka. 

Pri Lepante uzrely kresťanské vojská Turkov, ktorí so 400 loďmi, v prístave zakotvenými, na nich v bojovnom šíku čakali. 

Ráno na svitaní dňa 7. oktobra 1571 postavily sa turecké lode v podobe polmesiaca a vrhli sa na kresťanské. Veliteľ Ján z 

Rakús rozvinul zástavu, na ktorej skvel sa obraz Spasiteľov; kresťania padli na kolená a modlili sa hlasno, kým sa loďstvá 

približovaly. Na raz počala bitka, jedna z tých najslávnejších, aké dejepis udáva. Táto bitka trvala od 6. raňajšej hodiny až 

do večera. Ali paša, turecký veliteľ, bojoval udatné; on sám útokom hnal na tú loď, na ktorej nachádzal sa Ján z Rakús; jeho 

loď bola vydobytá, on sám zabitý a jeho hlava na žrď nastrčená. Keď to Turci videli, klesla ich odvaha. Do 200 z ich lodí 

bolo vzato útokom, mnoho spáleno a do mora ponoreno; a len 30 lodí zachránilo sa útekom. Vyše 30.000 Turkov zahynulo 

a 20.000 kresťanských otrokov bolo vyslobodeno, ktorí sa na tureckých lodách nachádzali. I 362 diel vydobyli víťazní 

kresťania. Pýcha a moc turecká bola zničená. 

V deň bitky pracoval pápež Pius V. so svojimi kardinálmi v izbe. Zrazu odstúpil od nich, otvoril okno a pozrel k nebu, okno 

opäť zavrel a potom radostne zvolal: «Ziadnej reči viac o ďalšej práci; zasielajme poďakovanie k nebesám za víťazstvo, ktoré 

Boh práve v túto chvíľu kresťanskému vojsku poprial.» Boh zjavil sv. Otcovi toto víťazstvo. A aby pamiatka táto na večné 

časy sa udržala, sv. pápež nariadil, v prvú nedeľu v oktobri vydržiavať pobožnosť ružencovú, na poďakovanie za toto veľké 

víťazstvo pod názvom «Panny Márie víťaznej» a do lauretanských litánií vložil slová: «Pomocnico kresťanov, oroduj za 

nás»; — lebo bol presvedčený, že Panna Mária vyprosila to víťazstvo nad nepriateľom kresťanstva. Sv. pápež nasledujúceho 

roku zase vystrojil vojsko proti Turkom; ale nemoc složila ho na bolestné lôžko a Boh za odplatu jeho cnosti povolal ho do 

večnej vlasti 5. mája 1572 v 68. roku, 3 mesiacoch a 15 dňoch požehnaného života jeho. V bolestnej nemoci nevyšlo ani 

najmenšieho slovíčka ponosného z úst jeho, a len, majúc oči na umučenie Pána obrátené, z času na čas vzdychal: «Pane, 

rozmnož bolesť, rozmnož ale i trpezlivosť moju!» Od obyčajného postenia svojho a vykonávania pobožnosti, modlenia sa 

sv. ruženca, neodstúpil až do posledného svojho dýchnutia. Keď mu lekár od toho odrádzal, riekol: «Či tedy chcete, aby som 

pre desať dní, ktoré ešte žiť mám, svoju šesťdesiat ročnú obyčaj narušil?» 

Klemens X. vyhlásil ho r. 1672 za blahoslaveného a pápež Klemens XI. vriadil ho r. 1712 do počtu svätých. Telo jeho 

pochované je v chráme sv. Márie väčšej. Vyobrazuje sa v rúchu pápežskom. 

Poučenie. 

O sv. Piovi V. platia slová sv. Písma (Eccl. hl. 14.): «BoI dokonalým a spravodlivým nájdený; on ľúbil sa Bohu, lebo plnil 

zákon Najvyššieho.» To je sláva jeho. Telesným ľuďom síce sa neľúbil, lebo slabosťam ich nelahodil a necnosti karhal: ale 

za to vydobyl si milosť Božiu, lebo plnil zákon. Milosť Božia je nekonečná a jej poklad nevyčerpateľný. Sv. Pius bol mocným 

pápežom, vo dvoch dieloch sveta rozkazovalo jeho mohutné slovo. — Pius podľa rodu chudobný, bez prispenia mocných, 

vyvolil si pokorný stav chudobného mnícha, aby Bohu slúžil. Proti svojej vôli bol povýšený a daná mu najvyššia moc: on ju 

upotrebil len na to, aby svoju povinnosť konal. Keď raz istý človek verejný posmech z neho robil a hanlivý spis o ňom 

rozširoval, odpustil mu, rieknuc: «Priateľu, ja bych vás dal prísno potrestať, keby ste boli hlavu cirkvi zhanobili; ale pretože 

ste len Michala Ghislieriho napadli, prepúšťam vás v pokoji.» A keď mu celé krajiny sverené boli, aby v nich učenie Kristovo 

bránil a každú neveru vykorenil, neohrozene a vytrvale konal svoju povinnosť. A Pán požehnal ho, vyvýšil ho pred kráľmi, 

učinil ho strážcom viery u všetkých národov a blahoslaveného učinil ho pre jeho vernosť a dokonalú lásku. Slúž i ty, kresťane, 

svojmu Bohu s radosťou a plň povinnosti svoje, aby si smútok v trápeniach zahnal, vypúď hriech zo svojho srdca, očisti svoje 

svedomie! 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sa ráčil osláviť tým, že si k premoženiu nepriateľov Svojej cirkvi a ku pozdvihnutiu opravdivej služby Božej 

Pia za najvyššieho pastiera vyvolil; popraj nám na jeho prímluvu obrany proti nebezpečenstvu nepriateľskému a daj nám 

milosti, aby sme Tvojim príkazom tak poslušní boli, žeby sme po premožení všetkého, čo našemu dušnému blahoslavenstvu 

nepriateľské je, večného pokoja dojsť mohli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

6. MÁJA. 

Sv. Ján, apoštol, pred Latinskou bránou. 

Cirkev sv. slávi a svätí dnes pamiatku mučenia, ktoré trpel sv. apoštol a evanjelista Ján, miláčik Pána, pred Latinskou bránou 

v Ríme. Pri tomto mučení bol by zomrel smrťou mučeníckou; ale nezomrel preto, že mu Pán Ježiš predpovedal, že pokojnou 

smrťou umre. 

Spasiteľ predpovedal učeníkom svojim na poslednej ceste do Jeruzalema ich utrpenie a obety, ktoré budú museť pre Neho 

znášať a trpeť. Menovite Jánovi a Jakubovi povedal Pán, keď Ho ich matka prosila, aby ich vo svojom kráľovstve na prvé 

miesta ku sebe posadil, tieto láskavé a vážne slová: «Či môžete z toho kalicha piť, z ktorého ja piť mám?» A sv. Ján pil z 
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toho kalicha až na dno. On verne vytrval pri Pánovi a sprevádzal .Ho na celej Jeho bolestnej ceste od záhrady Gethsemanskej 

až ku dvoru Pilátovmu a až na vrch Golgothy a vo svojom srdci pretrpel každé pohaneniea súženie, každé trápenie a mučenie 

so svojím Pánom a Majstrom. Po slávnom na nebevstúpení Pánovom sv. Ján so sv. Petrom zakúsil najväčšie prenasledovania. 

Keď po smrti Titovej jeho brat Domician vládu nad rímskou dŕžavou prevzal, prvé bolo, že vykynoženie kresťanskej viery v 

Ázii a Európe naložil: a sv. Ján mal okúsiť úplnú horkosť kalicha utrpenia. Sv. Ján bol vtedy biskupom v Efeze a bol zajatý, 

okovaný a do Ríma odvedený. Tam bol predstavený Domicianovi, ktorý o tomto ctihodnom starcovi mnoho dobrého a 

krásneho bol počul. Cisár márne namáhal sa, aby ho ku obetovaniu nepravým bohom nahovoril a jeho život zachránil. Svätý 

apoštol oduševnene vyznal, že je učeníkom Kristovým; vyznal, že jediný pravý Boh je na nebi a Jeho Syn, Ježiš Kristus, že 

za hriechy ľudské prišiel na svet zomrieť; že len trojjedinému Bohu sa klania. Ukrutný cisár rozkázal, aby ho bičovali a do 

kotla, v ktorom vrel olej, hodili. Sv. Ján s radosťou vypočul tento výrok a rád chcel a obetovať za Toho, ktorý sa za ľudské 

pokolenie obetoval. I vyviedli ctihodného starca za Latinskú bránu, to jest za bránu, ktorá viedla z Ríma do krajinky Laciuma; 

tu ho bičovali pred tvárou všetkého zhromaždeného ľudu a hodili ho do kotla, v ktorom sa olej varil. Ale Boh, ktorý troch 

mládencov v ohnivej peci zachránil, premenil vriaci olej na občerstvujúci balzamový kúpeľ, kde sa sv. Jánove rany zahojily, 

a on občerstvený a zdravý, áno mladší a čerstvejší než predtým, vystúpil z vriaceho oleja. 

Pohanský ľud naľakal sa nad tým divom, a mnoho sto pohanov ešte toho dňa obrátilo sa na vieru Kristovu. Kresťania hlasito 

zvelebovali všemohúcnosť Božiu. Cisár zhrozil sa nad touto zvesťou; sv. Jána držal za čarodejníka a vypovedal ho do 

vyhnanstva na ostrov Pathmos, na dneskajší ostrov Palmosa, kde sv. Ján mal nadzemské videnie, ktoré po svojom 

tajomstvennom Zjavení opísal. Keď bol Domician o rok zavraždený, smel sa navrátiť sv. Ján do Efezu. Tak vyplnilo sa slovo 

Pánovo: «Z kalicha môjho piť budete!» to jest, že apoštolovia pre Jeho sv. Evanjelium mnoho trpeť budú. Aspoň v duchu a 

úmyslom stal sa teda sv. Ján mučeníkom. Zázrak pred Latinskou bránou stal sa dňa 6. mája r. 95 po narodení Krista Pána. 

Na tom mieste, kde sv. Ján bol mučený, cisár Konštantín vystaviť dal chrám, ktorý r. 772 od pápeža Hadriana I. obnovený 

bol. Chrám tento navštevujú i dnes mnohí zbožní pútnici. 

Poučenie. 

Pán Ježiš sa táže (Mat. 20, 20.): «Či môžte z toho kalicha piť, z ktorého ja piť mám?» Riekli (Jakub a Ján) Jemu: «Môžeme.» 

Kristus riekol im: «Z kalicha môjho piť budete!» A i pili oba títo synovia Zebedeoví z kalicha utrpenia Pánovho: Jakub umrel 

za učenie Kristovo smrťou mučeníckou, Ján chcel byť mučeníkom za sv. pravdu evanjelia Spasiteľovho a len zázrakom, 

ktorým Boh oslávil miláčka a neohrozeného vyznavača svojho, umrel smrťou prirodzenou, ako mu to Majster predpovedal. 

Keď ukrutný Domician počul o tom zázraku, naľakal a zhrozil sa, a to ten mocný, bohatý, smyselný pohan, ktorý sa driev 

vysmieval z božského učenia, ktoré hlásal sv. Ján, a smial sa z cnostného života nasledovníkov a vyznavačov ukrižovaného 

Spasiteľa. Pri zázraku, ktorý sa stal so sv. Jánom pri jeho mučení, vyplnily sa slová Knihy Múdrosti (5, 1.): «Vtedy stáť budú 

spravodliví vo veľkej stálosti proti tým, ktorí ich sužovali. Vidiac to, zkormútia sa bázňou hroznou, a podivia sa náhlemu a 

nenadálemu spaseniu ich, v úzkosti ducha plačúc: To sú tí, ktorí nám niekedy boli ku posmechu a za príslovie potupné: hľa, 

ako počítaní sú medzi synov Božích, a medzi svätými je osud ich.» Tak uznal i pyšný, mocný Domician, že pohanstvo 

nepremôže sv. vieru, a žiadne násilie nezlomí mužov za pravdu Kristovu nadšených, že marný je boj zlosti smyselnej proti 

pravde, cnosti večnej. Keď povážime, že i teraz sú ľudia, ktorí v rozkošach a nádhere žijú, na pravú vieru a jej príkazy 

nedbajú, zo sv. náboženstva si robia neslané vtipky, z cnosti sa vysmievajú, pobožným a mravným životom úsmešne 

pohŕdajú; slovom, keď povážime toto novomódne pohanstvo, jeho zbožňovanie tela a opovrhovanie každého mravu a cnosti: 

či tým často nebýva oslabená a utlumená cnosť a nábožnosť i horlivých kresťanov? Šťastie, že táto nákaza dlho netrvá. Smrť 

prekoná všetko. A keď potom cnostní a hriešnici, ctitelia Boží a zapierači Boha pred súdnu stolicu Najmocnejšieho 

predstúpia: vtedy stáť budú spravodliví, čo dietky Božie, ktorých osud je medzi svätými. Vtedy neostane pre pyšných 

bohorúhačov nič z ich bohatstva, slávy, rozkoší, — bola to len tôňa, ktorá zmizla. Vtedy s bôľom vyznajú, ako sa z nábožných, 

cnostných ľudí vysmievali, ktorých teraz v sláve nebeskej videť budú; tú však oni navždy stratili. 

Modlitba. 

Bože, ktorý vidíš, že my všade všelijakým zlým napádaní bývame, popraj milostivé, aby sme skrze slávne orodovanie sv. 

Jána, apoštola Tvojho a evanjelistu, chránení boli. Skrze Ježiša Krista, Pána nášho. Amen. 

 

7. MÁJA. 

Sv. Stanislav, biskup a mučeník. 

Ščepanove, dedine to v biskupstve Krakovskom v Poľsku, žil na začiatku jedenásteho storočia poľský šľachtic Vieleslav 

Sčepanovský so svojou manželkou Bognou nábožne, ale Boh im nepožehnal dietok. Boli oni zámožní a veľkí dobrodincovia 

chudobného ľudu. Ku cti sv. Magdalény vystavali kostolík a modlili sa každodenne s horúcou túžbou, aby im Boh im 

nepožehnal dietok . Boli oni zámožní a veľkí dobrodincovia chudobnému ľudu . Ku cti sv. Magdaleny vystavali kostolíka 

modlili sa každodenne s horúcou túžbou , aby ich Boh obdaroval potomkom. A ich vrúcna prosba bola vyslyšaná. V 

tridsiatom roku ich manželstva požehnal im Boh dňa 26.júla 1030 synáčika ktorému pri krste sv. dali meno Stanislava. Pri 
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nábožnom vychovávaní zbožných rodičov chlapček rástol a vynikal všetkými cnosťami. Vzdelávať vo vedomostiach začal 

sa v rodičovskom dome, potom na vysokých školách v Gniezde a konečne na slávnych vysokých školách v Paríži, kde 

bohoslovie a cirkevné právo študoval. Keď si vedy a umenia dokonale osvojil, ponúkali mu rozličné akademické hodnosti, 

ktoré však zo samej kresťanskej poníženosti neprijal. Po siedmi rokoch vrátil sa do Poľska naspäť, a po smrti svojich rodičov 

prevzal správu zdedených veľkých statkov, ktorých značný výnos vynakladal najviac k napomoženiu chudobných. Neskôr 

predal svoj majetok, rozdelil ho medzi chudobných a venoval sa úradu kňazskému. Biskup Krakovský, Lambert Zula, vysvätil 

ho za kňaza, vymenoval ho ku svojmu boku za kanonika a sveril mu úrad kazateľský. Jeho kazateľské reči boli tak dojímavé, 

že všade, kde sa ozýval jeho hlas, mravy sa lepšily a mnohé osoby sveta sa odriekly. Dosť skoro vydobyl si dôveru všetkých 

lepších sŕdc v Poľsku, a duchovní i svetskí ľudia prichádzali k nemu v záležitosfach svojho svedomia a prosili ho o radu. 

Ešte za živobytia svojho chcel ho staručký biskup Lambert za biskupa posvätiť a svoje biskupstvo mu odovzdať; ale nemohol 

poníženého sluhu Pánovho k tomu nahovoriť a len toľko od neho vyzískal, že ho v ťažkom úrade podporoval. Roku 1075 

zomrel biskup Lambert a Stanislav bol jednohlasne za jeho nástupcu vyvolený. So slzami v očiach prosil, aby tento svätý 

úrad hodnejšiemu mužovi sverili, a len na naliehanie pápeža Alexandra II. prijal vysokú túto dôstojnosť. 

Ako biskup začal pôsobiť vo svojom biskupstve čo pravý apoštol Pánov. Sám žil veľmi svätý život; sebazapieranie a mrtvenie 

bolo každodenným jeho cvičením. Pod svojim biskupským rúchom nosieval žínené podvlečenie, drsné, kajúcne. Zo svojich 

bohatých dôchodkov podržiaval pre seba len toľko, koľko najsúrnejšie potreby požadovaly; ostatok rozdával núdznym a 

chudobným, i skromno nadeleným chrámom. Každoročne aspoň raz navštevoval chrámy a fary svojho biskupstva. V jeho 

paláci v Krakove zhromažďovali sa vo dne žobráci a chorí, večer ale šľachtici a kňazi; všetkým bol «svätý biskup», ako ho 

už vtedy menovali, úprimným radcom a dobrým vodičom k Bohu. 

Toho času panoval v Poľsku kráľ Boleslav II. Bol on udatný hrdina, smelo bojoval v Čechách a v Uhorsku; v Prusku a Rusku 

zvíťazil; pri tom ale bol veľmi surový a nemravný, preto ho i «ukrutným» menovali. Ačkoľvek bol ženatý, vo svojej smilnej 

zaslepenosti tak ďaleko išiel, že najväčšie hanobnosti verejne páchal. Keď šľachticovu Mečislavovu manželku do domu prijal 

a s ňou pohoršlive žil, pohoršila sa nad tým celá krajina; ale nikto neopovážil sa, ani len Gniezdanský arcibiskup, krajinský 

prímas, upozorniť ho na jeho pohoršlivý a nemravný život. Každý bál sa náruživého hnevu jeho. Len biskup Stanislav mal 

toľko odvahy, že ako niekedy sv. Ján Krstiteľ, išiel ku kráľovi, aby mu predstavil, aké následky má hanobné jeho živobytie. 

V hlbokej pokore padol pred kráľom na kolená a slziac prosil ho, aby pre nebeské kráľovstvo a pre svoju česť smyselnosť 

svoju krotil. Boleslav zdal sa byť pohnutým ku pokániu, oželel svoje výstupky a slávne prisľúbil, že sa polepší. Ale netrvalo 

dlho a kráľ dopustil sa nových ohavností a surovostí. Biskup Stanislav zase išiel k nemu a domluval mu, aby zanechal svoje 

hnusné živobytie. «Nezotrvávaj, kráľu môj», riekol medzi inším sv. biskup, «vo svojej zatvrdlivosti a zlosti, a rozváž si, že 

ti nič inšieho nehovorím, len čo tvoje spasenie a moja povinnosť požaduje a čo mi svätá láska predpisuje. Znám úctu, ktorú 

som ti podlžen; ale i ty musíš ctiť apoštolskú moc, ktorou som omilostený. Mnoho mi budeš mať ďakovať, jestli na svoju 

kráľovskú česť pamätať, jestli Boha sa báť, ľudí ctiť a jestli o dušné svoje spasenie starať sa budeš. Ak ma uposlúchneš, tešiť 

sa budeš dlhým panovaním, vernejšou poslušnosťou svojich poddaných, milosťou Božou, väčším požehnaním a šťastným 

zakončením púti pozemskej. Márne boli tieto reči; kráľ zostal nemravným, surovým, akým bol. Sv. biskupovi surovo vytýkal, 

že pochádza z nízkeho, sedliackeho stavu, že nie je hoden kňazského, tým menej biskupského úradu. Onedlho žatým dal 

Boleslav manželku jedného šľachtica, menom Kristínu Sieradz, najkrajšiu ženu celého kráľovstva, násilne prepadnúť a do 

svojho palácu dovliecť. Celé Poľsko zhrozilo sa nad touto nešľachetnosťou, veľmoži obrátili sa na prímasa Gniezdanského 

o pomoc; ale nikto neopovážil sa proti kráľovi vystúpiť. Opäť len biskup Stanislav, posilniac sa pôstom a modlitbou, vkročil, 

sprevádzaný svojím duchovenstvom a niektorými veľmožmi, pred kráľa, zaprisahával ho, aby svoj život napravil, šľachticovi 

manželku navrátil; lebo, jak sa to nestane, že bude prinútený z cirkvi ho vyobcovať. Keď Boleslav túto hrozbu počul, bol 

vzteklý a umienil si, že sa na neohrozenom mravokárcovi vypomstí. 

Stanislav kúpil bol od jedného šľachtica, menom Petra, pre jeden kostol pozemok a peniaze zaň hneď mu vyplatil. Po jeho 

smrti dal kráľ nahovoriť jeho vnukov, aby sa o ten pozemok s biskupom pravotili, že ich bude podporovať a že oni vyhrajú. 

Oni skutočne pozdvihli žalobu a tvrdili, že nebohý Peter žiadne peniaze za pozemok od Stanislava nedostal. Kráľ chcel takto 

biskupa o dobré meno pripraviť. Keď Stanislav pred súd prišiel, svedkovia sa báli proti kráľovi svedectvo vydať. Sv. biskup 

riekol: «Pretože niet spravodlivosti na svete, ani pomoci pre svoje právo v ňom nenachádzam, privedení vám o tri dni Petra, 

ktorý pred tromi roky zomrel, aby on vydal svedectvo pravde.» Stanislav modlil a postil sa neprestajne; tretieho dňa šiel k 

hrobu Petrovmu, vzkriesil ho z mŕtvych, pojal ho za ruku, viedol ku kráľovi a riekol: «Tu je Peter čo živý svedok; Boh 

vzkriesil ho, aby zjavil pravdu.» Zadivený a prestrašený stál tu kráľ a veľmoži, a keď všetko mlčalo, hovoril vzkriesený: 

«Prichádzam na rozkaz Boží z druhého sveta, aby som osočovaného sv. biskupa ospravedlnil. Vnukovia moji nespravodlivé 

žiadajú majetok. Ja som mu svoj pozemok, Petrovou zvaný, predal a peniaze zaň obdržal.» — Všetko sa tešilo, že dobré 

meno biskupovo bolo tak skvele zachované. Stanislav pojal Petra za ruku, zaviedol ho do hrobu naspäť, a on v hrobe v nove 

usnul v Pánu. Za krátky čas zdal sa byť kráľ napraveným; ale jeho zlé svedomie hnalo ho opäť k ukrutnosťam. 

Boleslav vtrhol do Ruska a chcel ho celé zaujať; oproti krajinským zákonom vydržiaval vojsko za dva roky vo vojne. Veľmoži 

boli s tým nespokojní a opustili kráľa v tábore. Kráľ rozhnevaný navrátil sa do krajiny a hrozný súd držal nad nimi. Viní a 

neviní, muži i ženy, šľachtici i sedliaci pocítili hrozné jeho ukrutnosti. Zase karhal ho sv. Stanislav neohrozene, ale keď ho 

zúrivý kráľ z izby vyhnal, Stanislav ho z cirkvi vyobcoval. 

Bezbožný kráľ nerobil si z vyobcovania nič. Násilne chodil do chrámov a býval akoby na posmech pri službách Božích 

prítomný. Stanislav naložil kňazom, aby, keď kráľ do chrámu vkročí, hneď ukončili služby Božie. Kráľ počínal si ako divý 

šialenec. Stanislav modlil sa neprestajne za obrátenie kráľovo a vo svojom biskupstve nariadil všeobecné modlitby a pôsty 

za neho. Dňa 7. mája 1079 prišiel ozbrojený kráľ so svojimi sluhami pred kostol sv. Michala v Krakove, ktorý von z mesta 

za riekou Vislou sa nachádzal. Tam modlil sa sv. biskup Stanislav, aby sily a zmužilosti nadobudol; lebo vedel, že zdivočilý 
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kráľ na ňom pomstiť sa bude. Sluhovia kráľovi vtrhli do chrámu, aby na rozkaz kráľov biskupa zavraždili; ale jaknáhle 

zahliadli svätého, v modlitbu pohrúženého, vrátili sa naspäť naľakaní. Dve tlupy vrahov vkročili teraz na rozkaz kráľov do 

chrámu, ale pri spatrení sv. biskupa taký strach ich pojal, že žiaden z nich neopovážil sa vztiahnuť ruku na neho. Zlosť 

kráľova prekypela, sám vrútil sa do chrámu s holým mečom a rosťal hlavu svätému biskupovi. Drábovia kráľovi teraz 

rozsekali mŕtve telo svätého mučeníka na kusy predo dvermi chrámovými. Lud prestrašený nariekal nad týmto do neba 

volajúcim zločinom a rozutekal sa, obávajúc sa zúrivosti kráľovej. Kanonici Krakovskí nebáli sa kráľa, sobrali údy sv. 

biskupa svojho a pochovali ich predo dvermi chrámu sv. Michala. 

Pápež Gregor IV. vyobcoval bezbožného kráľa z cirkvi, vyriekol na Poľsko interdikt,) oslobodil) poddaných od poslušnosti 

oproti kráľovi. — Nepriatelia kráľovi povstali proti nemu; nešťastie za nešťastím prenasledovalo ho. Až konečne opustil 

Poľsko; túlal sa po svete ako Kain; prišiel i do Uhorska ku svojmu pokrvnému, kráľovi Ladislavovi: ale ani ten nechcel s ním 

obcovať. Trápený svojím svedomím utekal nešťastný kráľ pred ľuďmi do hôr a na pustatiny, kde i biedne zahynul; lebo 

vlastní jeho psi mali ho vraj roztrhať. 

Roku 1088 bolo telo sv. Stanislava do biskupského chrámu v Krakove pochované a mnohými zázraky oslávené. Pápež 

Innocenc IV. vyhlásil ho za svätého. Poliaci ctia ho čo patróna zemského a majú 7. mája zasvätený sviatok. Jeho nádherný 

hrob zasluhuje, aby si ho cestovateľ obzrel. Vyobrazuje sa sv. Stanislav v rúchu biskupskom s mečom v ruke. 

Poučenie. 

Milosrdný, dobrotivý a všemohúci Boh svojich verných nikdy neopustí; On zázračným spôsobom chráni ich nevinnosť. Tak 

ako v Starom Zákone vzbudil mládenečka Daniela proroka ku zachráneniu života čistej a nevinnej Zuzany proti ohavným a 

chlipným starcom, vzkriesil i mŕtveho Petra ku ochrane a dokázaniu nevinnosti sv. Stanislava proti bezbožnému a ohavnému 

kráľovi Boleslavovi. Pamätaj, kresťane, že keď je bieda najväčšia, pomoc Božia býva najbližšia. Sv. Stanislav sa zdráhal 

prijať hodnosť biskupskú a zriekol sa statkov, aby, omámený slávou a bohatstvom, neutratil dušu svoju; horlivé plnil 

povinnosť svoju, celý sa obetoval láske k Bohu a blížnému. Nezameškal ničoho, len aby nešťastného kráľa oslobodil od 

záhuby večnej a veriacich pred jeho pohoršlivým životom varoval. On nemlčal; otvoril ústa svoje, napomínal, karhal, trestal 

zatvrdlivého hriešnika, a len preto zomrieť musel smrťou mučeníckou. Tu máš príklad, kresťane! Keď vidíš, že tvoj blížny 

do ťažkého hriechu upadol, napomínaj ho najprv v tichosti a láskavé. Dobré slovo často prináša želaný výsledok. Keby si 

mlčal, dopustil by si sa hriechu. Rodič, kňaz, učiteľ, majster, hospodár, vrchnosť nesmie mlčať, keď má svojich napomínať, 

varovať, áno i trestať má zatvrdlých; len že sa to konať musí v duchu lásky a s tým úmyslom, aby sa blížny polepšil a každého 

hriechu sa chránil; tak to činil sv. Stanislav. Buď istý, že si získaš dôveru a lásku premnohých hriešnikov, lebo každý hriešnik 

nie je ukrutným a bezbožným Boleslavom. Odmena tvoja bude veľká v nebesiach. 

Modlitba. 

Ó Bože, pre ktorého česť slávny biskup Stanislav meču bezbožníka podľahol, prosíme Ťa, popraj nám milosti, aby všetci, 

ktorí sa k nemu o prímluvu uchádzajú, blahonosné účinky svojej modlitby zakúsili. Skrze Ježiša Krista, Pána nášho. Amen. 

 

8. MÁJA. 

Zjavenie sv. Michala, archanjela. 

V cirkvi katolíckej slávi sa dnes zázračné zjavenie sv. Michala, archanjela. Rímský breviár rozpráva nám o tejto udalosti 

nasledujúce: «Keď pápež Gelasius cirkev Božiu spravoval, prihodila sa zvláštna udalosť v južno- talianskom kraji Apulii. 

Na vrchu Bargano, pod ktorým leží mesto Sipontino, páslo sa stádo rožného dobytka. Bujak oddialil sa od stáda a pastieri 

dlho nemohli ho vyhľadať: konečne našli ho so strmého brala do vchodu jaskyne spadnutého, ktorá sa tam nachádzala. I 

nemohli ho živého von dostať; preto chceli ho strieľkami usmrtiť a tak von vytiahnuť. Začali z lukov strieľať; ale div nad 

divy, žiadna strieľka nezapichla sa do bujaka, lež vrátila sa naspäť ku tomu, kto ju vystrelil. Pastieri si to nevedeli prirodeným 

spôsobom vysvetliť; začali sa divotvornej jaskyne veľmi báť. Túto tajomstvennú udalosť oznámili biskupovi. Sipontinský 

biskup videl v tejto udalosti pokynutie z nebies; nariadil vo svojom biskupstve trojdenný pôst s modlitbami, aby im Boh 

milostivé oznámil, čo by tento nadprirodený úkaz vyznamenával. 

Po týchto troch kajúcnych dňoch zjavil sa biskupovi sv. Michal archanjel a oznámil mu, že to miesto, kde sa ten div prihodil, 

je pod jeho zvláštnou ochranou a že si on podľa nariadenia Božieho žiada, aby sa tam chrám Boží vystaval, a síce k jeho a 

sv. anjelov úcte. 

Biskup toto zjavenie sv. Michala archanjela oznámil svojim veriacim a s veľkým sprievodom, pri nábožnom speve a vrúcnom 

modlení pospiechal na vrch Bargano, k tej divotvornej jaskyni. Do brala vykresali chodník, ktorý k nej viedol, a keď dnu 

vkročili, zadivili sa, keď spatrili, že sa jaskyňa podobá chrámu; hneď ju zriadili, oltár zhotovili, a biskup ju posvätil, i slúžil 

v nej sv. omšu. Premnohé zázraky, ktoré sa tu stály, vzbudily pozornosť celého okolia, a veriaci ľud hrnul sa sem vo sv. 

prôvodoch. Sipontinský biskup vystaval nad tou jaskyňou chrám Boží, ktorý pápež Bonifác ku cti sv. Michala, archanjela, 
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zasvätil, a síce v deň, v ktorý cirkev pamiatku všetkých anjelov slávi; na dnešný ale deň ustanovil sláviť pamiatku Zjavenia 

sv. Michala, archanjela, čo kniežať? zástupov anjelských. 

Poučenie. 

Sv. Michal archanjel zjavil sa mnohoráz ľuďom; dosvedčuje to i sv. Písmo i prastaré ústne podanie. Preto slávi sa na mnohých 

miestach pamiatka jeho zjavenia. Ako niekedy židovská synagóga, tak i teraz ctí a velebí ho svätá cirkev čo strážcu čili svojho 

patróna. Úcta sv. Michalovi archanjelovi vzdávaná je milá Bohu; preto spieva dnes sv. cirkev: «Prišiel Michael archanjel s 

množstvom anjelov, ktorému Boh odovzdal duše svätých, aby ich viedol do raja radostí. Tento je knieža vojska anjelského, 

ktorého česť prevyšuje bohatstvá národov, a modlitba uvádza do kráľovstva nebeského. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si prepodivným nariadením úrady anjelov ku stráženiu a obhajovaniu ľudí rozdelil, popraj láskavé, aby tí na 

zemi život náš chránili, ktorí v nebi ku Tvojim službám vždycky pripravení stoja. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána 

nášho. Amen. 

 

9. MÁJA. 

Sv. Gregor Nazianzský, učiteľ cirkvi. 

Štvrté storočie po Kristu Pánu obdarilo kresťanskú cirkev mnohými, veľmi učenými mužmi. Kappadocia, krajinka to v Ázii, 

najviac ich splodila. Medzi nimi vynikajú sv. Basilius, jeho brat sv. Gregor z Nissy, a jeho priateľ  sv. Gregor z Nazianzu, 

prímenom «bohoslovec». 

Veľký tento cirkevný sv. učiteľ narodil sa okolo r. 312 na statku Arianz, blízko mesta Nazianzu, nedaleko Cesareje v 

Kappadocii. Prvé vzdelanie obdržal v rodičovskom dome od otca svojho, ktorý sa tiež menoval Gregor (Rehor). Tento bol 

najprv pohanom, ale modlitbou cnostnej manželky svojej Nonny na vieru Kristovu obrátený, stal sa nábožným, učeným a 

horlivým kresťanom. O niekoľko rokov bol pre svoje veľké cnosti na biskupskú stolicu v Nazianze povýšený; on túto cirkev 

behom 45 rokov s takou svätou horlivosťou riadil, že bol po smrti za svätého vyhlásený. Matka sv. Gregora Nazianzského, 

Nonna, ktorá v 95. roku svojho cnostného a zásluh plného života umrela, ctí sa tiež v katolíckej cirkvi ako svätá. 

Gregor Nazianzský, hodný syn svätých rodičov, hneď v útlej mladosti obetoval sa Bohu a cnostnému životu. Mal totiž 

tajomstvenný sen. Zdalo sa mu, že vidí dve utešené panny, ktoré boli do bieleho rúcha oblečené a závojami zahalené. I 

priblížily sa k nemu a objímaly ho akoby svojho syna. On sa ich spýtal, kto by boli; i riekla jedna: «Ja som Castitas (čistota)». 

Druhá odpovedala: «Ja som Temperancia (miernosť). My obe stávame pred kráľom Kristom a radujeme sa nad spanilosťou 

nebeských panien. Spravuj, synu, ducha svojho podľa nášho smyslu a privedieme ťa k svetlu najsvätejšej Trojice. Potom 

zmizly. To ho primalo, že zachoval panenský stav. Z rodičovského domu odišiel do mesta Cesareje, kde slávnych výrečnosti 

učiteľov počúval. Neskôr prešiel do Athén, mesta to najslávnejších učiteľov gréckych. Tu stal sa verným priateľom sv. 

Basilia, ktorý sem tiež na vyššie učenie prišiel. Oba bývali ako bratia v jednom dome, jedávali na spoločné trovy pri jednom 

stole. V meste len dve ulice boli im známe, z ktorých jedna viedla do chrámu Pána, druhá do škôl. Život viedli veľmi prísny; 

nezúčastnili sa na žiadnych zábavách. Čo im zbývalo z peňazí, ktoré len na najpotrebnejšie veci vynakladali, darúvali 

chudobným behom šesť rokov. Oba boli jedno srdce a jedna myseľ, i pretekali sa usilovnosťou v učení a horlivosťou v plnení 

kresťanských povinností. Títo dvaja mladí mužovia môžu byť pre všetky časy dokonalým vzorom útleho a svätého 

priateľstva. 

Vedami obohatený a v cnostiach utúžený Gregor vrátil sa cez Carihrad, pojmúc so sebou i brata svojho Caesaria, výtečného 

to a veľmi cteného lekára carihradského, do mesta Nazianzu, i bol od otca pokrstený. Napotom venoval sa výlučne službe 

viery a hľadaniu spasenia. Jeho najväčšia túžba bola, žeby mohol v samote Bohu slúžiť. I odišiel r. 358 do Pontu na púšť pri 

Novej Cesareji, kde Basilius založil malý kláštor a v ňom i prebýval. Postami a modlitbami, prácou, spievaním žalmov a 

čítaním sv. Písma trávili títo veľkí dvaja mužovia dni života svojho vo svojej pustovni. Toho času napísal sv. Gregor reč proti 

korunovanému zchytralému lžimudrcovi Juliánovi cisárovi, ktorý v Athénach bol jeho spolužiakom a o ktorom sv. Basiliovi 

povedal: «Krajina vo svojom lone chová v tomto človekovi obludu.» Hlboký um a rázna reč, akou proti bezbožnému cisárovi 

v tomto spise hrmí, nenachádza sa nikde inde, okrem v písmach prorokov Starého Zákona. On bránil cirkev proti pohanstvu 

a svetu verejne dokázal, že Julián je nespravodlivý vladár a bohaprázdny pokrytec. — Pobyt jeho na púšti bol mu ztrpčený 

tým, že mu došlý zlé chýry o postavení jeho otca Gregora, biskupa v Nazianzi; a síce tohto 80 ročného starca oklamali a 

sviedli bludoverci Ariáni tam, že podpísal podstrčené mu vyznanie viery, ktoré arianismom páchlo. Toto stalo sa r. 360. — 

Mnísi v meste, ktorí posiaľ s nábožným a cnostným biskupom svojím veľmi dobre nažívali, oddialili sa od zblúdeného 

biskupa, áno nahovorili i veriacich, aby s ním nedržali. So strachom ponáhľal sa Gregor Nazianzský z pustovne svojej k 

otcovi do mesta Nazianzu. Vynaložil všetko, aby rozpadávajúcu sa cirkev otcovu sjednotil a rozptýlené stádo veriacich s 

otcom smieril. Zostal pri otcovi a vypomáhal mu výdatne pri správe biskupstva. Najväčšiu pozornosť na seba vzbudil svojimi 

horlivými kázňami. Aby aj pri prisluhovaní sv. sviatostí slabučkému otcovi mohol vypomáhať, vysvätil ho tento r. 361 vo 
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vianočné sviatky za kňaza. Toto tak prestrašilo Gregora, ktorý kňazskej dôstojnosti nehodným sa byť považoval, že ušiel 

naspäť do Pontu a len na veľké prosby veriacich a následkom slabosti svojho otca, ako i na radu Basiliovu, vrátil sa naspäť 

do Nazianzu, kde potom za mnohé roky blahonosne účinkoval. 

Keď Basilius roku 370 bol vyvolený za arcibiskupa do Cesareje, nahovoril Gregora, aby prevzal biskupskú stolicu v Sasime, 

čo i jeho otec schvaľoval. — Vysvätený za biskupa začal Gregor v Sasime spásonosne úradovať, ale pre tamojšie politické 

nepokoje v hornatom a chudobnom tom kraji nemohol sa dlho zdržovať, i vrátil sa, ačkoľvek nerád, ku boku milovaného 

otca naspäť a bol pri ňom až do jeho smrti. O rok neskôr išiel do Seleucie v zemi Isauriou menovanej. 

Keď r. 378 ariánskemu bludu oddaný cisár Valens zomrel, obrátil sa patriarcha Alexandrinský a mnohí biskupi na Gregora s 

prosbou, aby prevzal arcibiskupský stolec v Carihrade, kde Ariáni tak strašne boli riadili, že v tom veľkom meste len málo 

katolíkov sa nachádzalo a i tí nemali žiadneho chrámu. Po dlhom prosení poddal sa pokorný Gregor, ačkoľvek v seba málo 

dôveroval. Prišiel do Carihradu a bol zle prijatý. Hrdí, bohatí obyvatelia pohŕdali ním preto, že staroba a prísne pokánie 

sklonilo jeho holú hlavu, že tvár jeho bola chudá a vyziabla, a že na ňom bolo videť opravdivú chudobu. Ariáni sužovali ho 

najhanobnejším spôsobom. Gregor trpel všetko. Býval u jedného príbuzného, kde veriacim kázaval. Horlivé a zajímavé kázne 

jeho maly netušený účinok. Navidomoči rástla jeho cirkev. Skoro vystavali si katolíci kostol. Jeho hlboká a dokonalá znalosť 

sv. Písma, jeho jasná a všetky bludy a pochybnosti porážajúca výmluvnosť, bystrosť a rezkosť umu, jeho oduševnenieza veci 

Božie — pôsobily zázračne na vznešených i jednoduchých ľudí. Videť bolo, že milosť božská pôsobí v tomto zriedkavom 

mužovi. — Keď nekázal, modlil sa a plakal, aby sa Boh zmiloval nad malým jeho stádom. A Boh vyslyšal prosby jeho. 

Kaderi a pohania prichádzali zo zvedavosti do jeho kostola, a mnohí z nich odchádzali z neho obrátení. Ariáni videli, že svätý 

tento muž zaťal sekeru do koreňa ich bludného učenia: i pomluvali ho, vysmievali sa mu, nadávali mu, hádzali doň na ulici 

kamenie, žalovali ho na úrade, číhali mu na život. Svätý muž trpel a odplácal im zlosť ich dobrými skutkami. To odzbrojilo 

nepriateľov. 

Roku 380 prišiel cisár Theodosius do Carihradu, a keď si veriaci ľud Gregora za arcibiskupa mať žiadal, sám cisár uviedol 

ho slávnostne do chrámu sv. Sofie a všetky chrámy, ktoré Ariáni za 40 rokov v rukách držali, odovzdal katolíkom. To dopálilo 

bludovercov. Najali zákerníka, aby sv. biskupa zavraždil. Ten však hodil sa sv. arcibiskupovi k nohám a vyznal svoj zločin. 

«Boh zachovaj ťa, ako zachoval mňa. Teraz patríš mne, a len to žiadam, aby si sa odriekol bludu.» Tak hovoril s nebeskou 

vľúdnosťou Gregor a tým pohol mnoho kacierov, že sa odriekli bludu. 

V máji 381 povolal cisár východných biskupov do hlavného mesta svojho Carihradu na snem cirkevný, aby uvedená bola 

jednota a pokoj do kresťanskej cirkvi. Sem prišli niektorí biskupi z Egypta, ktorí nechceli uznať Gregora za arcibiskupa. 

Pokorný sluha Boží najprv bránil svoje právo; ale keď videl, že ich nepresvedčil, doložil: «Keď vyvolenie moje robí taký 

nepokoj, nuž hovorím s Jonášom: Vezmite ma a hodzte do mora, aby sa utíšila búrka, ktorú som spôsobil.» I odišiel ku 

cisárovi, aby ho o prepustenie z úradu poprosil. Rozložil cisárovi, že je slabý, že Ariáni divo na neho dorážajú, že ho bude 

museť cisár zbrojou brániť, aby sa udržal, čo za nehodné biskupa považoval. Cisár dlho sa zdráhal prosbe jeho povoliť; lež 

keď videl, že Gregor žiadnym spôsobom od svojho predsavzatia upustiť nechce, prepustil ho. Potom lúčil sa s kazateľne v 

chráme sv. Sofie pri prítomnosti všetkých biskupov a množstva ľudu. Bol to dojem slávny a mocný, keď najvýrečnejší tento 

kazateľ lúčil sa dojímavými slovami s malým svojím chrámom, Anastásia zvaným, ktorý bol na počiatku svojho ťažkého 

úradovania vystaval, a so všetkými ostatnými chrámami, biskupmi a veriacimi, ku ktorým hovoril: «Dietky moje, 

zachovávajte sverený vám poklad viery a pripomínajte si, ako som bol prenasledovaný preto, že som túto pravú vieru 

vštepoval do vašich sŕdc.» Celý chrám dal sa do hlasitého plaču. S plačom išli za ním veriaci a prosili ho, aby ich neopúšťal. 

Márne. Svätý túžil po samote, i opustil rád skvelé hlavné mesto, aby skrytý pred svetom, Bohu samému slúžiť mohol. 

Prišiel do mesta Nazianzu, kde predtým jeho otec biskupom bol a z lásky k ľudu, ktorý nemal biskupa, prevzal správu 

biskupstva, ale len na čas, kým iný nábožný kňaz za biskupa vyvolený nebude; čo keď sa stalo, utiahol sa na svoj statoček 

Arianzský. Tu v tichosti ztrávil roky svojej staroby. Sám opisuje tento svoj život takto: «Žijem medzi skalami a divými 

zvermi. Oheň nikdy nevidím a obuvi nepotrebujem. Jednoduché vrchné rúcho je môj odev. Slama je lôžkom mojím a 

prikrývam sa mochom. Pôda moja vždy je zvlažená mojimi slzami.» Mnohé roky trpel na bolestnú nemoc, ale on znášal ju 

trpezlive a odovzdával sa do vôle Božej. Tu písal ešte mnohé a rozličné diela; medzi inými: reči, ktoré držal, bohoslovecké 

pojednania, plné skvelej výmluvnosti proti Ariánom a Apollináristom atď., listy na rozličných dôstojných mužov, predo 

všetkým ale množstvo kresťanských piesní, plných básnického ducha a hlbokej evanjelickej pravdy. Svojimi piesňami stal 

sa tvorcom toho kresťanského umenia básnického, ktoré v pozdejšich storočiach tak krásne sa vyvinulo. Ďalej písal vo svojom 

živote: 50 rečí, 237 veľavýznamných listov, 158 básní a mnohé pojednania bohoslovecké. 

Vo svojej pustovni v Arianzi zomrel svätý muž čo starec r. 389. Kosti jeho boli r. 950 v Carihrade v chráme sv. Apoštolov, 

popri pozostatkoch sv. Chryzostoma pochované; neskôr boli do Ríma prenesené. Gregor VIII. r. 1580 vystaval k jeho cti 

peknú kaplnku a jeho pozostatky vložil slávnostne do nej. 

Príslovie sv. Gregora bolo: «Začínaj a dokonaj každé dielo tým, že ho Bohu obetuješ.» Cnosť a učenosť privábila k nemu do 

pustovne mnoho ctiteľov. Sv. Jeronym učil sa od neho sv. Písmo vykladať a cez celý život sa chválil, že mal takého učiteľa. 

A Gregor bol i najväčším učiteľom svojho času. On dával predpisy života mnohým. Tak krásne písal sv. Olympii: «Predo 

všetkým slúž Bohu. Potom váž si svojho manžela, ako oko svojho života; lebo on má riadiť tvoje skutky a tvoje celé chovanie 

sa. Miluj len jeho; on nech ti je potešením a útechou. Nezavdaj mu príčiny, aby sa na teba hneval. Ustúp, keď sa hnevom 

rozpáli. Buď mu na pomoci, potešuj ho v trápení a zármutku. Hovor k nemu v tichosti a útlocitosti; buď skromná v dôvodoch, 

ktoré proti jeho mienke prednášaš a používaj k tomu vhodného okamihu. Nasleduj tých, ktorí krotia levov; miesto aby použili 
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násilia, zamluvajú sa, lichotia a láskajú. Maj súcit so slabosťami manželovými a nekarhaj ho s trpkosťou. Nie je ti dovoleno, 

tak zachádzať s tým, ktorého nad všetko v svete povyšovať máš.» Tak učil manželským povinnosťam sv. Gregor. 

Vyobrazuje sa v rúchu biskupskom a holubica sedí mu na pleci. 

Poučenie. 

Sv. Gregora oduševnil podivný sen za cnosť a miernosť. Cez celý svoj život bojoval, aby cnosti slúžil. Ničím nedal sa od 

tejto cesty odviesť. Keď ako biskup videl, jak mocní sú bludoverci, riekol: «Pravda je, že strana bludovercov je veľká; ale ja 

predsa budem bojovať, lebo pre dobrú vec bojujem. Keď tí majú kostoly, ja mám Boha na svojej strane. Kto by sa netešil, 

keď má ľud za sebou? Ja mám ale i anjelov pri sebe, ktorí ma chráňa azastávajú.» Kresťane! Zdáliž bývaš i ty oduševnený 

slovom Božím, aby si sa cnosti venoval a pre ňu bojoval? Nasleduj sv. Gregora! «Blahoslavení plačúci,» riekol Pán Ježiš. 

Sv. Gregor pochopil tieto slová. Vo dne, v noci rozjímal svoju vlastnú duševnú biedu a to zarmucovalo ho a vynucovalo mu 

slzy; i vtedy, keď sa modlil, plakal. Od hojných sĺz, ktoré neustále vylieval, bola tvár jeho celkom vráskovitá. Zkade tieto 

slzy? Rozjímal o roztržkách v kresťanskej cirkvi; to hrozné odpadnutie od Ježiša, Syna Božieho, ktorého sa Ariáni dopustili, 

o záhube bludov a nevery, preto plakal! A Ježiš Kristus, o jehožto horkom umučení rozjímajúc, ronil slzy, zotrel mu ich. 

Teraz v neskončenej blaženosti požíva útechu, ktorú Ježiš sľúbil všetkým, čo kvília a plačú pre spravedlnosť. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Gregora Svojmu ľudu za služobníka a prostredníka večného spasenia dať ráčil, popraj nám, prosíme Ťa, 

aby sme toho za orodovníka v nebi mali, ktorého čo učiteľa života ctíme na zemi. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána 

nášho. Amen.  

 

10. MÁJA. 

Sv. Antonín, biskup. 

Sv. Antonín narodil sa vo Florencii 1389. Jeho otec Nikola Pierozzi bol tam mestským pisárom. Už v útlom veku prejavoval 

veľké dary ducha. Čítaval rád život Svätých a často bolo ho vídať, ako v kostole kľačal pred oltárom, preblahoslavenej Panne 

Márii zasväteným. Keď mal 15 rokov, chcel vstúpiť do rádu sv. Dominika. Ján Dominik, ktorý sa neskôr stal arcibiskupom 

v Raguse, pýtal sa ho, čo sa teraz učí? Na čo keď mu útleho tela mladík odpovedal, že sa učí cirkevné právo, tak zvané 

«Decretum Gratiani», riekol mu: «Dobre, dieťa moje, nauč sa ho nazpamäť a tak základne, žeby si z neho vždy mohol dobre 

odpovedať; až potom vyplní sa tvoja prosba.» Ján Dominik učinil túto podmienku preto, že Antonína pre prísny rád sv. 

Dominika za prislabého držal, a preto chcel sa ho zbavif. Za desať mesiacov znal Antonín celé «Decretum Gratiani» 

nazpamäť; a keď na prísnej zkúške skvele dokázal svoju učenosť, bol r. 1407 do rádu sv. Dominika prijatý. Ako novic bol 

vzorom v plnení povinností reholných. Keď bol za kňaza vysvätený, nemal sebe rovného v pokore, poslušnosti a mrtvení 

seba. Nikdy nevideli ho pristúpiť k oltáru bez slzí v očiach. Či bol zdravý či chorý, spával vždy na holých doskách. Učenosť 

jeho bola veľká. Onedlho stal sa predstaveným, provinciálom svojho rádu v Ríme, Neapole, Gaete, Kortone, Siene a vo 

Florencii. Svojou neohrozenosťou všade to previedol, že bratia úplne naučili sa zachovávať sv. pravidlá reholné. Ačkoľvek 

mal mnoho práce a starostí, našiel i k tomu času, aby slovo Božie hlásať mohol. So všetkých strán chodili k nemu o radu, 

najmä v záležitostiach práva cirkevného. Často prehliadal kláštory svojho rádu a cestoval vždy len pešky. 

Vo Florencii umrel arcibiskup, a pápež Eugen IV. nemohol sa dlho rozhodnúť, koho má na toto dôležité miesto vyvolil 

Vyšším vnuknutím prišiel mu na um Antonín. Antonín práve vtedy cestoval po Neapolskú, keď ho pápež za arcibiskupa do 

Florencii vymenoval. Florentinčania boli s voľbou veľmi spokojní. Keď sa svätý muž na ceste svojej o tom dozvedel, naľakal 

sa tak, že chcel na ostrov Sardiniu ujsť a tam sa ukryť. Zo Sieny písal pápežovi dojímavý list, v ktorom ho prosil, aby mu 

nenakladal takú veľkú ťarchu, ktorú plecia jeho neunesú, keď i tak dlho žiť nebude. Pápež mu rozkázal, aby hneď do kláštora 

vo Fiesole šiel a aby sa tam za arcibiskupa do Florencie prichystal. Bol posvätený a plačúc modlil sa: «Pane, Ty vieš, jak 

nerád túto ťarchu na seba berem, a že len keď Tvojho námestníka na zemi poslúchať musím, prejímam ju. Prosím Ta teda, 

ráč ma tak riadiť, aby som celý svoj život podľa Tvojej svätej vôle spravoval a s celou vernosťou to konal, čo odo mňa 

požadovať budeš.» 

V marci r. 1446 vkročil čo arcibiskup do Florencie, i začal sporadovať najprv svoju domácnosť: zo svojho domu odstránil 

všetku nádheru, slov, koče, kone atď. a v arcibiskupskom paláci uviedol kláštornú jednoduchosť. Jeho stôl, odev, náradie, 

všetko dokazovalo, ako miloval chudobu. Čo arcibiskup viedol sám všetky záležitosti, ale vždy poradil sa so svojím vikárom 

a svojimi radcami. Každý človek mal k nemu slobodný prístup a vždy bol otcom slabých a chudobných. Dôchodky svoje 

darúval chudobným, a keď nemal peňazí, rozdával odev a náradie. Mulica dostačovala mu k záprahu, ba i tú niekedy predal, 

a peniaze dal chudobným. Heslom jeho bolo: «Nástupca apoštolov nesmie mať iného bohatstva okrem cnosti.» Pre 

chudobných založil ústav sv. Martina. Účel bol, aby zaopatril takých chudobných, ktorí sa hanbili žobrať o almužnu. Do 600 

rodín našlo uňho zaopatrenie. 



 

216 

Kňažstvo svoje naučil prísne plniť povinnosti. Každú polnoc zhromažďoval kanonikov a mladších kňazov do chrámu k 

modlitbe. Bol veľmi trpezlivý. Jeden vznešený mešťan, menom Ciardi, bol viným rozličných zločinov. Sv. arcibiskup zavolal 

ho k sebe, aby ho napomenul a napravil. Ciardi vytrhol nôž a rozohnal sa naňho. Riadením Božím nebol ranený, a keď 

zlostníkovi odpustil, činil tento pokánie a stal sa Františkánom. Kde išlo o česť Božiu, tam bol horlivým a neustupne prísnym. 

Zakázal všelijaké zlé obyčaje. V nedeľu a vo sviatok sám kázaval. Okrem povinných hodiniek, konal každodenne hodinky k 

Panne Márii a modlieval sa sedem kajúcnych žalmov. Keď pápež Eugen IV. onemocnel, povolaný bol do Ríma, aby ho 

sviatosťami umierajúcich zaopatril; čo keď sa stalo, pápež Eugen IV. zomrel v jeho náručí r. 1447. 

Roku 1448 navštívené bolo jeho biskupstvo morovou ranou. On dal svojim kňazom príklad dobrého pastiera. Všade duševne 

i hmotne pomáhal, kde mohol. Po morovej rane, v ktorej veľmi mnoho z jeho horlivého kňažstva zahynulo, nasledoval hlad. 

Sv. arcibiskup vynakladal všetko, aby vyhovel potrebám nešťastných veriacich. A že dobrodenia podľa napomenutia Ježiša 

Krista: «Nech nevie ľavá ruka tvoja, čo činí pravica tvoja», tajomky činil, svet nedozvedel sa o väčšine jeho skutkov 

milosrdenstva. 

Roku 1453 trpelo mesto Florencia veľmi mnoho zemetrasením. Sv. Antonín pomáhal v tom nešťastí veľmi výdatne a 

napomínal zbujnelých boháčov k pokániu. Keď raz mestská rada pápežského úradníka nespravodlivé zavrela a inších 

násilenství a neporiadností sa dopustila, zakázal, jestli sa v kostole niektorý radca nachádzal, sv. omšu slúžiť, kým by sa 

vrchnosť mestská nepolepšila. Mestská rada hrozila mu zosadením. Tedy on ukázal kľúč od svojej kláštornej izbičky, ktorý 

vždy pri sebe nosil a riekol: «Tam nájdem vždy miesto pre seba.» A mestská rada sa polepšila. Práve vtedy, keď ho chcel 

pápež Pius II. k sebe do Ríma povolať, povolal ho Pán do večnej radosti dňa 2. mája roku 1459. Sám sv. Otec bol prítomný 

pri jeho pohrabe. Roku 1523 vyhlásil ho pápež Hadrian VI. za svätého. 

V posledných okamžikuch života opätoval slová, ktoré, kým bol zdravý, často na jazyku mával: «Kto Bohu slúži, panuje!» 

Vyobrazuje sa v rúchu biskupskom. 

Poučenie. 

«Ajhľa, kňaz veľký, ktorý sa v dňoch svojich ľúbil Bohu a nájdený bol spravodlivým — tak čítame v knihe Múdrosti A slová 

tieto platia i o svätom Antonínovi. On bol veľkým kňazom a vzorom kňažstva. On vyhľadával spasenie svoje v ukrytosti a 

Boh ho povýšil, aby i druhých ku spáse priviedol. Stal sa dobrodincom svojich blížnych v plnej miere. Cnostný môže sa 

akokoľvek uponižovať, jeho pôvod a postavenie v živote môže byť akokoľvek nepatrné; on môže byť od sveta 

prenasledovaný, znevažovaný, opovrhovaný: cnosť jeho zvíťazí, svet musí uznať, že hoden je úcty. Za našich časov upadlo 

kňažstvo v ľahkovážnosť u sveta. Či je dnes stav kňazský už zbytočným? Preto, že evanjelium Kristovo ústami kňažstva 

brojí proti hrdosti rozumu a každej neprávosti, «osvietenci» sú mu nepriateľmi. Odtiaľ pochodí nenávisť proti kňazskému 

stavu. A kňazi sú predsa len dobrodincami človečenstva. Pravý kňaz, ktorý nasleduje sv. Antonína, je uctenia hodný. Taký 

kňaz dobre vie, že ako Kristus obetoval sa za človečenstvo, tak i on, Jeho námestník na zemi, nemá len sebe žiť, ale krome 

Boha i svojim blížnym; on je podľa úradu svojho pravým blažiteľom cirkvi a vlasti. Opravdivé cnostný a dobročinný život 

kňazov núti i tých najhorších a najbezbožnejších ľudí k uznanlivosti a úcte oproti náboženstvu. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si nám v osobe sv. Antonína ukázať ráčil, jak veľkým dobrodincom ľudí je pravý kňaz katolícky, popraj nám 

tej milosti, aby sme dobrých duchovných pastierov dostávali a obdržaných ochotne poslúchali. 

Spomôž nám, ó Pane, skrze zásluhy sv. Antonína, biskupa a vyznavača Svojho, žeby sme nielen Tvoju divotvornú moc, ktorú 

si na tomže svätom zjavil, ale i Tvoje milosrdenstvo k nám vždy zvelebovali. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. 

Amen. 

 

11. MÁJA. 

Sv. Mamert, biskup. 

Sv. Mamert, o ktorého mladosti nič známe nie je, tak sa pozdáva, že zo vznešenej rodiny francúzskej pochádzal. Po smrti 

svojej manželky stal sa kňazom a bol posledne a síce v polovici 5. storočia arcibiskupom v meste Vienne. Jeho brat, Klaudian, 

bol veľmi výtečný a učený kňaz a patril k tomu istému arcibiskupstvu. Mamert bol mužom veľkým, nielen vo svojom úrade 

čo arcibiskup, ale i v nábožnosti a poníženosti. On dal príčinu cirkvi k zavedeniu trojdňovej pobožnosti krížových dní. 

Behom skoro 50 rokov dve krajinky zeme Francúzskej, Dauphine a Savojsko, menovite ale mesto Vienne boli navštevované 

mnohými nešťastnými príhodami. Veľmoži viedli medzi sebou ustavičné krvavé vojny a nivočili ohňom i mečom dediny a 

mestá. Požiary, zlostnou rukou zapríčinené, ničily príbytky ľudské. Zemetrasenie bolo skoro každodenným zjavom. Búrky a 

nedostatok vody strachom naplňovaly roľníkov. Následkom neúrody rozmáhal sa hlad; za ním nasledovaly nákazlivé 
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nemoce. Lúpežníci a divoké zvery znepokojovali obyvateľstvo už i tak dosť utrápené. I zdálo sa, že všetko obyvateľstvo musí 

zahynúť. Arcibiskup Mamert a jeho kňažstvo povzbudzovali zúfajúcich veriacich k dôvere v Božie milosrdenstvo a ku 

oddanosti do svätej Jeho vôle. 

Keď r. 469 večer práve slávil arcibiskup Mamert so svojím kňažstvom a veriacimi pamiatku vzkriesenia Božieho Syna a 

Spasiteľa sveta v svojom chráme v meste Vienne, povstaly výkriky, že v meste horí. Oheň vypukol v jednom veľkom dome 

na námestí. Požiar šíril sa strašným spôsobom a ľudia mysleli, že celé mesto ľahne popoľom. Prestrašený ľud vybehúval z 

chrámu, aby si majetok bránil. Arcibiskup so svojím kňažstvom zostal pred oltárom. Dôveroval v Božie milosrdenstvo, že 

chrám a mesto zachráneno bude od záhuby. Prelievajúc potoky slz, vzýval všemohúceho Boha, aby sa nad svojím ľudom 

zmiloval a tak mnohým a veľkým nešťastiam medze položil. Dobrý pastier celú noc vytrval v chráme na modlitbách. A hľa, 

sotva brieždiť sa začalo, prestal požiar a väčšia časť mesta bola zachránená. Lud, plný radosti a vďaky k milosrdnému Bohu, 

vrátil sa do chrámu, aby vo službách Božích pokračoval. Keď sv. arcibiskup dokončil posvätné tajomstvo nekrvavej obety, 

obrátil sa k veriacim, i napomínal ich dojímavými slovy, aby sa polepšili a pokánie činili; lebo že jedine tým býva ukojený 

Boží hnev a dosiahnuť možno požehnanie od Boha. I oznámil, že keď sa v noci pred Božím oltárom modlil, sľúbil Pánu 

Bohu, že chce so svojím stádom po tri dni verejné prosebné prôvody (procesie) konať: aby teda všetci veriaci postami, 

almužnami a skrúšeným vyznaním svojich hriechov na tie verejné modlitby sa pripravovali. 

K tej novej pobožnosti ustanovil sv. Mamert tri dni pred slávnosťou Nanebevstúpenia Pána. Keď ten čas prišiel, sv. arcibiskup 

vyznačil jeden kostol vnútri mesta za cieľ toho prôvodu. I počal prôvod v najkrajšom poriadku. Všetek ľud kráčal s plačom 

a modlitbou vzývajúc prímluvu všetkých Svätých. Potom ustanovil ešte dva iné kostoly, do ktorých ľud s tou istou 

horlivosťou a pobožnosťou procesie konal. Pri týchto trojdenných prôvodoch spievané boli, okrem litánií o všetkých Svätých, 

i žalmy; hriešnici boli kázňami k pokániu napomínaní, a veriaci postili sa a dávali chudobným hojné almužny; ďakovali Bohu 

za prijaté požehnanie nebeské, modlili sa za požehnanie úrody zemskej a za odvrátenie nešťastia a každého zlého navštívenia. 

Tieto pobožnosti prôvodné začaly sa konať i po susedných biskupstvách. Roku 574 uviedol ich biskup Sidonius Apollinaris 

v Klermonte u svojich veriacich. O krátky čas potom usporadované boli v celom Francúzsku a Španielsku. Pápež Leo III. pri 

konci ôsmeho storočia zaviedol ich v Ríme a naložil, aby sa po celom kresťanskom svete vykonávaly. 

Sv. Mamert zomrel r. 477 a bol ctený čo svätý hneď po smrti. Pozostatky jeho prenesené boli z mesta Vienne do Orleanu. 

Vyobrazuje sa v biskupskom rúchu. 

Poučenie. 

Sv. Mamert žil v časoch, v ktorých Boh hriešnych ľudí veľkými trápeniami navštevoval. Svätý veľkňaz konal všetko, aby 

prinavrátil veriacim svojim pokoj a mier duše. Pretože vedel, že Boh len pokánim smierený býva, napomínal svoje stádo ku 

pokániu; i učil, že, kto pokoj a Božie požehnanie mať chce, musí Boha svojím pokánim uspokojiť. Preto uviedol i pobožnosť, 

rečenú krížové dni. 

I my konávame kajúcne pobožnosti po tri dni pred Nanebevstúpením Pána a menujeme ich krížovými dňami. Preto ich tak 

menujeme, že na procesiach nosieva sa popredku svätý kríž, čo znamenie spásy proti všetkým trápeniam a krížom, ktoré i 

my znášať a trpeť musíme. Prôvody tie majú veľký význam. Procesia na krížové dni, ako i ostatné procesie vôbec, sú verejné 

vyznanie viery v Ježiša ukrižovaného. Preto nesie sa na čele prôvodu sv. kríž. Kristus Pán je pôvodca viery. On je i verný 

pastier svojho stáda, ktoré za Nim kráča a pri Ňom vždy zotrvávať chce. Prôvod ďalej dobre vyobrazuje i náš život. Veď 

život človeka je ustavičné putovanie, ktoré v spoločnosti s druhými konáme ku jednomu cieľu, k večnej nebeskej vlasti. Kto 

sa zúčastňuje na prôvode, ten ďalej verejne vyznáva, že Bohu náleží chvála, poďakovanie a poklona, a že jedine od Boha 

pomoci, ako i úrody zemskej, zachránenie od búrky, krupobitia, hromového blesku, moru, hladu a vojny — očakávať máme. 

Konečne procesie sú znamením víťazstva kresťanského nad blúdnym pohanstvom. Preto nosievajú sa popri sv. kríži i vlajúce 

zástavy, ktorých červená barva upomína nás na krv vycedenú svätých mučeníkov, ktorí zvíťazili nad pohanskou vzteklosťou. 

— Kristus Pán povedal «Kde dvaja lebo traja zhromaždení sú v mene mojom, tam som ja medzi nimi.» Keď teda, kresťane, 

na procesiach spoločne s druhými veriacimi sa modlíš: modlitba tvoja skorej bude vyslyšaná, lebo Kristus Pán je blízko pri 

tebe. Preto nezanedbávaj nikdy verejné nábožné prôvody! 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si nás skrze sv. Mamerta, Svojho svätého vyznavača a biskupa, naučil, ako Tvoje milosrdenstvo vzývať máme, 

daj nám skrze jeho prímluvu takú horlivosť v pokáni, žeby sme spravodlivosti trestajúcej ruky Tvojej vyhnúť mohli. Skrze 

Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 
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12. MÁJA. 

Sv. Pankrác, mučeník. 

Čoho schopná je viera a láska k Bohu v mladom ušľachtilom srdci, to predstavuje nám žive a výmluvne svätý mládenček 

Pankrác. 

Útly tento vyznavač a mučeník bol jediným synom bohatých, vznešených rodičov, ktorí v meste Synnade vo Frygii bývali. 

Cisár rímský Dioklecian veľmi vážil si ich a obdaroval ich veľkými statkami. Pankrácov otec pred svojou časnou smrťou 

povolal k sebe svojho brata Dionysia a prosil ho, aby jeho syna Pankráča k sebe prijal a jeho statky verne riadil. Dionys 

miloval malého Pankráca a staral sa o neho ako o vlastného syna. Za niekoľko rokov žili na statku vo Frygii; neskôr prišli do 

Ríma bývať, a ubytovali sa na vrchu Celius, aby, súc v blízkosti cisára, priazeň jeho si udržali a mladistvý Pankrác do škôl 

chodiť mohol. O nedlho vypuklo v Ríme strašné prenasledovanie kresťanov. Dioklecian chcel vyhubiť kresťanskú vieru od 

základu, a preto vydal prísny rozkaz, aby každý kresťan bez výsluchu bol zabitý, a pod pokutou smrti zakázal, aby nikto 

kresťana do domu neprijal ani mu nič nepredal. Pri každom sklepe a sklade stála pohanská modla a panva so žeravým uhlím. 

Kto chcel niečo kúpiť, musel do tej panvy kadidlo hodiť čili bohom obetovať. Kresťania radšej mreli hladom, než by boli 

nemým bohom obetovali. V tejto hroznej dobe potešoval kresťanov svätý Otec, pápež Kajus, horlivý kňaz Marcelin a vojak, 

svätý Sebastian. 

Pápež Kajus býval v osamelom domčeku u jedného sluhu cisárovho v tej istej ulici, v ktorej Dionys a Pankrác vo svojom 

paláci prebývali. — Služby Božie vykonával neohrozený dobrý najvyšší pastier nočného času v katakombách, čili v 

podzemných chodbách, na hroboch svätých mučeníkov. Tam zhromažďovali sa potajme kresťania, tam tešil ich sv. pápež a 

posilňoval v radostnej odhodlanosti ku krvavému boju a zápasu. Kresťania vzdor krutému prenasledovaniu neprestávali 

pohanov na vieru Kristovu obracať. — Keď zbadali pohana, že je spravodlivý a cnostného života, naklonili ho ku prijatiu 

kresťanskej viery a zaviedli ho tajne ku sv. Otcovi, ktorý ho vo viere vyučil a pokrstil. 

Nezadlho spozoroval Dionys, že sa kresťania nočnou dobou schádzavajú. Dopytoval sa, čo by to boli za ľudia. Keď sa 

presvedčil, že sú kresťania veľmi poriadni a cnostní ľudia, zahorel túžbou, aby ich učenie poznať mohol. Videl zúrenie 

zkazeného pohanstva, videl i horlivosť a odhodlanosť cnostných kresťanov. Raz riekol ku Pankrácovi: «Syn môj, zázračné 

veci rozprávajú sa o tých kresťanoch. Keď chceš, hľaďme obznámiť sa s ich učením. Je-Ii učenie ich dobré, majú-li oni 

pravdu: uveríme i my a podľa toho sa i riadiť budeme.» Pankrác privolil. Poznali jekéhosi Eusebia, ktorý do domu pápežovho 

chodieval a mysleli, že je kresťanom. Toho prosili, aby ich uviedol do zhromaždenia kresťanov a ku pápežovi. Eusebius 

nedôveroval tak vznešeným Rimanom; držal ich za vyzvedačov a udavačov. Keď ale z ich reči sa presvedčil, že opravdivé 

túža, aby poznali učenie Kristovo, uviedol ich ku Kajovi. Tento učil Dionysa a Pankráca, ktorý už bol obohatil ducha svojho 

vo školách rímských vedami, vo svätom náboženstve. Po dvadsať dní navštevovali sv. Otca, a keď boli dostatočne vyučení, 

prijali z jeho rúk sv. krst. Kajus im nezamlčal nebezpečenstvo, ktoré hrozí vyznavačom kresťanskej viery, i prosil ich, aby 

boli opatrní, alebo aby opustili Rím a na svoje statky sa odobrali. Oni vo svojej horlivosti chceli pred cisára predstúpiť a 

vyznať, že i oni sú kresťania, a prosiť ho, aby upustil od prenasledovania kresťanov, ktorí sú cnostní a dobrí jeho poddaní. 

Pápež im to zakázal a naložil, aby sa v skrytosti držali. 

Dionys nemohol dlho zniesť utrpenie kresťanov. Bolesť nad ich mukami zlomila jeho srdce. Veľmi ťažko onemocnel. Na 

smrteľnom lôžku napomínal Pankráca, aby bol stálym vo svojej viere; i usnul sladko v Pánu. 

Pankrác mal 14 rokov, keď sa stal celkom sirotou; i žil v tichosti svojmu náboženstvu a svojmu Spasiteľovi. Bohatý na 

majetok, podporoval tajne kresťanov, kde len mohol. Bol neohrozený a každého dňa bol hotový pre Krista umrieť. Skoro stal 

sa obetou svojej lásky k Bohu a k blížnému. Pohania poznali, že zanedbáva obete nemým bôžikom konané, i udali ho u cisára 

čo kresťana. Prv, než išiel k súdu, vyprosil si požehnanie od sv. Otca. Tento dodával mu neohrozenosti, poukazoval na 

nebeskú korunu, posilnil ho telom a krvou Pána, a udelil sv. požehnanie. 

Keď s veselou tvárou predstúpil pred cisára, volali pohania: «Keď už chlapci znevažujú bohov, čo možno ešte viac 

očakávať?» Cisár mal rád krásneho mládenčeka. Domluval mu najsladšími slovy, aby bohom obetoval a bláznivú vieru 

kresťanskú, ktorá každú rozkoš života zakazuje, aby opustil a veselý život viedol, keď je tak bohatý. Pankrác usmieval sa a 

vyznal, že hotový je za vieru Kristovu zomrieť. I riekol: «Ty chceš, cisáru, aby som ctil tvojich bohov, ktorí boli ľudia ako 

my. Oni boli zlí ľudia, podvodníci a svodcovia. A ja by som mal ctiť takých ľudí, ktorí dopúšťali sa ohavných skutkov, ktoré 

by si trestať musel, keby som sa ja ich dopustil? Mladý som, ale moja myseľ je silná a ničoho sa nebojím. Kristus je môj 

život, preň zomrieť je moja výhra!» Cisár bol týmito slovami zahanbený a pomätený. Zase napomínal útleho mládenca, aby 

bohom obetoval; i hrozil mu mukami, keď ho neposlúchne. Všetko marné. — Rozhnevaný cisár rozkázal vojakom, aby ho 

sťali. 

Pankrác s veselou mysľou vypočul výrok smrti. Keď prišli s nim na miesto popravné, kľakol si tam, ďakoval Bohu 

povýšeným hlasom za dar viery a ochotne podal svoju mladú hlavu katovi. Bol vtedy len 15 rokov starý. Stalo sa to r. 309 

po Kristu Pánu. 

Nábožná žena, menom Oktavilla, pochovala telo svätého mládenca. V piatom storočí vystaviť dal pápež Symmachus chrám 

nad jeho hrobom. V Španielsku, Francúzsku a Taliansku mnoho chrámov je k jeho úcte posväteno. 
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Svätý Pankrác vyobrazuje sa v rúchu rímského šľachtica, s mečom v ruke. 

Poučenie. 

Sväté Písmo hovorí, že spravodlivý z viery žije. Sv. Pankrác bol útly mládenček, keď mu pohanský cisár dal na vôľu svetársky 

žiť a vieru zaprieť, alebo zomrel On, svojimi rodičami cnostné vychovaný, keď ho naučil strýc jeho Dionysius vieru Kristovu, 

ktorú spolu prijali, poznať, nado všetko ctiť a milovať, — radšej zomrel, než by bol mal vieru utratiť. On, ačkoľvek ešte len 

15 ročný, žil z viery a bez pravej viery nebolo preň života. Také povahy (charaktery) rodí dobrá kresťanská výchova, založená 

na viere Kristovej! Príklad si berte, rodičovia kresťanskí, na sv. mládencovi Pankrácovi, že máte dietky svoje po kresťansky 

cnostné, nábožne, živou vierou ozdobené vychovávať. Boh udeľuje vám dietky čo drahocenný poklad, z ktorého prísny počet 

skladať budete. Duša dieťaťa je tak jemná, riekol bych mäkká, že každé slovo, každý skutok váš trvajúcu stopu po sebe v nej 

zanecháva. Čo počul a videl sv. Pankrác od svojho strýca a vychovávateľa, činil i on. Nielen krv, ale i mravy a náchyľnosti 

od rodičov dedičia deti. Koľké milliony zatratencov kričia z pekla o pomstu k nebu oproti svojim rodičom, ktorí skrze svoju 

zlosť a nekajúcnosť, skrze svoj zlý príklad alebo zaslepenú lásku a slabosť prvý zárod zkazenosti vložili do sŕdc svojich detí. 

Mnoho je kresťanov, ktorí nestarajú sa ani mak, či deti ich kresťansky budú živé. Jaká zodpovednosť za túto nedbalosť 

očakáva ich na druhom svete! A rodičia často vídajú u svojich detí už tu na zemi následky zlej výchovy. Mnohí lepší ľudia 

ponosujú sa, že u mládeže bezúzdnosť a zlosť prevyšujú jej vek. Kto tu príčina? Otec, ktorý stará sa o zárobok, dňom a nocou 

hrdluje, ale o deti sa neobzre. Matka, ktorá skvelý dom udržuje, hostí zabáva, kratochvíle vyhľadáva, ale 

výchovu detí sluhom alebo ľuďom bez viery ponecháva. Rodičia! pamätajte, že Boh pri svojom súde prísny počet bude žiadať 

od vás, a súdiť vás bude nie z toho, čo ste dietkam svojim na majetku zanechali, ale z toho, či ste ich v bázni Božej, v 

nevinnosti srdca a cnostné vychovávali. — Spravodlivý nie z mamony, ale z viery žije. 

Modlitba. 

Slávnosť Tvojho svätého mučeníka Pankráca, ktorou nás dnes, ó Pane, obveseluješ, nech napomáha i naše spasenie a nech 

nás činí hodnými, aby sme ho nasledovali. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

13. MÁJA. 

Sv. Servác, biskup. 

Rodičia, miesto a čas narodenia tohoto svätého nie sú známe. Bol on biskupom v meste francúzskom Tongerne, keď r. 336 

sv. Athanás, od Konštantína cisára do Trevíru vyhnaný, k nemu na svojej ceste zavítal. Biskup Servác prijal chýrneho svätého 

učiteľa cirkvi veľmi slávne. 

Svätý Servác čo biskup vyznačoval sa vrúcnou a horlivou modlitbou a stálosťou v pravej viere. Keď i v tých krajoch arianský 

blud šíriť sa začal, bojoval horlivé proti nemu tak výdatne, že mnohí poblúdená, keď ich o svätej pravde katolíckeho učenia 

presvedčil, naspäť do sv. cirkvi sa navrátili. On smieril i rozdvojených veľmožov, ktorí jeden druhého ustavične napádali a 

krvavé boje medzi sebou viedli. 

Keď Hunnovia vraždiac a lúpiac do Nemecka vtrhli, veľmi sa zarmútil. On vedel, s akou neuprositeľnou ukrutnosťou títo 

divokí pohania nivočia všetko, čo je sväté a kresťanské. I napomínal veriacich, aby činili pokánie, aby sa modlili, žeby takým 

spôsobom oslobodenie a zachránenieod týchto divochov u milostivého Boha vyprosili. 

Francúzski biskupi a veľmožia požiadali biskupa Serváca, ktorého už vtedy za svätého muža považovali, aby tým cieľom 

sám do Ríma ku hrobom svätých apoštolov Petra a Pavla putoval, a tam všemohúceho Boha za odvrátenie hroziaceho toho 

veľkého nebezpečenstva mohutnou svojou modlitbou prosil. Prišiel šťastne do Ríma a pri pozostatkoch svätých apoštolov 

prelieval slzy na modlitbách po tri dni; i prosil sv. apoštolov, aby oni svojou divotvornou prímluvou jeho poníženú modlitbu 

u nebeského trónu podporovať ráčili. 

Po dlhej vrúcnej modlitbe premožený bol snom. I zjavil sa mu pred hlavným oltárom skvúci sa trón, na ktorý si sám Kristus 

Pán sadol. Veľké množstvo anjelov obstupovalo ho. Svätých apoštolov Petra a Pavla videl, ako kľačali a modlili sa pred 

Pánom. O chvíľu vstal sv. Peter, pristúpil k nemu a hovoril: «Mužu Boží, prečo neprestávaš plakať a modliť sa? Máš vedeť, 

že najspravodlivejší Boh ustanovil, aby Hunnovia Francúzsko a iné krajiny a mestá v Európe pre ich nemravnosť a zločiny 

nivočili. I mesto Tongern zastihne pokuta Božia pre neprávosti jeho obyvateľov. Tebe bude Boh milosrdným; ty nemáš uzrieť 

tú biedu vlastnýma očima. Ponáhľaj sa domov, vezmi so sebou, čo k svojmu pohrebu potrebuješ, a choď do mesta Mastrichtu, 

lebo toto mesto zachráni Pán pred vpádom Hunnov pre teba, aby miesto tvojho hrobu nebolo znepokojované a znivočené.» 

Svätý Servác zarmútil sa nad tým, čo mu to mimoriadne videnie oznámilo. Spamätajúc sa, videl v tom prst Boží. Odovzdal 

sa teda do vôle Božej a vrátil sa naspäť do Francúzska. Kadekoľvek išiel, hlásal dôrazne pokánie, tiež i svoje videnie. Francúzi 

nechceli sa polepšiť; pokračovali v svojom hriešnom živote; mnohí ho vysmiali a hlas jeho výstražný odznel ako hlas 
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volajúceho na púšti. Prijdúc do svojho sídelného mesta, zaďakoval za biskupskú hodnosť a odobral sa od plačúceho stáda 

svojho, ktoré dojemnými slovy k pokániu napomínal. Keď prišiel do mesta Mastrichtu, hlásal i tam pokánie a dal si hrob 

prichystať. «Musím nezadlho zomrieť», riekol. 

I pripravoval sa na smrť a za krátko usnul v Pánu, dňa 13. mája roku 384 po Kristu Pánu. Francúzsko za krátko pocítilo, čo 

svätý Servác predpovedal. Mesto Mastricht však zachránené bolo pred krvožížnivou návštevou divokých Hunnov. 

Vyobrazuje sa v biskupskom rúchu. 

Poučenie. 

«To sú tí, ktorých sme vysmievali» — tak hovoriť budú niekedy hriešnici o svojom terajšom chovaní sa oproti svätým, ktorí 

ich k pokániu napomínajú. Sv. Servác napomínal národ francúzsky, aby sa polepšil, oznamujúc, že metla trestu Božieho 

blízko je. V bujnosti a roztopašnosti pohrúžený ľud vysmial ho, a divokí Hunnovia boli mu nezadlho trestajúcou metlou 

Božou. Svätý Servác neprosil milosť Božiu pre seba; on prosil Boha o zachráneniekresťanského ľudu pred blížiacim sa 

krutým pohanom, ktorý ničil všetko, čo mu v ceste stálo. — Boh je vševedomý a najspravodlivejší. Vedel, že ľud ten, za 

ktorý prosil svätý, nebude pokánie činiť, preto mu naložil, aby opustil novú Sodomu. Mesto, ktoré sa polepšilo a prijalo kosti 

svätého, bolo zachránené. Spravodlivosť Božia požadovala, aby zpupný a nemravný národ bol pokutovaný. Keď sa to stalo, 

vtedy volal každý pri hrobe sv. Serváca: «To je ten, ktorého sme vysmievali.» Cnosť býva vysmievaná. I za našich časov 

posmech zakusuje kárateľ nemravnosti, plniteľ príkazov Božích, nábožný kresťan. Keď kresťan stráni sa ľahtikárskeho života 

svojich vrstovníkov, aby Bohu a cnosti žil, aký posmech sa mu robí! Potlačenie svojich žiadostí alebo jakejkoľvek náruživosti 

nie je tak ťažkou vecou, ako je vzdorovanie takým úsmeškom, pochádzajúcim od blížnych. Keď niektorý mladý človek vrhne 

sa do víru rozkoší svetských, keď pri všetkých dovolených — nedovolených radovánkach je prvým: ako býva ctený a vážený, 

ako pýšia sa ním často i jeho rodičia! Keď druhý venuje sa v tichosti pobožnosti a cnosti keď vo svojej sporiadanej domácnosti 

je príkladom dobrých mravov: vysmieva ho svet, často i najbližšia rodina. A čo odpovedia raz takí vysmievači a posmeškári 

Bohu, keď im predstaví ich nespravodlivosť? «My blázni!» bude ich jediná odpoveď; ale poznanie ich bude neskoré, marné. 

«Hľaď, ako sú pripočítaní ku dietkam Božím a ich osud je medzi svätými» — tak budú voľakedy nariekať odsúdení hriešnici. 

Modlitba. 

Prosíme Ta, ó Pane, vyslyš naše prosby, ktoré v sviatočný deň Tvojho svätého biskupa Serváca prednášame, a odpusť nám 

na orodovanie a skrze zásluhy toho, ktorý Ti verne slúžil, naše hriechy; skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

14. MÁJA. 

Sv. Bonifác, mučeník. 

Na začiatku štvrtého storočia, keď Dioklecián cisár panoval v Ríme, žila v meste tomto bájočne bohatá, mladá krásna pani, 

menom Aglaja. Jej rozsiahle statky spravovali triasedemdesiati dozorcovia; na ich čele stál Bonifác, ktorý žil s ňou v hriešnom 

obcovaní. Rozmarná a samopašná žena táto dala triráz na svoje útraty usporiadať verejné hry pre rímský ľud. Viedla 

pohoršlivý, nemravný život, ačkoľvek v mladosti poznala učenie Kristovo. Jej milenec Bonifác bol mladý človek, oddaný 

hýreniu, opilstvu, kartárstvu, smilstvu; lež pri všetkých svojich zlostiach mal kus dobrého srdca. Bol milosrdným naproti 

chudobným a natoľko ľútostivý, že i nočného času vyhľadával núdznych po ulicach Ríma a obľahčoval ich biedu a nešťastie 

bohatými dary. 

Mnohé roky žila Aglaja v hriešnom pomere s Bonifácom. No osvietil Boh jej rozum a zohrial jej srdce milosťou svojou pre 

tie dobré skutky, ktoré často pri pohoršlivom živote svojom konala. Zaraz zanechala svoj hriešny život a priviedla k tomu i 

Bonifáca, že i on sa navrátil na cestu cnosti. — K Bohu obrátená rozdala veľkú časť svojho majetku chudobným a začala 

viesť vo svojom dome život veľmi kajúcny. 

Tento obrat jej života spôsobil v Ríme veľký hluk, ale ona si toho ani len nevšimla. Na Východe práve rozkázal ukrutný 

Dioklecián kresťanov prenasledovať. Aby svoje predošlé neprávosti napravila, zaumienila si prenasledovanie to ku svojmu 

dušnému spaseniu využitkovať. I zavolala k sebe Bonifáca a riekla: «Brat môj, známo ti, do jakej priepasti hriechu sme sa 

spolu vrhli. Zabudli sme, že raz pred Boha predstúpime, aby sme počet vydali zo skutkov svojich. Počula som v mladosti od 

kresťanov, že každý, kto ctí tých, ktorí krv vyliali a život položili pre meno Ježiš, účasť bude mať na. ich oslávení. Počula  

som, že mnohí kresťania na Východe proti pohanstvu bojujú a radšie telá svoje katom vydávajú, než by sa odriekli svojho 

Boha. Cestuj ta a shľadávaj pozostatky týchto svätých bojovníkov, aby sme ich pamiatku ctiť mohli a na ich prímluvu 

zachránení boli.» 

Bonifác hneď sa vybral na cestu, aby vôľu Aglajinu vyplnil. Vzal so sebou mnoho peňazí, aby mohol telá svätých mučeníkov 

od pohanov kupovať a na svojej ceste núdzu biednych almužnami mierniť. 
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Keď sa odberal od Aglaje, riekol: «Pani, budem sa usilovať, aby som pozostatky svätých dostal a tebe ich priniesol. Keby ti 

ale doniesli moje telo čo mučeníkovo, či ho prijmeš?» Aglaja považovala tieto slová za žart, i pokárala ho, žeby nebol 

ľahkomyseľný, a riekla: «Cestuj v miernosti a v duchu pokánia. Ja som síce hriešnica, a milosti Božej nehodná, predsa však 

budem Boha prosiť, aby si sa skoro navrátil s ostatkami svätých. Kristus ale, Pán všetkých vecí, ktorý pre nás a pre naše 

vykúpenie podobu služobníka na seba vzal a krv svoju za celé ľudské pokolenie vylial, nech zošle svojho anjela, aby pred 

tebou kráčal a kroky tvoje láskavé riadil, aby nepamätal na hriechy naše a aby našu žiadosť vyslyšať ráčil.» 

Bonifác bol tými slovami veľmi dojatý a žiaľ nad spáchanými hriechami, ako i hrozná myšlienka, že môže b} ť pre ne 

zatratený, tak ho dojaly, že zvolal: «Ó, kebych mohol milosť dosiahnuť, žeby som sa stal vyznavačom a mučeníkom a tak 

odpustenie hriechov dosiahol! Všemohúci, večný Bože! Otče jednorodeného Syna, prispej mi ku pomoci a riaď ma na ceste, 

ktorou kráčam, aby bolo meno Tvoje zvelebeno na veky!» 

Na celej svojej ceste modlil a postil sa Bonifác neprestajne; i jeho dvanásti sluhovia, ktorých so sebou vzal, museli sa zdržovať 

veselostí. Nejedol žiadneho mäsa, nepil žiadneho opojného nápoja. Tak činiac pokánie, prišiel na Východ, kde cirkev Božia 

práve prenasledovaná bola. Prenasledovanie započal Dioklecián cisár a pohanskí tyrania Maximian, Galerius a Maximin 

Daja krvavé v ňom pokračovali. V krajine Cilicii, kde Simplicius čo miestodržiteľ panoval a v meste Tarse prebýval, boli 

kresťania najnemilosrdnejšie stíhani a mučení. Do tohto mesta prišiel Bonifác. Sluhov svojich zanechal v hostinci a sám išiel 

do domu miestodržiteľa, ktorý práve krvavý súd vydržiaval. Dvadsať kresťanov videl tu, ktorí boli mučení. Niektorí z nich 

viseli dolu hlavami, pod ktorými oheň horel. Iných údy videl na koloch roztrhané. Jednému telo prepilovali kati. Niektorí 

ležali na zemi s preklatým hrdlom alebo srdcom ostrými kolami. Druhým boli údy z klbov vytrhnuté. Iných ukrutne bičovali 

kati. Všetci mučeníci znášali bolesti svoje neohrozene a pokojne; kdežto sami diváci triasli sa hrôzou. Bonifác predral sa 

zástupom k sv. mučeníkom, objímal ich a zvolal: «Veľký je Boh kresťanský! Veľký je Boh svätých mučeníkov a vyznavačov! 

Ach, orodujte za mňa služobníci Kristovi, aby som s vami proti peklu a bludu bojovať mohol. Nepatrná je práca, ale veľký 

je odpočinok; maľučké je trápenie, ale nevýslovná odplata. Telo, ktoré je teraz mučené, budú anjelia obsluhovať!» I pokľakol 

k ich nohám a ľúbal ich rany. 

«Kto je tento rúhač? Kto je ten neverec?» kričal rozpajedený Simplicius. I chytili kati Bonifáca a priviedli ho k 

miestodržiteľovi. «Kto si ty?» zahrmel Simplicius na neho. «Ja som kresťan. Kristus je môj Boh. Žiadne mučenie neprinúti 

ma, abych zaprel meno Ježiš! Ja pohŕdam tebou i tvojou súdnou stolicou: k tomu pomáhaj mi, Bože môj!» «Ako sa voláš?» 

hrmel Simplicius. «Ja som kresťan», odpovedal; pokojne Bonifác; «a keď chceš vedeť moje meno, volám sa Bonifác.» 

«Nechceš-li, abych dal telo tvoje mučiť, chod a obetuj bohom»,, rozkazoval hrozbou Simplicius. «Už som ti riekol, že som 

kresťan. Diablom tvojim smiešnym nebudem obetovať. Čo chceš, to rob so mnou a neodkladaj. Tu máš moje telo!» Tak 

hovoril Bonifác a neľakal sa tyrana. 

Ukrutný Simplicius rozkázal katom,, aby Bonifáca kyjami bili. Keď sa to dialo, vyzýval mučeného, aby obetoval bohom. A 

keď tento ani slova neodpovedal, dal mu klince pod nechty na rukách a nohách vbíjať. A keď Bonifác na hlas sa modlil dal 

mu rozpustené olovo do úst liať. Smelý vyznavač vzýval Krista o pomoc a zomierajúcich mučeníkov o prímluvu a s 

obráteným k nebu zrakom volal: «Ďakujem ti, Ježišu Kriste, Synu Boží, a prosím Ťa o pomoc. Podporuj ma v tomto trápení 

a nedopusť, aby ma bezbožný sudca prevládal. Známo Ti je, že pre meno Tvoje trpím.» I obrátil sa k mučeníkom a volal: 

«Vás, sluhovia Kristovi, žiadam, proste za mňa, sluhu svojho.» A mučeníci jedným hlasom volali: «Pán náš Ježiš Kristus ráč 

zoslať svojho anjela, ktorý by ťa od tohoto bezbožného sudca oslobodil, že by si beh svoj skôr dokonal a meno tvoje 

zaznačené bolo medzi prvorodencami kráľovstva Jeho.» 

Sotva to vyriekli, bolo počuť medzi zástupom vzdychanie a niekoľkí pohania volali: «Veľký je Boh kresťanov! Veľký je Boh 

mučeníkov! Kriste, Synu Boží, opatruj nás, lebo všetci veríme v Teba! Nech zhynú pohanské modly.» I rozbúril sa zástup 

ľudu, prekotil oltár a začal Simplicia kameňovať. Tento ušiel, strachom celý sa trasúc. 

Na druhý deň, obklopený vojskom a katami, zasadol k súdu. Dal doviesť zo žalára Bonifáca, a napomínal ho, aby obetoval 

bohom. Marná bola hrozba tyranova. V zlosti rozkázal Simplicius katom, aby Bonifáca do pripraveného kotla, v ktorom sa 

smola varila, hodili. Sv. mučeník prežehnal kotol a ten sa roztrhol a vriaca smola popálila okolo stojacich katov. 

Simplicius, keď to videl, naľakal sa: ale hneď odsúdil ho, aby bol sťatý, rieknuc: «Pretože som sa presvedčil, že je buričom 

oproti zákonom cisárovým, odsudzujem ho na smrť.» Bonifác, ktorý túžil po smrti mučeníckej, hodil sa na kolená, prosil 

Boha, aby mu odpustil hriechy a obrátil jeho trýzniteľov; i riekol, obráťac oči svoje k Východu: «Všemohúci večný Bože, 

sošli mi anjela a prijmi dušu moju v pokoji; chráň ma pred nástrahou pekla, popraj mi vojsť do zástupu svätých mučeníkov. 

Osloboď, ó Pane, ľud svoj od prenasledovania bezbožníkov, pretože Tebe a Tvojmu jednorodenému Synovi a oživujúcemu 

Duchu všetka česť a sláva a moc prináleží. Amen.» Keď modlitbu túto dokončil, bol sťatý. 

Toto stalo sa roku 307. 

Kým sa toto dialo, hľadali sluhovia pána svojho Bonifáca po meste. I spýtali sa jedného mimo idúceho kresťana, či nevidel 

niekde mešťana rímského. Tento riekol im, že práve sťali jedného vznešeného cudzinca. A keď ho opisoval, ako vyzeral, ako 

bol oblečený: poznali, že je to ich pán. Išli na miesto popravy, kde im ten kresťan mŕtvolu ukázal. Hrôza ich pojala, keď 

uzreli zavraždeného. S plačom vrhli sa na kolená, volajúc: «Sluha Kristov, odpusť nám, jestli sme zle o tebe smýšľali!» — 

Potom odkúpili drahými peniazmi mŕtvolu svojho pána, dali ju namazať vonnými masťami, zavinuli do plátna a ponáhľali 

sa do Ríma. 
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Keď Aglaja zvedela, že jej nesú pozostatky mučeníka Bonifáca, ďakovala Bohu za milosť, ktorú jej sluhovi preukázal; svolala 

niekoľko kňazov, išla s nimi ostatkom mučeníkovým oproti, i pochovala ich slávnostne na Latinskej ceste, 50 štádií pred 

Rímom. Keď na hrobe sv. mučeníka zázraky sa dialy, Aglaja dala vystavať nad ním kaplnku. Veľký svoj majetok z čiastky 

obetovala na vystavanie chrámov, z čiastky ale rozdala chudobným. Potom utiahla sa do samoty, činila najprísnejšie pokánie, 

i zomrela r. 322 v chýre blahoslavenej kajúcnice. 

Roku 1603 našli v rímskom chráme, ktorý predtým menoval sa Bonifácov, teraz ale Alexejov, pozostatky sv. Bonifáca a sv. 

Alexeja. Obidvoje nachádzajú sa i dnes vo dvoch mramorových hroboch pod hlavným oltárom sv. Alexeja v Ríme.  

Sv. Bonifác vyobrazuje sa v rúchu rímského mešťana, kľačiac, keď ho kat ztína. 

Poučenie. 

Svätý Bonifác bol driev, ako nastúpiť mal úzku cestu utrpenia do nebies, veľkým hriešnikom. Medzitým, čo páchal 

neprávosti, nezabúdal na chudobných a hostil hladných cudzincov. Preto sa nad ním Boh zmiloval. Na ňom vyplnily sa slová 

Kristove: «Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dojdú.» V chorom, hriešnom srdci jeho tlela malá iskrička lásky 

k Bohu a blížnym. Pán Boh roznietil túto iskričku, srdce ozdravelo a zahorelo plameňom lásky k Bohu a blížnym. Sv. Bonifác, 

milosťou Božou osvietený a naplnený, išiel, aby, keď nebude môcť pomáhať sv. mučeníkom, aspoň ich sväté pozostatky 

zachránil pred pohanením a zabudnutím: a hľa, z lásky k Bohu a pohanom, aby ich obrátil, sám stal sa mučeníkom. Takej 

milosti došiel u Boha! A Boh činí tak s každým hriešnikom, v ktorého srdci láska nie je celkom umorená. Ako sv. Bonifác, 

tak nech činí každý hriešnik. On kráčal úzkou cestou utrpenia, keď sa ho milosť Božia dotkla, a kropil ju svojou krvou, keď 

ho pohanský sudca od tejto úzkej cesty odviesť chcel. I my máme tou cestou kráčať a kropiť ju aspoň slzami kajúcnosti. 

Cesta táto je veľmi úzka, i brána nebeská je úzka: len málo je tých, ktorí cez ňu prejdú. Kresťane, ži tak, ako žijú oni; 

nenasleduj veľký zástup, keď nechceš zahynúť. Alebo či asnád milšia ti je široká cesta, ktorou kráčajú mnohí? Maj sa na 

pozore: za touto kratučkou radosťou nasleduje večný zármutok. Vyvoľ si teda najistejší a nie najpohodlnejší spôsob života, 

ako činil svätý Bonifác! 

Modlitba. 

Popraj nám, ó Pane, na prímluvu svätého mučeníka Bonifáca, ktorého nebeské narodenie dnes slávime, milosti, aby sme sa 

od hriechov odvrátili a v obrátení až do smrti zotrvali. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

15. MÁJA. 

Sv. Izidor, roľník. 

Niet stavu na svete, ktorý by bol potrebnejším a ktorý by viac príležitosti k nábožnému životu poskytoval, ako stav roľnícky. 

On je posvätený arciotcami Starého Zákona. Keby roľníci každú príležitosť, ako sv. Izidor, dobre použili: jak blažene by žili! 

Izidor narodil sa v druhej polovici jedenásteho storočia vo Španielsku, v hlavnom meste Madride, z chudobných, ale 

poctivých rodičov. Chudobní rodičia nemohli synka do škôl posielať, vychovávali ho ale v bázni Božej, vodievali ho často 

do chrámu, aby počúvaním slova Božieho viere dokonale sa naučil. Keď vyrástol, vstúpil do služby ku zemänovi 

madridskému, menom Jánovi Vergasovi, a slúžil u neho až do svojej smrti. 

V dome istého mešťana slúžila panna veľmi mravná a pracovitá, menovala sa Mária Torribia. Nemala žiadneho majetku. Na 

to sa Izidor neobzeral. On chcel mať manželku cnostnú, sporivú a pracovitú. Pán dovolil sa mu oženiť a on vzal si Máriu za 

manželku. A dobre pochodil. Ona bola mu dobrou, vernou manželkou. Nikdy nebolo počuť, že by sa boli dohadovali a vadili. 

Boli oba jedno srdce, jedna myseľ. Keď im syn, ktorého im Boh požehnal, zomrel, urobili sľub, že budú žiť ako brat a sestra. 

A tak žili až do smrti. 

Izidor hovorieval: «Modli sa a pracuj!» Pod tou modlitbou nerozumel len každodenné modlitby, ktoré má každý kresťan 

vykonávať; on pod tou modlitbou vyrozumieval spravodlivé nábožné obcovanie vôbec. Vôľa Božia bola jeho pravidlom vo 

všetkých veciach. Všetko konal ku cti a chvále Božej v mene Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Bohu obetoval každú svoju 

prácu, svoje starosti, svoje namáhanie. Včas ráno chodieval do blízkeho chrámu, aby bol prítomný pri prvej sv. omši. Niekedy 

ostal tam za viac hodín a skrúšene sa modlil. Zlí ľudia ohovárali ho u pána, že preto chodieva každý deň do kostola a preto 

sa tak dlho modlieva, aby nemusel pracovať. Jeho pán chcel sa o tom presvedčiť, i odišiel včas ráno do poľa. Izidor bol v 

kostole a modlil sa. Keď pán prišiel na pole, videl z ďaleka, že dva pluhy orú; v každom zapriahnuté boli dva biele voly. Keď 

bližšie prichádzal, nevidel die pluhy, oba zmizly. Dvaja anjeli orali za Izidora. Zadivený nad tým šiel naspäť domov, ďakoval 

Bohu, že mu dal takého roľníka; i počal vo veľkej úcte mať Izidora a napotom len bratom svojím menoval ho, a ako s takým 

napozatým delil sa s ním s celou úrodou. 
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Izidor svojou modlitbou nič nezameškal. Keď z kostola domov prišiel, hneď sa dal chutne do práce. Bola do radosť dívať sa, 

s akou vytrvaníivosťou i najťažšie práce vykonával. Čím ťažšia bola práca, tým radostnejšie chytil sa do nej, s tým väčšou 

trpezlivosťou a chuťou pracoval. Keď mu ťažko od ruky šla, predstavil si Spasiteľa na kríži, jak horko padnúť muselo mu to 

dielo, keď strašnú pokutu našich hriechov trpeť musel. Keď pluh rukama riadil, zabávalo sa srdce jeho s Bohom, a požehnanie 

Božie nevystalo. Naplnilo sa pri ňom slovo Pánovo: «Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a spravedlnosť Jeho, ostatné bude 

vám pridano.» Keď prišla žatva, obilie Izidorovo stálo o mnoho lepšie, než obilie susedov, ktorí plní starosti vo dne i v noci 

pracovali, do kostola však nechodili, pri obťažnej práci zlorečili, na Boha a dušu zabúdali. 

Na vidom očí požehnával Boh prácam Izidorovým, on ale pri tom svojom požehnaní ani na chudobných nezabúdal. Izidor 

vedel, že almužnou nezchudobnie. Preto radostným srdcom dával, čo mohol, chudobným; žiadneho odo dvier svojich 

neodháňal; ba i z toho, čo nevyhnutne potreboval, udeľoval. Z jedla, ktoré mu manželka pripravila, podelil najprv chudobným 

a len čo mu pozostalo, uži!. Jedného dňa prišiel k nemu pocestný. Izidor znal, že je hrniec už prázdny; a predsa poslal 

manželku, aby ho z kuchyne doniesla. Poslušná manželka išla bez domluvy pre prázdny hrniec; ale ako sa zadivila, keď ho 

našla naplnený jedlom. Izidor s vrúcnym poďakovaním Bohu nadelil týmto darom Božím chudobného a nasýtil i svojich 

domácich. Keď raz dlho v kostole sa zdržoval a na hostinu, na ktorú ho priatelia boli pozvali, neprichádzal, iní pozvaní roľníci 

pozastavili sa nad tým. Len, keď sa už boli najedli, prišiel Izidor a doviedol zástup chudobných, ktorí si robili nádej na 

pozostatky od hostiny. I šomrali hostia, lebo hostiteľ len pre neho ponechal jedlo. «To dostačuje,» riekol pokojne Izidor, 

«nasýtim sa i ja, i chudobní sluhovia Kristovi. A skutočne našlo sa v hrncoch toľko mäsa, ako pred hostinou: a Izidor 

odbavoval hostinu so svojimi chudobnými znovu. 

A nielen k chudobným bol láskavým; on mal útrpnosť i so svojimi hoviadkami a s dobytkom. Netrýznil, nebil a nepreklínal 

ho nikdy. Raz v zime viezol so svojím susedom do mlyna obilie. V hore videl mnoho vtákov, ktorí hladom na sňali padali. 

Rozviazal vreco, odmietol sneh a nasypal im zrna. Sused vysmial sa mu. Keď prišli do mlyna a obilie sa zomlelo, mal Izidor 

viac múky než očakával, áno viac, ako jeho sused. 

Tak žil a pôsobil Izidor mnohé roky čo vzor a príklad nábožného a bohumilého roľníka. Už za živobytia znalo a ctilo ho celé 

Španielsko. Jeho a ženino srdce obrátené boli len k nebu; ta smerovala ich túžba a Boh ju i vyplnil. Izidor, keď videl, že sa 

blíži hodina jeho odchodu z tohoto života, prijal sv. sviatosti umierajúcich s takou vrúcnosťou, že všetkých prítomných ku 

slzám pohol: i usnul tíško v Pánu, dňa 15. mája r. 1170. O päť rokov neskôr zomrela i jeho nábožná manželka, ktorú v 

Španielsku ctia pod menom «Sancta Mária de la Cabeza.» 

Svätý Izidor pochovaný bol na hrobitove pri kostole sv. Ondreja; Boh oslávil hrob jeho mnohými zázraky. O štyridsať rokov 

prenesené boli pozostatky jeho do tohože kostola a neskôr do biskupskej kaplnky v Madride. Keď hrob jeho otvárali, aby 

pozostatky jeho do chrámu odniesli, našli celé jeho telo neporušené. 

Z mnohých zázrakov, ktoré sa na prímluvu sv. Izidora stály, nech bude len jeden, ktorého svedkom bol celý Madrid, uvedený. 

Keď kráľ Filip III. na svojej zpiatočnej ceste z Lissabonu ťažko onezdravel, všetci lekári pochybovali o jeho uzdravení. I 

vzali ostatky sv. Izidora z chrámu a kňazi vo slávnostnom sprievode niesli ich do paláca chorého kráľa. Všeobecná modlitba 

veriacich bola vyslyšaná. Sotva vyniesli rakev s ostatkami svätého z kostola, zimnica opustila kráľa, a keď ju do paláca 

doniesli, bol kráľ celkom uzdravený. Kráľ dal vložiť ostatky svätého do striebornej, drahými kameňami ozdobenej rakve, a 

biskup vyhlásil ho za patróna mesta Madrida. 

Pápež Pavel V. vyhlásil r. 1619 Izidora za blahoslaveného, a pápež Gregor XV. vriadil ho do počtu svätých. 

Vyobrazuje sa čo roľník, za ním sprevádzajú pluh anjelia. 

Poučenie. 

Sv. Izidor bol chudobný duchom a všetky veci na svete málo si vážil. Svetské statky, bohatstvá, radovánky a dôstojnosti 

nezasluhujú mnoho obetí: ony nerobia človeka lepším, ba naopak, ony sú prostriedkami k hriechu. Mnohý človek snáď by 

bol poníženejším, triezvejším, nevinnejším, keby bol menej bohatým. Sv. Izidor bol chudobným roľníkom a stal sa svätým. 

Stav roľnícky býva často opovrhovaný. A predsa je to stav najpotrebnejší, ale i najobťažnejší. Nepriaznivé počasie často 

pokazí roľníkovi v okamihnutí celoročnú prácu a úrodu. Keď druhí ľudia práce svoje v dome vykonávajú a chránení sú pred 

nečasom, zimou a horúčosťou, roľník skoro cez celý rok pracuje, od časnej jari do tvrdej jaseni, vo dne v noci, v mraze a 

horúčosti, v dáždi a víchricách pod holým nebom, aby sebe, ako i remeselníkom a úradníkom živnosť zaopatril. A jaká ťažká 

je práca jeho! Preto roľnícky stav hoden je úcty. Ale ako každý stav má pre dušu pokušenie, má ho i stav roľnícky. Roľník, 

keď nemá starosť o svoje dusné spasenie, často stáva sa lakomým. On vie, jak ťažko musí svoj každodenný chlebík 

vyhľadávať; z toho pochádzajú mnohé rozopry medzi roľníkami. No, pri tom predsa v roľníckom stave je viacej dobrých 

kresťanov, než v iných stavoch. Roľník žije v Božej prírode a denne pozoruje skutky Božej všemohúcnosti, dobroty a 

múdrosti: to budí ho k nábožnosti a k poriadnemu životu. Daj, Bože, aby každý náš roľrnk sv. Izidora nasledoval, aby pri 

svojej krvopotnej práci na Boha, na dušu svoju, a na svojich blížnych vždy pamätal. Každý roľník vie, že zemské statky 

človeka nerobia šťastným; nech tedy za príkladom sv. Izidora najprv vyhľadáva poklady nebeské; ony sú dokonalé a bez 

trpkostí, a nemusí sa obávať, že ich utratí. 

Modlitba. 
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Ó Bože, ktorý si sv. Izidorovi, Svojmu vyznavačovi, milosť popriať ráčil, aby pobožnosť zvláštnym spôsobom pestoval bez 

toho, žeby bol práce svojho povolania zameškával, buď i nám na prímiuvu jeho na pomoci, že by sme pri všetkých svojich 

činoch Teba vyhľadávali a nalezli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

16. MÁJA. 

Sv. Ján Nepomucký, mučeník. 

Katolícka cirkev od svojho ku spaseniu sveta založenia odchováva mužov, ktorí preniknutí milosťou Božou, stávajú sa 

životom a smrťou svojou horlivými bojovníkami kráľovstva Božieho na zemi. Zbožný život a skutky týchto svätých mužov 

povznášajú ducha ľahostajných kresťanov, vedú ich k prameňu spasenia, posilňujú nás vo viere a v boji proti nepriateľom 

spasenia duší našich. Takýmto bohatierom ducha a bojovníkom slávy Božej bol sv. Ján Nepomucký, ktorému dnes cirkev 

svätá zvláštnu úctu preukazuje. 

Sv. Ján Nepomucký narodil sa r. 1331 v mestečku Nepomuku, v kraji Plzeňskom, v zemi Českej, kde jeho otec, Ján Hasil, 

čo mešťan so svojou manželkou nábožný život viedol. Sotva sa narodil, onezdravel na smrť. Aby nábožní rodičia svojho 

jedináčka neutratili, niesli ho do blízkeho cistercitského chrámu a tam prosili skrúšene bl. Pannu Máriu o Jej prímluvu, aby 

dobrotivý Boh synka ich pri živote ponechal. Ich prosba bola vyplnená. — Sotva vedel niekoľké slová vysloviť, učil sa Boha 

chváliť. Keď začal školu navštevovať a znal trochu čítať, každý deň ráno bežal do kostola, aby kňazovi pri sv. omši 

posluhoval. A keď pred oltárom kľačal, tak vrúcna a horlivá bývala jeho modlitba, že ľudia mysleli, že vidia anjela v tele 

ľudskom. 

Z domu odišiel do latinských škôl v meste Žatci, a tam vtipom a usilovnosťou prevyšoval všetkých svojich spolužiakov. 

Karol IV., rímský cisár a kráľ český, práve vtedy založil vysoké školy v Prahe podľa vzoru škôl v Padove, a vynakladal veľké 

peniaze, aby získal pre ne najučenejších mužov v Európe. Vysoké tieto školy stály sa tak slávnymi, že mladíci zo všetkých 

západno-polnočnej Európy krajín hrnuli sa do Prahy, aby sa vo vedách zdokonalili. I Ján, keď gymnasialne triedy v Žatci s 

výtečným prospechom dokončil, pospiechal na tieto školy a počúval ľubomudrcké a bohoslovecké vedy, aby sa ku 

kňazskému stavu pripravil. Pri svojom horlivom učení nikdy nezabudol na Boha; keď mu čas dovoľoval, modlil sa skrúšene, 

prijímal často sv. sviatosti, cvičil sa v zapieraní seba a v láske k Bohu a blížnym. I dosiahol, čo už dávno žiadala duša jeho a 

k čomu sa modlením, pôsty a dobrými skutkami dlho pripravoval. Keď bol za kňaza posvätený, vymenoval ho r. 1372 pražský 

arcibiskup Ján Jenstein za kazateľa pri chráme Panny Márie pred Týnom. Lepšieho kazateľa nad Jána Praha nemala. Kázne 

jeho, ako meč na obe strany ostrý, prenikaly srdcia poslucháčov. Neohrozene karhal neriady, zlé zvyky a neprávosti svojho 

času; a vzdor tomu hrnuly sa zástupy ľudu z Prahy a okolia do chrámu Týnskeho, aby od milovaného kazateľa vo viere 

poučené a potvrdené boli. Nezadlho dal mu arcibiskup hodnosť farára pri sv. Havlovi, a neskoršie vymenoval ho za kanonika 

na Vyšehrade. I ako kanonik kázaval horlivé, karhal neprávosti, najmä šľachty a kráľovských dvoranov, zaujímal sa nevinne 

prenasledovaných a utlačovaných. Sám mladý kralevič Václav, neskôr nehodný syn veľkého otca Karola IV., sprvu rád 

počúval jeho kázne; i vymenoval ho za kráľovského notára a almužníka. Naposledy vzal ho arcibiskup ku svojmu boku, 

vymenoval ho za generálneho vikára, aby mu pri správe arcibiskupstva vypomáhal. Ján po týchto hodnostiach netúžil, ale 

bol rád, že odteraz mohol byť otcom chudobných, ktorých všade vyhľadával a každému štedre pomáhal. 

Kráľovná Sofia, dcéra kniežaťa Alberta bavorského, ktorú Václav po smrti prvej svojej manželky Johanny na trón k sebe 

posadil, bola veľmi nábožná. Václav miloval ju veľmi. Keď v 16. roku veku svojho zaujal trón, budil v národe veľké nádeje, 

že bude dôstojne nasledovať šľapaje veľkého otca svojho. Vládobažní dvoranovia skoro nakazili nezkúseného mladého 

vladára a hoveli jeho slabosťam. Čím bol starším, tým stával sa výstupnejším a ukrutnejším. Sofia musela mnoho trpeť, lebo 

Václav i pri svojom nemravnom živote bol veľmi žiarlivý. Myslel si, že ako on nemravne žije, takou že je i jeho cnostná 

manželka. Opíjal sa každý deň; i dopúšťal sa mnohých surovostí oproti svojej vernej manželke, ako i neslýchaných ukrutností 

oproti svojim poddaným. Kráľovná v tomto trápení hľadala pomoc u Boha; modlila sa vrúcne, aby dobrotivý Boh zmiloval 

sa nad jej kráľovským manželom a osvietil ho milosťou Ducha svätého. Chodievala často ku sv. spovedi. Znajúc múdrosť, 

horlivosť, zbožnosť Jánovu, vyvolila si ho za svojho duchovného radcu a spovedelníka. Ján viedol svedomite nábožnú 

kráľovnú na ceste dokonalosti, i naučil ju smutný stav svoj trpezlive znášať. Václav stával sa tým nedôverčivejšíin a 

surovejším oproti nej, čím viacej sa usilovala svoju oproti nemu vernosť dokázať. Jeho žiarlivosť, čím viac odovzdával sa 

nemravnému životu, stávala sa so dňa na deň väčšou. Vymýšľal všelijaké prostriedky, aby neveru kráľovnej dokázať a svetu 

odhaliť mohol. I napadlo mu, že spovedelník jej musí znať všetky jej tajomstva. Dal si Jána zavolať a žiadal od neho, aby 

mu povedal, čo sa kráľovná tak často spovedáva. Nábožný kanonik riekol úctivé a ponížene, že mu to sv. cirkev zakazuje. K 

vylákaniu spovedelnej tajnosti a mlčanlivosti sľuboval kráľ Jánovi, že ho za arcibiskupa vymenuje, keď tajomstvo 

manželkinej spovedi vyzradí. Spovedelník mlčal. Kráľ sa rozhneval, bol totižto privyknutý na slepú poslušnosť každého 

poddaného; no, nateraz udusil svoj hnev a Jána prepustil v pokoji. 

Nezadlho za tým odsúdil ukrutný Václav svojho kuchára k smrti, že mu pečienku podľa chuti neupiekol. Kanonik Ján išiel 

ku kráľovi, padol pred ním na kolená, prosil ho o milosť pre nešťastníka a poukázal i na trestajúcu ruku Božiu. Ján týmto 

ešte viacej pobúril hnev kráľov proti sebe. Rozhnevaný kráľ dal ho hodiť do žalára a riekol mu, že ho neprepustí na slobodu, 

kým jeho žiadosť nevyplní a spoveď kráľovnej nevyzradí. O niekoľko dní prišiel opilý Václav v noci do väzenia Jánovho; 
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dal ho na škripec natiahnuť a pod obnažené telo jeho horiace smolovice podkladať. Pri týchto ukrutných mukách svätý kňaz 

mlčal, a len kedy-tedy vzdychol si: Ježiš, Mária». Katovia temer mŕtveho sňali Jána so škripca a zaniesli ho do jeho obydlia, 

kde pomaly prišiel ku zdraviu. 

V tretiu nedeľu po Veľkej noci r. 1393 kázal Ján posledný raz a lúčil sa so svojimi poslucháčmi, lebo vedel, že ukrutný kráľ 

ešte sa na ňom celkom nevypomstil. Aby si od Boha milosť o šťastné dokonanie svojho života vyprosil, putoval do Boleslavy 

k milostivému obrazu preblahoslavenej Panny Márie, ktorý obraz svätí apoštolovia Cyrill a Metod boli tam postavili. Keď 

sa odporučil ochrane Panny Márie, a dušu svoju k nastávajúcemu boju posilnil, vrátil sa do Prahy. Večerom stál kráľ Václav 

pri obloku vo svojom paláci a videl Jána z púti sa navracať. Sotva ho zazrel, rozvzteklil sa. Dal ho chytiť, a keď ho vojaci 

pred neho doviedli, kričal na neho: «Biedniku, na skutku vyzraď mi spoveď kráľovnej, lebo ináč ešte dnes budeš vo Vltave 

s rybami vodu hltať!» Ján, ktorý sa už dosť nahovoril, aby ukrutníka napravil, volil radšej smrť, než sväté tajomstvo spovedné 

vyzradiť. I mlčal. Zlostný kráľ bol by ho hneď katom odovzdal, ale sa bál Pražanov. Preto zahrmel stráži: «Odveďte tohoto 

človeka z mojich očú do žalára.» Ján chystal sa na smrť a prosil Boha, aby odpustil jeho nepriateľovi. V noci prišiel sám 

Václav s katmi do väzenia; rozkázal svätého muža mučiť, a keď videl, že tajomstvo sv. spovedi nevyzradí, dal mu ruky i 

nohy poviazať a ho o 3. hodine v noci s mostu do Vltavy hodiť. To stalo sa dňa 16. mája r. 1393. 

A Boh i hneď oslávil svätého mučeníka. Utrýznené telo jeho plávalo po Vltave a hviezdičky skvelý sa okolo jeho hlavy. 

Voda vyniesla ho na breh. — Včas ráno počuli Pražania, aký neslýchaný zločin spáchal Václav. Všetko obyvateľstvo s 

kanonikmi hrnulo sa na breh Vltavy, kde sa umučené telo sv. Jána Nepomuckého nachádzalo; v slávnostnom prôvode zaniesli 

ho do kostola sv. Kríža, kým mu v arcibiskupskom chráme sv. Víta hrob prichystali, kam ho pri veľkom nariekaní Pražanov 

pochovali. Václav ušiel z Prahy na svoj neďaleko Prahy ležiaci pevný hrad Žebrák a tam, trápený svojím hriešnym svedomím, 

meškal za dlhší čas. Keď videl, že, sa mešťanstvo už utíšilo, vrátil sa do mesta a pokračoval vo svojom opilstve a v každej 

bohaprázdnosti. Celý svet nenávidel ho, i menovaný bol vôbec ukrutným a lenivým Václavom. Roku 1400 pozbavili ho ríšski 

veľmožia hodnosti cisárskej a šľachta česká hodnosti kráľovskej; na to brat jeho Žigmund, kráľ uhorský, dal ho chytiť a 

uväzniť na pevnom hrade. Nezadlho zomrel na porážku, bez toho, že by sa bol smieril s Bohom. 

Na hrobe svätého mučeníka dialy sa mnohé zázraky. Keď roku 1623. pápež Urban VIII. Vojtecha Harracha za kardinála 

vymenoval, bol tento prvý, ktorý žiadal, aby Ján za svätého vyhlásený bo1. Dňa 14. apríla r. 1719 otvorili pri prítomnosti 

arcibiskupa pražského a celého kňažstva hrob mučeníkov. Našli mäsa pozbavené kosti; ale jeho jazyk po 300 rokoch bol tak 

svieži, ako keby svätý len teraz bol zomrel. Roku 1729, dňa 19. marca vyhlásil ho pápež Benedikt XIII. slávnostným 

spôsobom za svätého. Česká krajina ctí ho čo patróna svojho. Každého roku putujú tisíce ctiteľov sv. Jána Nepomuckého do 

Prahy k jeho skvelému hrobu, nad ktorým vo staroslávnom veľkolepom chráme sv. Víta na Hradčanoch vystavený je skvostný 

oltár a na ňom strieborná truhla, ktorú dvaja anjelia krýdlama zatieňujú. Rakev a anjelia váža skoro tri metrické centy striebra. 

Neporušený jazyk sv. Jána Nepomuckého ukazuje sa nábožným pútnikom v skvostnom monštratoriume dňa 16. mája 

každého roku. Miesto na Vltavskom moste, ktorý ešte i dnes stojí a z ktorého kat shodil sv. Jána Nepomuckého do Vltavy, 

poznačené je zlatým krížikom, ktorý každý nábožný kresťan poľúbi, čo po moste prechádza. Takú úctu má sv. Ján 

Nepomucký v Čechách! Ale i celý kresťanský svet ctí a velebí pamiatku jeho. 

Vyobrazuje sa v rúchu kanonickom, ako drží v ruke kríž a okolo hlavy má žiaru z piati hviezd. 

Poučenie. 

Na prvotnom hrobe svätého mučeníka stála táto chváloreč čo nápis: «Pod týmto pomníkom odpočíva telo vysokodôstojného 

a osláveného divotvorca Jána z Nepomuku, doktora, kanonika tohoto chrámu a spovedelníka kráľovnej, ktorý, pretože 

tajomstvo sv. spovedi neporušené zachoval, ukrutne mučený a konečne s mostu v Prahe do Vltavy vhodený bol, na rozkaz 

Václava IV, kráľa českého, syna Karola IV., r. 1393.» Jak krásne potvrdzuje svätý mučeník skrze svoju smrť učenie sv. cirkvi 

o neporušiteľnosti tajomstva sv. spovedi a dokazuje, čo sv. Augustín riekol: «Čo zo sv. spovedi znám, to menej znám, ako 

keď by som to neznal.» A skutočne Boh chráni divotvorným spôsobom vyplneniepredpisu cirkevného; lebo neslýchano je, 

žeby hriechy, ktoré boli pri spovedi vyznané, niekedy boli bývalý vyjavené. Boh milostivý má starosť o to, aby kajúcnici 

neobávali sa hriechy svoje vyznať. A preto nie je platná žiadna výmluva, keď sa niekto bojí alebo hanbí, vyznať sa kňazovi 

zo všetkých svojich hriechov. Je to opravdivý zázrak, že medzi milionmi kňazov, ktorí od počiatku sv. cirkvi až do dnes 

spovedajú, ani o jednom nie je známo, žeby bol vyzradil, čo sa mu kto bol spovedal. Toho sa ani zlí a zkazení kňazi, ba ani 

tí, ktorí od viery odpadli, nikdy nedopustili. Ale ani ty, kresťane, nemáš to rozchyrovať, čo ti spovedelník vo spovedelnici 

hovoril, ako sa ťa vypytoval, ako ťa karhal, jakú pokutu ti naložil. — Po tristo rokoch našli jazyk sv. Jána Nepomuckého 

neporušený v jeho hrobe, lebo sa jazykom nikdy neprehrešil. Keby Boh na mnohých ľudských jazykoch po ich smrti chcel 

tiež zázraky činiť, podľa toho, ako jazykom svojím za života vládli, nuž by hrobár v nejednej kostre miesto jazyka našiel 

ostrý nôž, žeravý uhol alebo jedovatého hada. Preto, kresťane, bedli nad jazykom svojím tak, ako sv. Ján Nepomucký; nech 

je on nástrojom hlásania slávy Božej a lásky k blížnemu. 

Modlitba. 

Všemohúci Bože, ktorý si skrze nepredali, a tak niekedy v nebesiach pripočítaní možiteľnú sviatostnú mlčanlivosť sv. Jána 

byť zaslúžili k tým blahoslaveným, ktorí sa svoju cirkev katolícku novou mučeníckou jazykom neprehrešili, skrze Krista 

Pána na korunou ozdobiť ráčil: popraj nám, prosíme, Všemohúci Bože, ktorý si skrze nepredali, a tak niekedy v nebesiach 

pripočítaní možiteľnú sviatostnú mlčanlivosť sv. Jána byť zaslúžili k tým blahoslaveným, ktorí sa svoju cirkev katolícku 

novou mučeníckou jazykom neprehrešili, skrze Krista Pána nakorunou ozdobiť ráčil: popraj nám, prosíme, tej milosti, aby 

sme podľa príkladu jeho a na jeho orodovanie i my na ústa svoje pozor  nášho. Amen. 
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17. MÁJA. 

Sv. Paškál, vyznavač. 

Ježiš Kristus hovorí: «Buďte jednoduchí ako hoIubice»; a inokedy:« Keď nebudete ako maľučkí, nevojdete do kráľovstva 

nebeského.» Jak krásna je jednoduchosť a prostota, ukazuje nám život sv. Paškála. 

Sv. Paškál Baylon bol synom chudobných rodičov roľníckych. Narodil sa r. 1540 v kráľovstve španielskom Aragonii, v malej 

dedinke, ktorej meno bolo Torre Fermosa. Otec menoval sa Martin Baylon, matka Isabella, rodená Jubera. Paškál miesto 

bohatstva zdedil od rodičov bohabojnú výchovu a lásku k práci a modlitbe. Ako chlapec vstúpil do služby a pásaval ovce. 

Pán jeho tak si ho obľúbil, že ho chcel za vlastného prijať; Paškál ale chcel byť len chudobným a ďakoval bohatému pánovi 

za jeho dobrotu. Na pastvu vždy nosieval knihu so sebou a prosieval iných pasákov, aby naučili ho písmeny poznávať, lebo 

pre chudobu rodičov nikdy nechodieval do školy. Keď sa naučil čítať a písať, prosieval od svojho pána nábožné knihy. Pri 

pasení v krásnej Božej prírode usilovne čítaval sv. evanjelia, život Svätých, sv. Písmo a iné dobré knihy. Za krátky čas poznal 

vieru Kristovu tak dôkladne, ako nejaký učený bohoslovec. Keď raz pri pasení oviec počul zvoniť z veže blízkeho kostola, v 

ktorom kňaz práve pozdvihoval Božie Telo, pokľakol si a v duchu klaňal sa pozdvihnutej Hostii. I zjavila sa mu táto na 

mieste, kde kľačal, držaná rukama anjelskýma. Pastierov, s ktorými pásaval, vyučoval vo viere, napomínal k pobožnosti a 

cnosti, karhal ich pre ich ľahkomyseľnosti. 

Ačkoľvek bol Paškál so svojím stavom úplne spokojný, neskôr mnoho v ňom našiel, čo ho zarmucovalo. Častokrát proti jeho 

vôli narobilo jeho stádo škody na cudzom majetku. Mnohí pastieri, ktorí s ním pásavali, veľmi zlorečili; bohaprázdne a 

hnusné reči viedli, a keď ich karhal, za posmech ho mali. «Svätý ovčiar,» ako ho ľud napospol menoval, odložil vo svojom 

20. roku pastiersku palicu a chcel vstúpiť do kláštora, i šiel domov odobrať sa od rodiny. Keď mu bratia podávali rodičovský 

skromný podiel, riekol, že ho nepotrebuje, že mu je dostatočný Boh. 

Vzal si kus chleba a nádobu na vodu, išiel do Valencie a ztade na púšť Montfort, kde sa kláštor bosých Františkánov 

nachádzal. Tam zaklopal, ale nebol prijatý; i vstúpil zase blízo kláštora za pastiera. Keď ho potom reholníci poznali, bol r. 

1564. medzi bratov prijatý a stal sa vrátnym. Neskôr oslovil ho predstavený, aby sa chystal, že ho časom posvätia na kňažstvo, 

lebo videl u neho veľké dary ducha; ale jeho poníženosť spierala sa tomuto povýšeniu. Všetky povinnosti svoje plnil ochotne. 

Učení bohoslovci divili sa, keď poníženého mnícha, ktorý žiadne nižšie a vyššie školy nechodil, počuli o najťažších 

náboženských veciach s najväčšou jasnosťou a učenosťou hovoriť. Slávny učbár bohoslovia Ján Ximenes uisťoval, že z jeho 

odpovedí čerpal také vývody, aké v knihách najväčších učencov nenašiel. Paškál tiež i napísal niektoré knihy. Arcibiskup z 

Valencie a patriarcha z Antiochie, Ján Ribera, prečítal Paškálove spisy a riekol provinciálovi Františkánov: «Ach, otče, čo 

osoží nám naše namáhavé a ťažké učenie sa, keď prostí ľudia cvičením sa v pokore a modlitbe o mnoho učenejšími sa stávajú, 

než my, ktorí učením bľadneme a zrak tratíme; oni vznášajú sa k nebesiam, kým my po zemi plazíme sa; oni dobývajú nebe 

prostotou, pokým my nadutí vedami právom báť sa musíme, že budeme z neho na veky vytvorení.» Paškál často prechádzal 

z kláštora do kláštora, ako to poriadok rádu vyžadoval; on nikdy nereptal, nech bolo jeho postavenie akokoľvek ťažké. Od 

toho času, čo vstúpil do kláštora, nosil vždy to isté rúcho; keď sa mu sodralo, poplátal ho. Či bol dážď, či sneh, vždy chodieval 

bosý. Lož a pretvárku nenávidel. Keď bol vrátnym v Almonse, riekol mu raz kvardian: «Keby niekto dnes na mňa sa 

dopytoval a so mnou snáď hovoriť chcel, riekni mu, že som nie doma.» Keď to Paškál počul, riekol ponížene: «Poviem: otec 

kvardian je zaneprázdnený a nemôže von.» «Nie», riekol kvardian, «tak nehovor, ale len riekni, že som nie doma.» «Odpusťte 

mi,» odpovedal Paškál, «to nemôžem povedať, lebo to by bola lož a hriech.» A išiel od brány do svojej izbičky. 

«K Bohu máme mať srdce ako dieťa, k blížnému srdce ako matka a sami k sebe srdce ako sudca», to bolo jeho príslovím. A 

podľa neho i žil. Svoje jedlo dával chudobným a tí museli sa s ním pred jedením i po jedení modliť. Keď už nebolo jedla, 

šiel do záhrady, natrhal kvietkov a dal ich chudobným, prosiac ich, aby mali trpezlivosť, že im druhý raz viac dá. Raz vytýkal 

mu kvardian, že chudobným primnoho dáva, a preto keď príde mnoho chudobných, nech nedáva všetkým. Paškál odpovedal: 

«Keď prijde dvanásť chudobných a len desiati niečo obdržia, nuž by práve medzi tými dvoma mohol byť Kristus Pán.» Sám 

jedával len pozostatky z tanierov a odrobinky chlebové, ktoré pozostalý vo vreci, v ktorom nosieval milodary pre kláštor. 

Nikto nevidel ho smutného. Vždy bol veselý, vždy sa usmieval a potichu piesne a žalmy prespevoval, a ako dieťa s radosťou 

niečo svätého bratom do uší pošeptával. Svojou prostotou a nevinnosťou mnoho ráz viac vykonal, než iní vedou a 

obratnosťou. Raz išiel kláštorský kazateľ kohosi smieriť s nepriateľom, pri čom málo chybelo, že ho nenabili. To keď počul 

Paškál, išiel k nim a povedal jednému: «Nuž, brat môj, tak odpusť krivdu pre Boha.» «Áno, otče», odpovedal ukrivdený, 

«odpustím mu pre lásku Božiu; stane sa, ako chcete.» 

Jak veľký je rozdieľ medzi povrchnou pobožnosťou a opravdivou svätosťou, to vidno u Paškála. O pochybnostiach 

(nerozumných) hovoril, že sú to blchy nášho svedomia. Niekde mnohí pri sv. prijímaní vzdychajú a prevracajú oči: na 

Paškálovi tiež bolo videť radosť a lásku, ale  radosť jeho bola tichá. Ó môj Bože», hovorieval vtedy, «ktože som ja, že na 

mňa pamätáš a mňa takým šťastným činíš.» Veľká bola jeho úcta i k Panne Márii. V jej sviatky mu pobožnosť zrumenila 

celú tvár a duch jeho bol vo vytržení. 



 

227 

Raz modlila sa chudobná ženička v kláštornom kostole dlho do noci. Paškál upozornil ju, že musí už kostol zavrel «Musím 

sa teda vzdialiť, ale modlite sa vy trochu za mňa, lebo mám doma tri na smrť nemocné deti a ani len kúska chleba pre ne a 

pre seba.» «Urobím to», riekol Paškál, a zavrel dvere. Ženička pozerala kľúčovou dierkou do kostola. I videla ho kľačať a 

išla plná nádeje domov. Tu našla zadivená dva chleby na polici. Na druhý deň prišli k nej dvaja dobrodincovia, ktorí o jej 

biede počuli a zaopatrovali ju i deti všetkými potrebami, kým maľučké neozdravely. Vo Villereale navštívil nemocnú ženu, 

ktorá ho prosila, aby jej vyprosil uzdravenie. On jej povedal: «Sestro úprimná, prosba táto nie je dobrá. Modli sa ale takto: 

Pane môj a Bože môj, jestli sa ľúbi Tvojej milosti, mňa z tohoto sveta povolať, nech sa stane Tvoja svätá vôľa.» 

Keď sa generál rádu sv. Františka zdržoval v Paríži, poslali k nemu Paškála v záležitosti kláštornej. Cesta táto zo Španielska 

do Francúzska bola veľmi obťažná a nebezpečná. Bludárski Hugenotti, keď cestoval ich mestami, hádzali do neho kamenie 

a bili ho, že mu až ruku dolámali. Nikdy nerozprával o tomto prenasledovaní ani slova. Na ceste radili mu raz ľudia, aby cez 

isté mestečko nešiel, lebo že tam mor zúri. On ale vedený láskou k blížnym šiel, a keď ta prišiel, hovoril obyvateľom, že je 

to trest za ich hriechy; i prosil Boha o zmilovanie, a prestal mor. 

Proti sebe bol veľmi prísnym. Postieval sa mnoho, málo spával, často sa bičoval, najmä vtedy, keď cirkev svätila pamiatku 

niektorého mučeníka. Vo svojej izbičke nemal nič inšieho, než drevený kríž, obraz Panny Márie, starý stolík, drevenú kladu, 

ktorá bola jeho pohovkou a posteľou. 

Posledný rok svojho života ztrávil Paškál vo Villereale pri Valencii. Keď mu Boh zjavil, že umre, mal veľkú radosť; v kostole 

dal sa do plesania a koho na ulici stretol, objímal ho a lúčil sa s ním. Jedného dňa prosil brata Alfonsa Kamacha, aby mu 

nohy umyl. Brat divil sa tomu; ale urobil mu po vôli. Keď mu umýval nohy, riekol: «Možno, že onezdraviem a posledné 

pomazanie prijať musím, a k tomu treba, aby som mal čisté nohy.» V nedeľu obľahol, dal sa zaopatriť sviatosťami 

umierajúcich, potom vstal, rozdával almužnu, ponavštevoval priateľov a chrámy. I obľahol zase. Na svätodušnú nedeľu začal 

naraz volať: «Ježiš, Ježiš!» Poznačil sa sv. krížom a prosil brata, aby ho svätenou vodou pokropil. Myslelo sa, že niečo 

strašného videl. Práve tedy bolo pozdvihovanie v kostole. — O krátku chvíľu usnul svätý vyznavač v najväčšom pokoji s 

úsmevom na tvári. Bolo to 17. mája r. 1592. Pápež Alexander III. vyhlásil ho r. 1690 za svätého. 

Vyobrazuje sa ako mních františkánsky. 

Poučenie. 

Keď sv. Paškál zanechať chcel pastiersky stav a vstúpiť do kláštora, aby tam službe Božej celkom odovzdať sa mohol, radil 

mu jeden pastier: «Keď sa už chceš sveta odrieknuť, iď ku Cistercitom, lebo, ako počujem, je ich neďaleký kláštor najbohatší 

v celej krajine.» Svätý odpovedal: «Narodil som sa chudobný a chcem v chudobe a pokáni i naďalej žiť a umrieť.» Kto 

porozumie tejto reči? Kto inší, ako ten, kto je duchom úplne chudobný. Bohatstvo poskytuje prostriedky a príležitosti, by 

človek i najhorším náruživosťam hoveť mohol. Len zriedka nájdeme boháča bez ťažkých hriechov. Preto múdry Sirach 

obdivuje boháča, ktorý nábožným a cnostným ostal. S druhej strany človek chudobný ľahko vyhne mnohým hriechom, keď 

nemá k tomu ani príležitosť, ani prostriedky. Takými hriechami sú zemské nedovolené pôžitky a zábavy, ktoré sú už samy v 

sebe druhým na pohoršenie; z nich pochádza lenivosť, klamstvá, násilenstvá, vypínavosť, pohŕdanie blížnymi, pýcha, atď. 

To znal sv. Paškál a preto volil chudobu. V utrpení Ježiša Krista nachádzal sv. Paškál po celý svoj život útechu, radosť a 

veselosť. Často hľadel na sv. kríž a v tom pohľade našiel vysokú vedu, obdivovania hodnú múdrosť života, a svoje cnosti. 

On mohol volať s prorokom: «Duša moja raduje sa v Pánu a plesá v Bohu, Vykupiteľu svojom; všetky moje kosti volajú: 

Kto Ti je rovný, ó Pane môj!» 

 

 

Modlitba. 

Prosíme Teba, ó Pane, popraj nám milosti sebazaprenia podľa príkladu svätého Paškála, aby sme vždy nadobúdali milosti 

pred Tebou i pred ľuďmi, skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

18. MÁJA. 

Sv. Venanc, mučeník. 

Za panovania cisára rímského Decia žil v talianskom meste Kamerine bohabojný mládenec, menom Venanc Kamers. Ukrutný 

Decius prenasledoval všetkých tých kresťanov, ktorých jeho vyzvedači pochytali; dal ich hrozne mučiť a usmrtiť. 

Pätnásťročný mládenec nebál sa mučenia, ani smrti. Neohrozene navštevoval tajné schôdzky kresťanov, aby sa zúčastnil na 

obete nekrvavej a iných pobožnostiach. I bol chytený, a u miestodržiteľa Antiocha čo kresťan obžalovaný a postavený pred 

súd. Tu vyznal smele, že je kresťanom, že Ježiš Kristus, ktorého nasleduje a vyznáva, je pravý Syn Boha živého, že nemým 
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lžibôžkom obetovať nebude. Antioch, ktorý mal útrpnosť s jeho mladosťou, vynaložil všetko, aby ho pekným spôsobom 

nahovoril, žeby modlám obetoval a tak život mladý si zachránil. Mládenec odpovedal neohrozene: «Ja klaniam sa len 

pravému živému Bohu, bôžkami vašimi vymyslenými a smiešnymi opovrhujem.» Keď žiadne hrozby jeho neohrozenosť 

nezlomily, rozkázal ho bičovať, do železa okovať a do tmavého žalára hodiť. 

S radosťou znášal Venanc ťažké putá, ďakoval Bohu, že za hodného uznaný bol, pre Krista Pána trpeť, i prosil o pomoc a 

milosť Božiu, žeby v nastávajúcich trápeniach nepodľahol. Boh vyslyšal ho a soslal mu anjela svojho, ktorý mu nebeskú 

potechu doniesol a ku budúcemu mučeniu ho posilnil. Hneď na druhý deň rozkázal Antioch, aby neohrozeného mládenca zo 

žalára pred súd doviedli. Keď ho márne prehováral, rozkázal ho za nohy dolu hlavou zavesiť, okolo jeho hlavy oheň založiť 

a dýmom dusiť. Venanc vzdával chválu Bohu a vzýval veľkým hlasom Ježiša Krista. Keď jeden zo sudcov videl túto 

neohrozenosť mládencovu pri jeho mučení, uveril sám v Krista Pána. Sudca tento, menom Anastás Kornikulár, bol neskôr s 

celou rodinou od blahoslaveného kňaza Porfyria pokrstený a nezadlho zomrel spolu s ním mučeníckou smrťou. 

Antioch poslal Venanca zase do žalára a naložil jakémusi Attalovi, aby ho pokúšal. Tento hovoril mládencovi, že i on bol 

kresťanom, ale že zaprel to meno preto, pretože sa presvedčil, že viera v život večný je bláznovstvo a že kresťania márne sa 

pozemského života odriekajú, lebo že niet žiadnej nádeje na budúci blahoslavený život. Svätý mládenec vysmial diabolského 

pokušiteľa. Rozhnevaný Antioch rozkázal katom, aby mu zuby vytrhali, škrane roztlkli a hrozne ho zbičovali. Keď ho 

zavliekli do smradľavého žalára, prišiel k nemu anjel a zahojil jeho rany. Žalárnik ráno videl, že je Venanc zdravý; oznámil 

to sudcovi. Sudca dal si ho predviesť a pýtal sa ho, akými čary bol uzdravený? Venanc odpovedal: «Milosťou a podivnou 

mocou všemohúceho Boha som uzdravený. A ty ešte zvelebuješ svojich drevených a kamenných bôžkov?» Sudca spadol so 

stolca a umierajúc zvolal: «Boh Venancov je pravý Boh; Jemu sa klaňajte a zničte našich ničomných bôžkov!» 

Udalosť túto hneď oznámili miestodržiteľovi Antiochovi. Zlosť tohoto prekypela, i rozkázal katom, aby Venanca levom 

predhodili. Ale ako zadivily sa zástupy ľudí, ktorí prišli na toto obľúbené divadlo zabávať sa, keď videli, že levi položili sa 

k nohám mládencovým a ako mačiatka s ním sa ihrali a okolo neho sa otierali. Venanc hlásal teraz povýšeným hlasom vieru 

v pravého Boha a zveleboval s radosťou Syna Jeho, Ježiša Krista. Zázrak tento videli pohania, nastrašili sa a mnohí z nich 

obrátili sa, medzi nimi i úradníci a sluhovia miestodržiteľovi; týchto dal pochytať, mučiť a zabiť. 

Venanca hodili naspäť do väzenia Keď Antioch na tretí deň súdil kňaza Porfyria, riekol tento sv. mučeník miestodržiteľovi, 

že videl vo sne ľudí, ktorých Venanc vodou pokropil, ako sa skveli jasnou žiarou; Antiocha ale že videl tmou zastreného. 

Miestodržiteľ rozzlobený Porfyria dal hneď zoťať, Venanca ale z mestských hradieb dolu shodiť; a keď sa mu nič nestalo, 

rozkázal i jemu hlavu zoťať. Keď ho kat ztínal, zatmelo sa slnce, nastalo hrozné zemetrasenie a strašná búrka hrozila 

vyvrátením celého mesta. Antioch zutekal z mesta, ale pomsta Božia zastihla ho, lebo o niekoľko dní zhynul ohyzdnou 

smrťou. 

Svätý Venanc sťatý bol dňa 18. mája r. 250 po Kristu Pánu. Telo jeho, a iných mučeníkov, bolo v meste Kamerine v tichosti 

pochované. Keď prešly búrky prenasledovania kresťanov, nábožní jeho ctitelia vystavali kostol nad jeho hrobom, nad ktorým 

sa mnoho divov a zázrakov stalo. Pápež Klemens X., ktorý predtým bol biskupom v Kamerine, dal kostol tento, v ktorom i 

podnes kosti svätého mučeníka Venanca odpočívajú, značne opraviť a okrášliť. 

Vyobrazuje sa čo mládenec s mečom v jednej a s palmovou ratolesťou v druhej ruke. 

Poučenie. 

«Svätí a spravodliví radujte sa v Pánu. Vás vyvolil Boh za dedičov svojich. Tak spieva cirkev svätá pri slávení pamiatky sv. 

mučeníka Venanca. Svätý tento veľmi mnoho trpel neohrozene, a len o to prosil Boha, aby mu dal sily, žeby vytrval až do 

konca čo jeho verný vyznavač a sluha A Boh posielal mu na pomoc svojho anjela, aby ho posilňoval a pri obrátení pohanov 

napomáhal. Keď s hradieb shodený a katmi po skalách a tŕňoch vláčený bol, a keď títo veľký smäd pocítili, oznámil mu anjel, 

aby prežehnal skalu. Zo skaly tej začala hneď vyvierať voda a vojaci sa občerstvili a mnohí z nich uverili v Krista Pána. 

Takou milosťou posilňoval Boh sv. mučeníka na jeho úpenlivú prosbu. On zotrval až do konca v boji svätom, a Boh učinil 

ho dedičom svojím v sláve večnej. Kresťane! Táto vytrvalosť v boji proti diablovi, je zvláštny dar Boží. Žiaden človek nie je 

istým, že až do konca v milosti Božej zotrvá, žiaden človek nemôže byť bezpečným, že do neba príjde; i v poslednom 

okamžení môže byť šťastnej večnosti pozbavený. Preto i sv. Pavel bál sa, aby nebol zavrhnutý. A Kristus Pán sám hovorí: 

«Kto zotrvá až do konca, ten bude spasený!» Preto, kresťane, buď na stráži! Kto stojíš, daj pozor, aby si nepadol! Pros vždy 

o milosť Božiu, žeby si zotrval v dobrom až do konca. 

Modlitba. 

Bože, ktorý si tento deň víťazstvom sv. Venanca mučeníka Svojho posvätil: vyslyš prosby ľudu Svojho a popraj, aby sme, 

ktorí jeho zásluhy ctíme, i jeho stálosť vo viere nasledovali. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 
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19. MÁJA. 

Sv. Peter Celestín, pápež a vyznavač. 

Ku koncu r. 1221 narodil sa v Sergne, v talianskej krajine Apulii, chudobným a cnostným rodičom syn, ktorý pri sv. krste 

dostal meno Peter. Keď mal päť rokov, zomrel mu otec. Ovdovelá matka vychovávala svojich dvanásť detí v bázni Božej. 

Jedonásť chlapcov vyučilo sa remeslám a Petra dala do škôl. Usilovný mladík robil veľké pokroky vo školách, cvičil a 

zdokonaloval sa v umeniach vôbec, ale v kresťanskej dokonalosti zvlášte, lebo bol presvedčený, že všetky známosti vo 

vedách bez cnosti a lásky k Bohu sú márne. A naplnený túžbou po samote, opustil v dvadsiatom roku veku svojho svet a 

utiahol sa na púšť v hornatom kraji a upravil si úzku jaskyňu za obydlie. Za tri roky trávil život skrytý pred ľuďmi modlením, 

postami a rozjímaním. Chýr o jeho svätom živote rozniesol sa po celom kraji. I navštevovali ho kňazi a svetskí a 

znepokojovali ho v jeho samote. Ťažko dal sa prehovoriť, aby sa dal vysvätiť na kňažstvo. Vyhováral sa, že je toho úradu 

nehodný, že sa ani sv. Benedikt neopovážil dať vysvätiť. Konečne išiel do Ríma a prijal sviatosť posvätenia kňažstva. Lež 

tam sa nezdržoval dlho; o dva roky opustil Rím a žil za päť rokov v jaskyni na vrchu Murroni. Tu pripojili sa k nemu r. 1251 

dvaja učeníci; a že nemali v jaskyni dosť miesta, odišli s ním na vrch Majella a vystavali si izbičky, ktoré ohradili prútovým 

plotom; tu žili spolu tak radostné dni, že i mnohí iní túžili pod vedením Petrovým v nábožnosti, sebazaprení a cnostiach život 

svoj tráviť. Na mnohé prosby prijal tých najpobožnejších k sebe; ačkoľvek sa za nehodného uznával, aby i druhých ku 

spaseniu viedol, keď sám so svojimi slabosťami mal dosť úzkostlivostí a starostí. Vystavali si kláštor a žili podľa prísnych 

pravidiel sv. Benedikta. Peter modlieval sa celý deň a z väčšej časti i v noci. Aby sa zotavil, zaoberal sa ručnými prácami. 

Mäsa nikdy nejedol, vína nepil a postil sa tri dni do týždňa. Vo štyridsaťdennom pôste vzal sebou desať chlebov a osem cibúl 

a utiahol sa do jaskyne. Keď ho učeníci v noci Božieho vzkriesenia polozamrznutého do kláštora odnášali, našli v jaskyni 

ešte päť chlebov. V Lyone odbývaný cirkevný snem vyniesol prísne uzavretia proti kláštorom a mnohé i vyzdvihol. Peter 

vymohol u pápeža Gregora X., že bol jeho rád podľa pravidiel sv. Benedikta povolený a mnohými milosťami obdarený. A tu 

jeho rád, ktorý neskôr prijal meno Celestínov, natoľko zrástol, že nezadlho 36 domov si vystaval a 1600 kňazov počítal. 

Keď nábožný ľud Petra valnými návštevami unúval a tým v plnení povinností prekážal, odhodlal sa tento, že kláštor opustí 

a u sv. Bartelma de Loge v jeho pustovni sa usadí. Ale i tu prenasledovala ho nábožná zvedavosť; tedy tajne ušiel do Majelly; 

a keď ho i tu znepokojovali, utiahol sa do svojho prvého kláštora v Murrone. 

Roku 1292 umrel pápež Mikuláš. Kardináli nemohli sa dohodnúť pri voľbe nového pápeža, a preto pápežský stolec zostal tri 

roky neobsadený. Keď sa kardináli zhromaždili v meste Perugii k voľbe, tedy kardinál Ostia navrhol, aby bol Peter na 

pápežský trón povolaný. Tento návrh bol prijatý a Peter jednohlasne za pápeža vyvolený. Keď však vyslaný arcibiskup z 

Lyonu s inými kardinálmi do Murrone prišiel, aby Petra do Perugie uviedli, nechcel túto najväčšiu ale i najobťažnejšiu 

hodnosť prijať; a keď i králi Sicilský a Uhorský Andrej III. veľmi na neho doliehali, ušiel so svojím učeníkom Róbertom z 

kláštora. Vyslanstvo rýchle pustilo sa za nimi, a keď ich dohonilo, nútilo Petra k prijatiu voľby, lebo že je to vôľa Božia. 

Týmto sa dal nahovoriť a privolil; na to oslovil Róberta, aby išiel s nim. Ten však odpovedal: «Nezaväzuj ma, prosím, aby 

som s tebou do tŕňov sa hodil. Ja som súdruh tvoj na úteku, ale nie v tvojom povýšení. Tedy samotný s veľkým žiaľom 

nasledoval kardinálov do Akvileje, kde 29. augusta 1294. v biskupškom chráme pri prítomnosti 200.000 ľudí slávnostne 

posvätený a korunovaný bol. Prijal pápežské meno Celestín Vedľa neho pomenoval sa i početný, ním založený rád 

Celestinský. 

Hneď na začiatku svojho pápežského úradovania vydal najmúdrejšie a najpotrebnejšie nariadenia ku dobrému sv. cirkvi 

smerujúce. Čo v posledných rokoch bolo v cirkvi zanedbané, napravilo sa skoro. Svätý pápež navštívil Neapol a usporiadal 

tam cirkevné záležitosti. Vymenoval chybujúcich kardinálov z najzaslúžilejších mužov. Vo svojom paláci žil čo mních a 

pustovník. V pápežských záležitostiach riadil sa podľa rady najmúdrejších kardinálov, bez rozdielu, či boli Taliani alebo z 

cudzích krajín. Niektorí nespokojenci, ktorí túžili po povýšení, začali proti nemu verejne reptať. Toto sa natoľko dotklo jeho 

útlocitého srdca a svedomia, že sám pred sebou sa zhrozil a považoval sa za nezkuseného nevedomca, tedy za nesúceho k 

tak vznešenému úradu. I utiahol sa do samoty a odovzdal správu cirkvi niektorým vynikajúcim kardinálom. Lež nespokojenci 

šomrali čo diaľ, tým hlasnejšie. Nato sa svätý pápež rozhodol, že zaďakuje. Kardináli, kňažstvo a ľud v procesiach hrnul sa 

ku palácu pápežskému a.prosili ho, aby to nerobil. On však zložil pápežskú korunu 13. decembra v zhromaždení cirkevnom. 

A tak spravoval požehnane sv. cirkev len za štyri mesiace. 

Za jedenásť dní vyvolený bol za pápeža kardinál Benedikt Kajetan, muž to v právach cirkevných veľmi zbehlý, a prijal meno 

Bonifác VIII, i bol dňa 16. januára r. 1295 korunovaný. 

Sv. Peter odišiel tajne do svojho kláštora Morroni, tam vzal k sebe jedného učeníka a utiahol sa s ním do blízkej hory, kde 

tajne žil svojmu duševnému spaseniu. 

Pápež Bonifác VIII. prinútený bol hneď z počiatku svojho panovania niektoré duchovné osoby na poriadok upozorniť, ba i 

prísne proti ním vystúpiť. Ako pápež Celestín, tak i Bonifác VIII. naľakal sa nespokojencov, ktorí teraz i proti nemu hlasne 

vystupovali, zhromaždenie vydržiavali a nenávideného predtým od nich Celestína, a čo hneď i násilne na pápežský trón 

naspäť posadiť zamýšľali. Aby skrze týchto nespokojencov rozkol v cirkvi nepovstal, prosil pápež Bonifác kráľa 

Neapolského, žeby sv. Petra do Ríma poslal. Keď sv. Peter Celestín o tom sa dozvedel, že ho nespokojenci použiť chcejú za 

nástroj rozkolu v cirkvi, zhrozil sa a chcel ujsť do cudzej zeme. Vysadol na loď, ktorá protivnými vetrami naspäť vrhnutá 

bola. Kráľovskí vojaci vzali ho medzi seba a doviedli do Anagni, kde sa práve pápež Bonifác zdržoval. Sv. Peter Celestín 
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uistil pápeža, že ho žiadna moc neprinúti svoju samotu opustiť a rozkol v cirkvi zapríčiniť. Aby naďalej znepokojovaný 

nebol, dali ho do pevnosti Fumona a on riekol: «Ja som na svete nič inšieho si nežiadal, ako samotnú izbičku, a túto mi dali.» 

Aby Bonifác sv. Petra potešil, poslal raz k nemu troch kardinálov. Títo prišli vo sviatok sv. Jána do Fumona, a zadivili sa, 

keď videli sv. Petra na tento sviatok sv. omšu v čiernom ornáte slúžiť. Po sv. omši vyriadili kardináli úctu svoju a posolstvo 

pápežovo k nemu. On odpovedal: «Rieknite pápežovi, aby sa nezarmucoval pre mňa. Ja som veľmi spokojný, a inšie si 

nežiadam. A povedzte mu, že sa neprestanem za neho k Bohu modliť.» A keď sa ho pýtali, prečo slúžil v čiernom, odpovedal: 

«To sa stalo preto, lebo môj priateľ, Uhorský kráľ, Andrej III., dnes v noci umrel, a ja, pretože mi Boh váš príchod zvestoval, 

chcel som vás predísť, aby som duši tohoto panovníka v očistci čim skôr ku pomoci prispel a ju ztade vyslobodil, čo sa mi i 

obetou sv. omše podarilo.» 

Tak žil vo Fumone spokojno a ticho, ako vždy. Roku 1296 upadol do zimnice, dal sa zaopatriť sviatosťami zomierajúcich a 

usnul v Pánu dňa 19. mája v 75. roku bohumilého veku svojho. Pohrab jeho bol veľmi slávnostne v chráme sv. Petra v Ríme 

odbavovaný. Na hrobe jeho stály sa mnohé zázraky. Pápež Klemens V. vriadil ho dňa 5. mája r. 1313 do počtu svätých. 

Vyobrazuje sa v rúchu pápežskom. 

Poučenie. 

Sv. Peter Celestín riekol už vo svojej mladosti: «Chcem byť dobrý sluha Boží.» A tým bol až do smrti. Vždy väčšie a väčšie 

pokroky činil v dokonalosti. A prečo túžil tak veľmi po samote? On bol presvedčený o svojej slabosti ľudskej a obával sa, že 

jeho nevinnosť medzi ľuďmi nebude môcť byť zachovaná. On znal svoje vlastnosti, ktoré ho k samote, a nie ku verejnému 

úradu vábily. Modlitby svoje mohol nemýlený len v samote podľa vôle svojej odbavovať, i rozjímať a seba mŕtviť. A mal 

iste ešte i mnohé iné príčiny k tomu, že len samotu vyhľadával, aby bol dobrým sluhom Božím. A tým svojím životom dal 

výmluvný príklad života svojím učeníkom z rádu jeho. Veď každý človek musí vo svojom povolaní po dokonalosti túžiť. 

Kresťane, nemôžeš-li žiť v samote, zachovávaj aspoň Božie a cirkevné zákony, chráň sa ťažkých hriechov, čin dobré skutky, 

plň, čo žiada Boh v stave tvojom od teba a budeš spasený! 

Modlitba. 

Prosíme Teba, ó Pane, ktorý si sv. Petra Celestína ku najvyššej hodnosti v cirkvi povýšiť a poučiť ráčil, ako má prednosť dať 

poníženému životu, popraj nám milostivé, žeby sme podľa jeho príkladu zemskými vecami pohŕdali, a hodnými sa stali 

odplaty, ktorá je pokorným prisľúbená. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

20. MÁJA. 

Sv. Bernardín zo Sieny. 

Roku 1380, dňa 8. septembra narodil sa v meste Masse vznešenej a staroslávnej rodine Albizesci, ktorá zo Sieny pochádzala, 

syn, menom Bernardín. Toto meno znalo pred štyristo rokmi celé Taliansko. Kňaz františkánsky Bernardín do ktoréhokoľvek 

mesta prišiel, robil tam divy svojimi kázňami. V Miláne smieril rozvadených mešťanov. V republike Jánovskej utíšil 

občanskú vojnu. V Savojsku priviedol ľudí k cnostnému a nábožnému životu. V meste Bergamo zahniezdené boli všelijaké 

povery; on ich vykorenil. V hornatých krajinách na hraniciach Švajčiarskych rozdelený bol ľud na dva nepriateľské tábory, 

Gvelfov a Ghibellinov, ktoré rozhorčene proti sebe bojovaly: on ich smeril. V meste Brescii rozšírená bola nemravnosť; po 

jeho kázňach prestala. V meste Verone roznietily reči jeho takú lásku k menu Ježiš, že obyvatelia meno to zlatými písmenami 

na domy svoje písali. V meste Ferrare prestala neslýchaná nádhera v šatách ženských. Benátčanov naučil svedomite kupčiť. 

V meste Perugii zamedzil krvavé súboje, ktoré tam boli v obyčaji. V Siene tak vedel oduševniť obyvateľov, že složili toľko 

peňazí, že si za ne nádherný chrám vystavali. A ako stal sa tento Františkán takým blahonosným kazateľom? Čo bolo príčinou, 

že práve jeho kázne tak divotvorne účinkovaly? On bol svätým! 

Keď mal sv. Bernardín tri roky, umrela mu matka, v šiestom roku stratil i otca. Bohabojná tetka Diana ujala sa ho a 

vychovávala ho s opravdivou materinskou láskou. I vštepovala mu do srdca útlu lásku k Bohu a úprimnú úctu ku 

preblahoslavenej Panne Márii, ako i milosrdenstvo oproti chudobným. Raz nedala tetka žobrákovi almužnu. 

Útly chlapček zvolal: «Pre Boha, dajme tomu chudobnému niečo, lebo nebudem môcť ani na poludnie, ani večer jesť. Radšej 

nebudem obedovať, ako by mal tento človek hladný odísť.» Každé ráno bežal do kostola, aby kňazovi pri oltári posluhoval. 

Každú sobotu postil sa ku cti bl. Panny Márie. Po službách Božích zhromaždoval okolo seba dietky a opakoval im počutú 

kázeň skoro od slova do slova. 

Takto nábožne a cnostné výchovaný išiel v jedenástom roku so svojou tetkou do Sieny, aby tam na školách vo vedách sa 

zdokonálil. Učitelia obdivovali jeho duševné vlohy a jeho smysel pre každú cnosť. Bol tichý, ústupný, od spolužiakov ctený 

a milovaný; ale keď počul ľahkomyseľné slovo, rozhorlil sa tak, že sa ho všetci báli. Keď pri ihrách žartovali alebo 

ľahkomyseľne hovorili a on sa blížil, hneď šoptali medzi sebou: «Ticho! Bernardín ide.» 
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V sedemnástom roku dokončil Bernardín v Siene i bohoslovecké školy. So svojou nábožnou tetkou hovorieval doma len o 

náboženských veciach. Raz pretrhol rozhovor a chcel odísť. Tetka, nad tým zarmútená, chcela ho zadržať. On riekol: 

«Nechajte ma, musím ku svojej priateľke.» Tetka považovala to za žart a nebránila mu odísť. Keď sa to na druhý deň 

opakovalo, pýtala sa zvedave, kto by tá priateľka bola? «Oj, je to najkrajšia panna,» odpovedal Bernardín; «býva v mestskej 

bráne a ja musím ju každodenne navštíviť.» Bernardín bol pobožný, ale i veľmi krásny mládenec! preto vzbudilo sa v nej 

podozrenie. Išla tajne za ním, skrývala sa za stromy, až prišli k mestskej bráne. Nad bránou bola socha bl. Panny Márie. Pred 

ňou pokľakol si Bernardín, modlil sa dlho a zase vrátil sa do mesta. Keď prišiel domov, objala ho tetka, plačúc od radosti, a 

priala mu šťastie, že si takú nevestu vyvolil. 

Roku 1400 vypukol v Taliansku mor. A Bernardín objavil teraz svoju veľkú lásku k blížnym. Pri ošetrovaní nemocných 

mnoho lekárov pomrelo; každý staral sa len o seba. Bernardín spojil sa s dvanásti mladíkami. Z domu do domu, z nemocnice 

do nemocnice pospiechali, aby nemocných opatrovali, tešili a mŕtvych pochovávali. A Boh chránil ich pri tomto diele 

milosrdenstva: žiaden z nich nezomrel morovou ranou. Keď po štyroch mesiacoch mor prestal, rozjímal svätý mládenec dlho, 

aký stav má si vyvolil I rozhodnul sa, že vstúpi do prísneho rádu sv. Františka. Predal svoj majetok a roku 1402 rúcho 

kláštorské. 

Po odbavení zkúšebného času bol roku 1404 za kňaza posvätený, složil v kláštore Kolombiére, neďaleko Sieny, slávny sľub 

a venoval sa hlásaniu slova Božieho. Z počiatku bol hlas jeho chripľavý, drsný, a kázne jeho nemalý veľkého účinku. Na 

skrušenú modlitbu očistil sa hlas jeho. Za prvé roky obliekol kázaval len po dedinách a mestečkách talianských. Keď roku 

1418. rozbroje a vojny povstaly medzi obyvateľmi, ktorí, čo Gvelfi a Ghibellini proti sebe zúrili, poslaný bol do Milána. Tu 

vzbudil všeobecnú pozornosť svojimi pôstnymi kázňami. Boli to reči dôstojné, sväté, ktoré plynuly z jeho výmluvných úst, 

i zatriasaly svedomím poslucháčov neodolateľnou silou. Z Milána šiel do Bergama, Brescie, Verony, Benátok, Vicencie, 

Florencie, Sieny, Perugie a iných severno a strednotalianských miest.Poslucháči hrnuli sa na kázne jeho tak, že častokrát 

musel pod holým nebom kázavať, lebo sa do chrámov nevmestili. On kázaval, podľa príkladu sv. Pavla apoštola, Krista 

ukrižovaného takou silou, že i najzatvrdilejší hriešnici do seba vstúpili a pokánie činili. Raz pýtali sa ľudia jedného slávneho 

kazateľa, prečo jeho kázne také ovocie nedonášajú, ako Bernardínove? Ten odpovedal:«Bernardín je žeravý uhel, ktorý 

rozžíha a zapaľuje. Čo len zohrieva, to v iných nemôže taký oheň rozžatá Niektorí zlostníci očiernili Bernardína u pápeža 

Martina V. Vytrhli niektoré výpovede z jeho kázni a použili ich ku svojmu zlostnému cieľu tak výdatne, že mu pápež kázanie 

zakázal. Bernardín bol poslušným, nereptal. Ale skoro presvedčil sa pápež o jeho nevinnosti a chcel ho vyznačil Ponúkal mu 

hodnosť biskupskú v Siene, Ferrare a Urbíne. Bernardín prosil, aby ponechaný bol vo svojom ráde. A zase chodil po 

Taliansku a neohrozene kázaval. Knieža Milánsky chcel vo svojej zlosti dokázaí, že svätý kazateľ vzdor svojim kázňam nie 

je takým neprístupným svetu a jeho márnosťam. I poslal mu 500 dukátov k zaokrytiu jeho potrieb. Bernardín odkázal mu, že 

jeho peniaze nepotrebuje. Zahanbený knieža poslal mu ich zpät, aby ich rozdal, komu myslí. «Keď je tak», riekol 

pokladníkovi, «podte so mnou do ža!árov.» A svätý oslobodil mnohých, ktorí pre svoje dlžoby väznení boli. Od tých čias 

knieža vysoko si vážil Bernardína. 

Roku 1438 vyvolený bol za generálneho vikára svojho rádu. Ako taký precestoval Taliansko, a v každom kláštore zavádzal 

prísny poriadok. O päť rokov zložil i tento úrad a chcel cestovať do Neapola, aby tam kázal. Na tejto ceste onemocnel v 

horách Abruzzoch; i zomrel dňa 20. mája 1444 v Akvile. Hneď po jeho smrti začal sa pápež Eugen IV. zaoberať so 

záležitosťou vyhlásenia ho za svätého, a Mikuláš V. r. 1449 oznámil to svetu, keď žiak Bernardínov, Ján Kapistrán na to 

veľmi doliehal. Telo jeho položené bolo do sklenenej a striebornej rakve, ktorú Ludvik XI., kráľ francúzsky, daroval a 

pochované je u Františkánov v Akvile. 

 .. Vyobrazuje sa v rúchu františkánskom a má na prsách hviezdu so znakom J H S, tj. Ježiš Bohočlovek Spasiteľ. 

 

Poučenie. 

Keď sa sv. Bernardína pýtali, akým spôsobom možno najlepšie kázať, odpovedal: «Hlavný cieľ každej kresťanskej reči je, 

kráľovstvo Božie rozširovať a cnosť napomáhal Staraj sa, aby si dušu svoju posvätil, zachovaj kresťanskú lásku, aby si to 

prv sám plnil, k čomu druhých napomínať chceš. Vtedy bude Duch svätý tvojím učiteľom a popraje ti tú múdrosť a silu, 

ktorej nikto odolať nemôže.» Toto činil sv. Bernardín, preto donášaly jeho kázne požehnaného ovocia. V mladosti svojej 

začerveňal sa hneď, jaknáhle počul dvojsmyselné slovo. Už jeho prítomnosť vynútila zapírenie na tvárach hriešnikov. 

Kresťane, či aj ty môžeš sa tým pochváliť? Bernardín navštevoval každý deň sochu Panny Márie. Či nasleduješ, kresťane, 

svätého v úcte ku preblahoslavenej Panne? Veľkú úctu mal sv. Bernardín k najsvätejšiemu menu Ježiš. On nosieval meno to 

na zlatej tabličke napísané pri sebe a ukazoval ho hriešnikom. Kresťane, vyslovuj i ty najsvätejšie meno Ježiš s najväčšou 

úctou: a nájdeš obľahčenie v biedach svojich a trápeniach každodenných! 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Bernardína tak slávnym zvestovateľom slova Svojho učiniť ráčil, popraj nám tej milosti, aby sme i my 

nielen sväté žili, ale i druhých svojím cnostným životom a spasiteľným poučovaním Tebe a večnému životu získať mohli, 

skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 
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21. MÁJA. 

Sv. Felix, vyznavač. 

Svätý Felix narodil sa roku 1513 v Kantalicii v strednom Taliansku . Rodičia jeho boli chudobní ,ale veľmi počestní a 

nábožní . Do školy nemohli ho posielať : doma vychovávali ho starostlive . V útlom veku pásaval dobytok . Utešená príroda 

Božia: zeleň čarokrásnych lesov , kloktanie a šumenie horských potôčkov , pestré stráne , hrozivé búrky a blesky , 

usmievajúce sa slnko , krásne lazurové talianské nebe, všetko vyzývalo osamelého snivého chlapca , aby svojho Stvoroteľa 

chválil . Pod storočným stromom , do ktorého kôry vyrezal si kríž , kľačiaval často pohrúžený v skrúšených modlitbách a vo 

svätom rozjímaní o umučení Pána : a často dal sa pri tom do žalostného plaču. Tak naučil sa vnútornej modlitbe a takú mal 

vnej záľubu , že vždy len modliť sachcel ,kdežto iný chlapci sa ihrali a zabávali.  

Tak prospieval na tele i na duši. Keď zmocnel, vstúpil do služby k jednému zemanovi, ktorý mu svoje poľné hospodárstvo 

sveril. Pracoval usilovne a pri tom rozjímal o najdôležitejších pravdách náboženských. Dozvedel sa, že žijú na svete svätí 

pustovníci, i zatúžil po takom bohumilom živote. 

V blízkom meste Citta Duccale bol kláštor, v ktorom chudobní kapucíni pustovnícky život viedli. Keď to počul, išiel ta a 

prosil o prijatie. Kvardian poznal, že to nie je obyčajný sedliacky mladík, preto chcel ho vyzkúsiť a hovoril, že neprijme 

nikoho, kto chce pohodlne žiť. «Boh mi je svedkom, riekol Felix so slzavýma očima, «že tu nič iného nehľadám, než Bohu 

slúžiť, a úfam, že ten, ktorý dal mi tú vôľu, neodopre mi sily, aby som ju previesť mohol.» Kvardian zaviedol ho do kostola, 

ukázal mu umučenie Ježiša Krista a riekol: «Pozri na toho, ktorého máš teraz nasledovať! Ci máš toľko odhodlanosti, aby si 

po celý svoj život s Ním kríž znášal?» «Boh mi je svedok», odpovedal Felix, «že nič iného nehľadám, len aby som svoj život 

v kríži a chudobe ztráviť mohol.» I bol prijatý do kláštora. 

V kláštore bol veľmi poslušným, ba stal sa sluhom všetkých bratov. Modlitba a sv. rozjímanie tešilo ho najviac. Keď mu 

hovorili, aby sa naučil čítať a písať, odpovedal: «Učím sa a znám len šesí písmen, päť červených a jednu bielu. Tých päť 

červených je päť rán Krista Pána, a tá biela je neporušená čistota Panny Márie, ktorú čo matku ctím.» Složil slávny sľub a po 

štyroch rokoch poslaný bol do Ríma, aby tam pre rád kapucínsky almužny sbieral, lebo kapucíni nemajú žiadneho iného 

majetku, len to, čo si od veriacich vyprosia. Behom štyridsať rokov konal túto službu. V chudobnom odeve, bosý, s vrecom 

v ruke chodieval ulicami mesta Ríma, neobišiel ani chudobné, ani bohaté domy, všade žobral s najväčšou pokorou, pri čom 

mnoho posmechu a potupy musel znášať; on však bol trpezlivý. Stále hovorieval: «Deo gratias, Bohu vďaky!» Bratovi, ktorý 

s ním chodieval, riekaval: «Milý brat môj, ruženec do ruky, oči k zemi, ducha hore k nebu!» Pri svojej pokore bol veľmi 

prívetivým; preto nasbieral vždy mnoho almužny, ktorú sám na chrbte domov nosieval. V žarte hovoril, že je kláštorským 

somárom a telo svoje menoval «brat somár». Pri tom velkom na máhaní nejedol nič inšie, len chlieb; nepil nič inšie, len vodu. 

Celé jeho živobytie bolo ustavičné mŕtvenie tela. V noci spával na tvrdých doskách. Okolo bedier mal železný opasok, ktorý 

nikdy nesložil. Ráno pospiechal do kostola, aby sa modlil a kňazom posluhoval. Po sv. omši žobral. Keď na poludnie almužnu 

doniesol a predstaveným odovzdal, bežal do kostola, aby sa klaňal Kristu Pánu. Potom zjedol svoj kúsok suchého chleba a 

chodil zase s vrecom po domoch až do večera. Raz sa ho pýtal jeden kardinál, či i v starobe taký prísny život povedie. «Vojak 

musí umrieť s mečom v pästi», odpovedal on, «a somár pod svojou ťarchou. Zachráň ma Bože, aby som dal telu niekedy 

pokoj, ktoré nie je k ničomu, lež ku práci a k utrpeniu.» Večer obsluhoval nemocných; to isté robil v nedeľu a vo sviatok, 

keď almužnu nesbieral. 

Pre jeho čistotu menovali ho ľudia anjelom. A túto cnosť ďakoval blah. Panne Márii, ktorú veľmi ctil. Čím viac milostí od 

Boha obsiahol, tým bol poníženejším. V posledných 15 rokoch života svojho prijímal každý deň telo Pána. Pred smrťou 

oznámená mu bola posledná jeho hodinka. Keď prijal sviatosti umierajúcich, díval sa ustavične na jedno miesto. Oko jeho 

žiarilo. Pýtali sa ho, čo vidí. «Vidím, čo vy videť nemôžete,» odpovedal. Tvár jeho poliala jasnosť, usmial sa a usnul v Pánu 

dňa 21. mája roku 1587. Na hrobe jeho dialy sa mnohé zázraky. Pápež Klemens XI. vyhlásil ho r. 1712 za svätého. Telo jeho 

odpočíva v kapucínskom kostole v Ríme. 

Vyobrazuje sa v rúchu kapucínskom, Ježiška drží v náručí, vreco s nápisom «Deo gratias» a palica pútnická ležia vedľa neho. 

Poučenie. 

Sv. Felix vyobrazuje sa s Ježiškom v náručí, na znak jeho veľkej nábožnej úctivosti a lásky ku Spasiteľovi. Keď sa raz večer 

v kostole pred oltárom bl. Panny Márie, držiacej Ježiška v náručí, modlil, vstal, poobzeral celý kostol, či tam nikoho niet, 

vystúpil na oltár k soche Panny Márie a prosil Ju, aby mu Ježiška len na chvíľočku, ako niekedy Simeonovi, do náručia 

vložila Panna Mária vyplnila mu prosbu a on poľúbiac Ježiška, vrátil Jej ho. Pri svojej smrti videl tohože Ježiška na rukách 

preblahoslavenej Panny a preto sa usmieval, preto tá žiara na tvári jeho! Kresťane, jestli chceš tak blahoslavene umierať, ako 

umieral sv. Felix, klaňaj sa Spasiteľovi svojmu a nes trpezlive kríž svoj, ako ho On za hriechy tvoje niesol; vzdávaj úctu 

preblahoslavenej Panne, vyvoľ si Ju za patrónku; potom i ty pri smrti svojej si Felix. vzdychneš: «Teraz prepusť, Pane, 

služobníka svojho v pokoji, lebo videly oči moje spasenie tvoje!» Ačkoľvek sv. Felix neznal čítať, mal veľmi ostrý úsudok 

a vtip. Raz vstúpil do kuchyne k jednému sudcovi, aby o almužnu prosil. Na zemi bľačalo teliatko, ktoré sudcovi doniesli. 

«Pane sudca,» riekol usmievave sv. Felix, «či rozumiete, čo to teľa hovorí? To teľa chce, aby ste prisúdili pravdu tomu, ktorý 

ho doniesol. Nerobte nič proti svedomiu, aby vás také dary v súdny deň nemrzely!» Sudca naľakal sa a nebral nikdy viac 
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žiadne dary. Raz prišiel sv. Felix k jednému pravotárovi, ktorý mal na stole mnoho kníh rozložených. «Pane doktore», riekol 

k nemu, «jestli v knihe všetkých kníh, v ukrižovanom Kristovi, pilne čítavať nebudete, tak zo svojich kníh viac neprávostí, 

než práv sa dočítate!» Zkade táto múdrosť života? Sv. Felix rozjímal o umučení Pána a v tejto knihe naučil sa pravej múdrosti 

pre blahoslavený život. Kresťane, nasleduj ho, a nalezneš i ty pravú múdrosť. 

Modlitba. 

Ó Bože! ktorý si sv. sluhovi svojmu Felixovi dal takú lásku k chudobe, popraj nám tej milosti, aby sme na statkoch tohoto 

sveta mnoho si nezakladali a tak ich užívali, žeby sme pre ne nestratili večné. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. 

Amen. 

 

22. MÁJA. 

Sv. Júlia, panna a mučenica. 

Genserich, zúrivý kráľ vandalský, bludoverec arianský, prenasladoval sv. cirkev. Celé okolie rímské obrátil na púšť svojimi 

tlupami, za štrnásť dní drancoval samé mesto, všetky bohatstvá jeho pobral a len na prosbu sv. Leva nerozváľal večné mesto. 

I samej cisárovnej Eudoxii, ktorá ho na pomoc bola povolala, odňal všetky klenoty, áno i dve jej dcéry a mnoho tisíc Rimanov 

odvliekol do zajatia. Celé Taliansko zpustošil; ztade tiahol do Španielska, znivočil i tú krásnu zem, boril chrámy, 

prenasledoval kresťanov, naplnil podpálené mestá a dediny mŕtvolami. Preplavil sa do Afriky a obľahol mesto Karthago. 

Roku 439 vydobyl mesto. Jeho barbarské vojsko drancovalo za viacej dní, poškvrnilo chrámy, mučilo kresťanských 

mešťanov, najmä kňazov, zajalo všetky vznešenejšie ženské a predávalo ich na trhoch do otroctva. 

Medzi tými nešťastnými ženskými, ktoré zastihol smutný osud otroctva, bola krásna panna, menom Júlia. Vznešení jej rodičia 

vykrvácali pod mečom divochov; poklady ich pobrané, ona zajatá, na trh odvedená, aby tam čo otrokyňa bola predaná. Syrský 

pohanský kupec Eusebius kúpil ju za vysokú cenu a odviedol do Sýrie. Hrozný bol jej osud. Nemala nikoho, kto by ju bol 

vykúpil, alebo aspoň tešil. V dome rodičovskom žila táto mladá a útla panna vo všetkej hojnosti, teraz bola chudobná a k 

tomu ešte otrokyňa pohanova, ktorému musela slúžiť a ktorý s ňou mohol podľa ľúbosti nakladať. Aký krutý bol jej stav! 

Avšak láska jej ku Ježišovi, sila, ktorú čerpala z modlitby, obľahčovaly jej jarmo otroctva. 

Povinnosti svoje konala usilovne a obratne. Druhé otrokyne a otroci vážili si ju. Eusebius odovzal jej vedenie celého svojho 

domu, lebo poznal jej zručnosť vo všetkom, vernosť a poslušnosť Bola veselá, ačkoľvek celý týždeň, mimo nedele, sa 

postievala. Obklopená pohanmi, musela mnoho trpeť, mnoho pokúšania vystáť. Všetko znášala z lásky ku svojmu 

Spasiteľovi. Keď bola sama, pokľakla, vyňala zo záňadra krížik, modlila sa a rozjímala. I ku blahoslavenej Panne utiekala sa 

o pomoc. Eusebius neprekážal jej v pobožnosti, lebo si ju vážil. 

Po niekoľkých rokoch nastúpil Eusebius cestu do cudzích zemí. Pojal so sebou Juliu a iných otrokov. Po dlhšej plavbe zastavil 

sa na ostrove Korsike pri meste Kasto a vystúpil z lodi. Obyvatelia mesta boli pohania a konali práve veľkú slávnosť bohom 

svojim. Eusebius išiel s pohanskými svojmi otrokami do chrámu, aby i on bohom vola obetoval. Keď sa pohania oddali 

najrozpustilejšej radosti, jedli, pili, spievali a tancovali, Júlia padla na kolená, zdvihla oči i ruky k nebu a prinášala čistú obetu 

svojej zkrúšenej modlitby živému Bohu; i plakala z útrpnosti nad zaslepenosťou pohanskou. To videli niektorí sluhovia 

miestodržiteľovi, ktorí, prijdúc na loď, oznámili to svojmu pánovi. Miestodržiteľ ostrova Felix pýtal sa Eusebia: «Prečo to 

dovoľuješ, aby jedna otrokyňa tvoja klaňala sa kresťanskému Bohu a našim sa rúhala?» Eusebius odpovedal: «Niet moci, 

ktorá by ju mohla od tej viery odviesť. Ona je ale verná, žije poriadne a dom môj výborne riadi. Dosť som jej domluval, 

všetko márne; i nechal som ju — «To nie je dobre;» Felix, «lebo ju predaj, alebo ju donúť, aby bohom obetovala.» «Od viery 

nemôžem ju odvrátiť, ale mám ju veľmi rád a preto ju nepredám.» «Keď ju nechceš predať,» hovoril zlostný pohan, «vyber 

si za ňu štyri z mojich otrokýň.» Eusebius mu odpovedal, že radšej utratí celý svoj majetok, nežli by ju mal popustiť.  

Prehnaný pohan Felix povolal večer k sebe Eusebia na hostinu a opojil ho. Keď zaspal, dal Felix Juliu z lodi k sebe doviesť. 

«Počul som o tebe mnoho chvály,» hovoril k nej lichotivé, «a mám útrpnosť s tvojím osudom. Tvoj mladý vek a rod, z 

ktorého pochádzaš, zasluhujú väčšieho šťastia. Nebudeš otrokyňou, ale požívať budeš radosti, keď prijmeš moju radu a 

obetovať budeš nesmrteľným bohom.» Júlia odpovedala: «Ja som slobodná, kým vernou ostanem svojej viere; ja netúžim na 

tomto svete po inších radostiach, ako abych pravého Boha milovala a Jemu slúžila v srdci svojom. Modlami tvojimi pohŕdam, 

ako kresťanka ich nenávidím a hotová som umrieť za svoju vieru!» Miestodržiteľ rozľútený tak udrel nábožnú pannu po 

tvári, že krv tiekla jej z úst. Ona si vzdychla: «Môj Bože a Vykupiteľu! I Ty si bol do tváre bitý pre nás hriešnych. Ako to 

zasluhujem, že potupy Tvojej som účastná?» Tým rozvzteklený pohan dal útle jej telo na škripec natiahnuť, vlasy jej trhať a 

palicami ju biť. Júlia volala v mukách k Bohu: «Ó ja šťastlivá, akože mám Bohu a Spasiteľovi svojmu ďakovať za to veľké 

milosrdenstvo, ktoré mi preukázal? Ako mne vlasy vytrhali, tak Teba, Ježišu, tŕním korunovali; ako moje telo palicami bijú, 

tak Teba bičovali. Ako mňa obsypujú hanou a potupou, tak i Teba tupili a hanili. Sláva Tebe, všemohúci Bože, ktorý mi 

udeľuješ tú milosť, aby som pre Tvoju česť trpela!» Ukrutný pohan zvolal: «Obetuj bohom, a všetka hanba spadne s teba!» 

— «Nikdy,» odpovedala mučenica, «k tomu ma neprinútiš, čo by som musela i na kríži umrieť, ako môj drahý Spasiteľ!» — 

«Dobre,» kričal Felix na katov; «pribite jej ruky a nohy na kríž!» Keď uzrela Júlia kríž, zvolala: «Ó Ježišu, naplň ma milosťou 
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svojou! Neúfala som, že ma uznáš za hodnú, aby som, ako Ty, na dreve kríža umrela.» A keď ju na kríž pribíjali, modlila sa: 

«Ó môj Bože, prijmi milostivé obetu života môjho. Zmiluj sa nad týmito zaslepenými ľuďmi, odpusť im moju smrť, a osvieť 

ich svetlom Ducha svätého!» Sotva zdvihli kríž, povolal Boh jej čistú dušu k sebe. A zdivočilý miestodržiteľ Felix so svojimi 

sluhami triasol sa úzkosťou, keď videl, že biela holubica sadla na jej hlavu, i zutekal a skryl sa. Eusebius prebral sa zo sna a 

keď počul, čo sa stalo, plakal horko nad jej umučením. To stalo sa dňa 22. mája roku 439. 

Dozvedeli sa o tom zjavením Božím mnísi na ostrove Gorgone, i prišli na svojich člnkoch, sňali telo sv. mučenice s kríža a 

doniesli ho pri pomoci mníchov z malého ostrova Kaprera do svojho kláštora, kde až do roku 763. pochované bolo. Kráľ 

longobardský Desider dal pozostatky sv. Júlie na žiadosť svojej manželky do mesta Brescie preniesť a v kláštore, v ktorom 

jeho dcéra Angelberga predstavenou bola, pochovať. Neskôr bol v tomto meste k jej úcte kostol vystavaný a jej ostatky na 

hlavnom oltári uložené, kde sa až po dnes nachádzajú. Na ostrove Korsike, a síce na tom mieste, kde sv. Júlia ukrižovaná 

bola, stály sa mnohé divy, a po dnes stojí tam nad studničkou kaplnka, sv. Júlii zasvätená. 

Vyobrazuje sa sv. Júlia čo útla panna s krížom v ruke. 

Poučenie. 

Sv. Júlia poznala v otroctve svojom cieľ svojho života a prosila dobrotivého Boha, aby jej dať ráčil milosť Svoju, žeby ho 

použila sťa prostriedok ku dosiahnutiu spasenia. Ona tým dokázala svätú múdrosť. I ty, kresťane, nadobudni si tejto múdrosti. 

I ty pospiechaj cnosťou tohoto života za tým cieľom, ku ktorému všetky tvoje činy smerovať majú, ktorý je tvojím najväčším 

pokladom. Cieľ tento je — najláskavejší Boh. Aby si sa k Nemu dostal, používaj najistejších prostriedkov, ako sv. Júlia. 

Prostriedky k tomuto cieľu vedúce sú: pevná a stála viera, zachovávanie Božích a cirkevných príkazov, užívanie sv. sviatostí, 

najmä sviatosti pokánia a oltárnej, cvičenie sa v cnostiach a dobrých skutkoch. Kresťanská múdrosť i to požaduje od teba, 

kresťane, aby si obetoval svoj malý poklad, žeby si najväčší dosiahol. Sv. Júlia obetovala svoj pozemský život rada, aby život 

večný dosiahla. I ty, kresťane, odopri telu svojmu svetské radosti na zemi, aby si vo večnosti telo i dušu svoju šťastnými 

učinil. 

Modlitba. 

Ó Pane, ktorý si blahoslavenú pannu a mučenicu Juliu milosťou vyznačil, že sa stala v smrti Tebe podobnou, popraj nám na 

jej prímiuvu, aby sme účastní boli zásluh Tvojej smrti, ktorú si na kríži podstúpil, a verne vytrvali vo vyznaní viery Tvojej , 

ktorý žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha svätého na veky vekov. Amen. 
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23. MÁJA. 

Sv. Desider, biskup a mučeník. 

Svätý Desider narodil sa roku 556 neďaleko mesta Autuna v Burgundsku zo zámožných rodičov. Títo starali sa, aby ho od 

útlej mladosti dobre vychovávali. Keď zbadali, že má dobré vlohy, poslali ho do mesta Vienne, kde pod správou samého 

biskupa Numacia školy prekvitaly. Desider vyznačoval sa tu výtečnými pokrokami vo vedách, ale i ušľachtilým životom. 

Mimo školských kníh čítaval usilovne sv. Písmo a spisy sv. otcov; i nadobudol si hlboké známosti v článkoch viery. Každý, 

kto ho znal, nahováral ho, aby si kňazský stav vyvolil. I oddal sa vedám hohosloveckým s celou mysľou a srdcom. Sv. biskup 

Verus vysvätil ho za diakona a vymenoval za učiteľa na biskupských školách. Čo učiteľ pôsobil veľmi spasonosne. Jeho 

vzdelanosť, nábožnosť a mravnosť obdivoval a chválil každý tak, že bol vzorom kňažstva nazývaný. Mnohých výtečných 

mužov vychoval. 

Roku 594 zomrel biskup Verus a Desider bol jednohlasne od duchovenstva a veriacich za jeho nástupcu vyvolený. S 

apoštolskou horlivosťou spravoval svoje biskupstvo, vzbudzoval bohumilého ducha v srdciach svojho kňažstva, s najväčšou 

starosťou strážil čo dobrý pastier nad svojim stádom, hlásal mu učenie Ježiša Krista, posilňoval ho svojím príkladom v cnosti. 

Chudobe bol láskavým otcom. V presvedčení, že krásnymi vedami napravia sa zdivočené mravy a že týmiže chovaná mládež 

náchyľná bude k účinlivej viere a bohabojnosti, podporoval tieto vedy všemožne; áno, sám učil na biskupských školách v 

meste Vienne latinskú reč a spisbu. Našli sa niektorí medzi biskupami susednými, ktorým nebol Desider pre svoje prísne 

mravy po vôli a ktorí závideli mu všeobecnú úctu, jakú požíval; i obžalovali ho nespravodlivé u pápeža, Gregora Veľkého, 

že veriacim popri Bohu i o Jupiterovi (Paromovi) a o iných rímských pohanských bohoch rozpráva a svoju dôstojnosť 

zľahčuje. Pápež vyšetril vec a presvedčil sa o protivnom; i pochválil Desidera za jeho horlivosť a usilovnosť. Áno, keď 

Gregor vyslal do Anglicka missionárov, sveril ich Desiderovi, aby ich riadil a spravoval; ba i vo Francúzsku povstalé cirkevné 

neriady jeho radou a múdrosťou podporované priviedol pápež do poriadku. 

Ale väčšie protivenstvá mal zakúsiť horlivý Desider od zlopovestnej Brunhildy, matky kráľa Childeberta, ktorá vlastne v 

Burgundsku panovala. O nej hovoria dejepisci, že so svojím vnukom Meroveom v hriešnom obcovaní žila. Ona panovala 

miesto syna a dopúšťala sa tých najväčších nespravodlivostí a ukrutností. Nábožný biskup s apoštolskou smelosťou karhal 

jej výstupný život. Preto zlostná žena myslela na pomstu oproti Desiderovi. Povolala do mesta Šalonu tých neprajných 

svätému mužovi biskupov, ktorí ho už predtým boli u pápeža očiernili. Títo, v cirkevnom sneme zhromaždení, pozbavili 

Desidera biskupskej hodnosti a nemravná Brunhilda odsúdila ho r. 603 do vyhnanstva na ostrov Levise. 

Sv. biskup Desider znášal túto nespravodlivosť s kresťanskou trpezlivosťou. I tu hlásal horlivé sv. Evanjelium surovým a 

zanedbaným obyvateľom ostrova za štyri roky s takým prospechom, že stali sa horlivými kresťanmi. Keď po smrti 

Childebertovej jeho syn Theodorich prevzal kráľovské panovanie, bol Desider naspäť do Vienne na svoj biskupský stolec 

povolaný. Veľká bola radosť veriacich, keď sa ich milovaný pastier medzi nich navrátil. Všetci išli mu oproti a vítali ho so 

slzavými očami. Brunhilda, táto druhá Herodias, pukala sa zlosťou nad tou všeobecnou úctou, jakú biskup Desider požíval. 

I nahovorila niektorých vysokých úradníkov kráľovských, aby sv. muža pomluvali a všeliako sužovali. 

Kráľ Theodorich miloval a ctil sv. biskupa. Chcel sa ženiť, ale jeho stará matka Brunhilda spierala sa tomu, lebo sa obávala, 

že keď sa vnuk ožení, jeho pani bude sa miešať do záležitostí panovníckych a ona viac panovať nebude. Theodorich chcel sa 

poradiť biskupa Desidera, ktorú kňažnú (princeznú) má si vziať za manželku. Poslal preň do Vienny poslov, aby do jeho 

sídelného mesta prišiel, že má s ním o vážnych veciach pojednávať. Keď biskup ku kráľovi prišiel, odpovedal na predloženú 

mu otázku slovami sv. Pavla: «Každý muž nech má svoju ženu, a každá žena svojho muža.» A: «Boh zatratí cudzoložníkov, 

a znivočí hanobiteľov svojho chrámu Brunhildin zámer bol tými slovami prekazený a ona pred celým dvorom zahanbená. I 

rozhodla sa, že musí Desidera zahubiť. Najala troch zločincov, a títo napadli sv. biskupa, keď sa domov navracal, pri dedine 

neďaleko Lyonu. Keď poznal ich úmysel, padol na kolená a odovzdal dušu svoju Bohu. Jeden z vrahov hodil mu do hlavy 

skalu, a keď omámený k zemi klesol, priskočil druhý a roztrepal mu kyakom hlavu. Toto stalo sa pri dedine Sv. Didier dňa 

23. mája roku 612. 

Svätý mučeník bol v dedine pochovaný, ktorá dosiaľ jeho meno nosí. Roku 620 dal sv. biskup Cherius pozostatky jeho do 

mesta Vienny preniesť a v chráme sv. Petra a Pavla pochovať, kde sa až po dnes nachádzajú. 

Nezadlho potrestal Boh v ohavnostiach zošedivelú Brunhildu. Lud rozhorčený vydal ju do rúk jej nepriateľa, kráľa Klotára. 

Tento dal ju hrozne mučiť a na chvost bujnému koňovi priviazať, ktorý telo jej v divom behu po skalách roztrepal. 

Sv. Desider vyobrazuje sa v rúchu biskupskom, s kyakom v ruke. 

Poučenie. 

Sv. biskup Desider bol neohrozeným sluhom Pána. Nič nemýlilo ho v plnení jeho povinností. A nič nepodporovalo ho v boji 

proti zlosti sveta, ako myšlienka o nesmrteľnosti jeho duše. Myšlienka táto udusila každú inú a naučila ho zabudnúť na svoju 

dôstojnosť i majetok. Keby si i ty, kresťane, zapodieval sa tou myšlienkou, že tvoja duša je nesmrteľná, činil by si viac pre 

svoje dušné spasenie, než činíš. Rozmýšľaj často: Boh stvoril svet i všetko, čo je v ňom, a tento Boh je nekonečne spravodlivý; 

On teda musí cnosť odmeniť a neprávosť trestať. No často je bohaprázdny človek na svete šťastlivý a cnostný 
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prenasledovaný. Musí teda byť aj druhý svet, a Boh musí v druhom živote dobrým odplatiť a hriešnikov trestať, ináč by nebol 

spravodlivým. A preto: čo utratí človek, keď ho bezbožníci prenasledujú a ohovárajú? Boh nespravodlivosť a neprávosť 

potresce, nepriateľov zahanbí a spravodlivého človeka ospravedlní. Ďalej poznal Desider, že nič nemôže ľudské srdce na 

tomto svete uspokojiť, jedine Boh. Čím viac má človek majetku, hodnosti, radovánok, tým viacej žiada. Ani duch ľudský 

neuspokojí sa svojimi známosťami: človek čím viac zná, tým viacej chce poznať. Len Boh naplňuje a uspokojuje srdce i 

rozum náš. Kresťane, hľaď Boha a Jeho vôľu poznať, a budeš časne i večne spokojný! 

Modlitba. 

Daruj nám, ó Bože, na prímluvu sv. Desidera, biskupa a mučeníka svojho, milosť, aby sme povolaniu svojmu nezmeniteľnou 

vernosťou tak žili, žeby všetky naše činy Tebe sa ľúbily. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

24. MÁJA. 

Sv. Rogacian a Donacian, mučeníci. 

Ku koncu tretieho storočia prenasledoval rímský cisár Maximian kresťanov po celej rozsiahlej krajine svojej. V Galii i, 

terajšom Francúzsku, v meste Nante (Nantes) žil mladík, menom Donacian, ktorý pochádzal zo vznešeného rodu. Jeho 

múdrosť známa bola všeobecne. Odriekol sa pohanstva, prijal sv. krst a žil cnostné a nábožne. Zaslepenosť pohanská veľmi 

ho zarmucovala; a preto usiloval sa pohanom učenie Ježiša Krista hlásať a tak aj ich šťastnými učiniť. Múdrymi a ľúbeznými 

slovami naklonil učeniu Božiemu najprv svojho brata Rogaciana, ktorý bol posiaľ pohanom. Tohoto vyučil v najpotrebnejších 

pravdách viery, a on s vrelou túžbou žiadal, aby bol čo najskôr pokrstený. Ale i do tejto oddialenej krajiny rímského cisárstva 

prišiel rozkaz, aby kresťania, najmä kňazi, boli pochytaní a trestaní. Čo keď sa stalo, nebolo v meste Nante kňaza, ktorý by 

ho bol pokrstil, pretože všetci poutekali a sa skryli. Túžba Rogacianova po prijatí sv. krstu nemohla byť vyplnená. 

Cisár Maximian poslal do mesta Nantu svojho miestodržiteľa, aby držal súd nad kresťanmi. Pohania prijali ho s radosťou a 

veľkou slávou, a hneď v prvý deň žalovali na Donaciana, že bohov opustil, proti nim verejne hovorí a mnohých už na vieru 

Kristovu obrátil, medzi n'mi i vlastného brata, ktorý teraz i sám Krista hlása a bohom sa rúha. 

Miestodržiteľ dal hneď chytiť Donaciana, ktorý sa neskrýval. Keď ho k nemu doviedli, kričal na mladíka: «Oznámeno mi 

bolo, že nechceš klaňať sa veľkým bohom, že sa im rúhaš a druhých zvádzaš, aby sa im neklaňali, ale radšej ukrižovanému 

Židovi.» Pokojne odpovedal Donacian:«Pravdu si povedal, čo i proti svojej vôli. Áno chcel som mnohých z bludu vyviesť a 

ku svätej pravde doviesť, ktorá už sama zasluhuje, aby sme sa jej poddali.» — «Mlč!» okríkol ho miestodržiteľ. «Nuž teda 

ty sám uvrhneš sa do tej priepasti, ktorú mne pripraviť chceš, lebo dávaš prednosť temnosti pred svetlom!» odpovedal pokojne 

Donacian. Pohan, keď to počul, triasol sa od zlosti, a dal ho hodiť do hrozného väzenia. 

Na druhý deň dal chytiť miestodržiteľ i Rogaciana, a keď ho vojaci pred neho doviedli, začal ho peknými slovami prehovárať: 

«Rogaciane môj, počul som, že si zaprel nesmrteľných bohov, ktorí ti mnohé dobrodenia preukázali. Daj pozor, aby si miesto 

lásky jedného Boha na seba neuvalil ich hnev. Počul som, že špinavá voda krstu posiaľ nedotkla sa tvojho čela; preto môžeš 

úfať, že nájdeš zase milosť u cisára i u bohov a že v ich chrámoch sa im klaňať a v palácoch cisárskych vítaným budeš!» 

Rogacian usmial sa a zvolal: «Ó, ty blázon! Ako môžem sa ja klaňať modlám, ktoré sú menšie, než ľudia? Modly vaše sú 

hluché, lebo majú uši mramorové a duše nemajú; jak nerozumní ste vy pohania! Kamenné modly maly by mať i kamenných 

ctiteľov. Miestodržiteľ triasol sa strachom a zlosťou. Dal ho zavliecť do väzenia ku jeho bratovi Donacianovi. Svätí vyznavači 

tešili sa veľmi, že trpeli spolu. Katovia trýznili ich a hrozili im, že jch oboch strašne usmrtia,  jestli bohom obetovať nebudú. 

Rogacian bol zarmútený, že má bez krstu umrieť. Donacian ho tešil, že krvou svojou krstený bude. 

Nasledujúceho dňa predvolal ich miestodržiteľ a kričal: «Nie vľúdne, ale s hnevom budem hovoriť k vám. Vy pohŕdate 

bohami nie zo zaslepenosti, ale zúmyseľne!» Bratia odpovedali: «Hotoví sme trpeť pre meno Kristovo. Dvojnásobnou láskou 

dávame Tomu život naspäť, ktorý nám ho daroval. A keď život svoj obetujeme za Neho, za Jeho česť, odmenou našou budú 

večné radosti.» Zúrivý tyran dal ich na škripec natiahnuť a ukrutne bičovať. Keď to neosožilo, preklali im katovia hrdlá 

kopijami a zrazili im sekerami mladé hlavy. 

To stalo sa dňa 4. mája roku 287. Cirkev ctí ich od času ich umučenia čo svätých. Vyobrazujú sa s kopijou a sekerou v ruke. 

Poučenie. 

Svätý Rogacian s túžobnosťou žiadal sv. krst, a nič ho tak nezarmucovalo v jeho trápení, ako to, že sa nemôže stať bez prijatia 

sviatosti krstu dieťaťom Božím. Nebolo kňaza, i nebol pokrstený vodou; ale sv. Donacian ho tešil, že pokrstený bude vlastnou 

svojou krvou. Co sa i stalo. U prvých kresťanov smel len kňaz krstiť; teraz ale známe, že v čas potreby môže každý človek 

krstiť. Svätý Rogacian prijal mučeníckou smrťou svojou, túžiac pri nej po sviatosti krstu, skutočne krst túžby a krve. V sv. 

cirkvi rozoznáva sa trojaký krst. Riadny krst, ako ho Kristus Pán založil, rieknuc sv. apoštolom: «Idúc, učte všetky národy, 

krstiac ich v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého», je krst vody. V krste tomto človek skrze vodu a sväté slová: «Ja teba 
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krstím v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého» od prvorodeného hriechu a od všetkých skutočných hriechov, jesti sv. krst v 

dospelejšom veku prijíma a hriechov, sa pred prijatím sv. krstu dopustil, očistený, dieťaťom Božím a údom sv. cirkvi učinený 

býva. Krst musí každý človek prijať, jestli chce byť spasený, lebo Ježiš Kristus riekol: «Jestli sa kto nenarodí znovu z vody 

a z Ducha svätého, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. (Ján 3, 5.) Ale krst tento môže v čas potreby nahradený byť krstom 

žiadosti a krstom krve. Krst žiadosti či túžby je srdečné prianie a túženie po krste s vodou, spojené so silnou, kresťansko -

katolíckou vierou a s citom úprimnej lásky k Bohu. Túto túžbu a lásku mal sv. Rogacian a preto bol krstený krstom túžby. 

Konečne krst krve je mučenícka smrť pre Krista Pána. Sv. Rogacian vylial krv svoju pre Krista a bol ňou pokrstený, lebo tak 

dokázal, že miluje Spasiteľa nado všetko. Kresťane, ty prijal si riadny krst a stal si sa dieťaťom Božím. Rozjímaj často, či si 

dosiaľ chrámom Ducha svätého, dieťaťom Božím? Keď si hriechami svojimi prestal tým byť, čiň pokánie! Len kto zotrvá v 

milosti Božej až do konca, bude spasený. 

Modlitba. 

Ó Bože, uč nás, aby sme kráčali po Tvojej ceste, a nedopusť, aby sme smrteľným hriechom milosť Tvoju stratili a večného 

spasenia pozbavení boli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

25. MÁJA. 

Sv. Urban, pápež a mučeník. 

Svätý Urban pochádzal zo staroslávnej rímskej rodiny. Narodil sa vo večnom meste Ríme. Keď roku 223 sv. pápež Kalixt 

umrel, bol Urban na pápežský trón povýšený. 

Rímským cisárstvom vládol toho času Alexander Severus. Cisár tento bol od prírody tichý, kresťanom naklonený; ale 

nemohol svojim mohutným miestodržiteľom zabrániť prenasledovanie kresťanov, lebo ich k tomu pohanský ľud nútil. V 

meste Ríme vládol neobmedzenou mocou ukrutný Almach, ktorý veriacich kresťanov neľudsky trápil a prenasledoval. Mnohí 

kresťania poskrývali sa, aby ušli ukrutnosti tohoto nečloveka. Tedy najal vyzvedačov, medzi nimi krvožížnivého pohana 

Karpása, ktorí po kresťanoch sliedili. 

Svätý pápež Urban obrátil svojím cnostným životom a horlivým učením mnoho pohanov na vieru kresťanskú; potešoval 

mučeníkov a vyznavačov, medzi ktorých patria predovšetkými slávny Valerian, manžel sv. Cecilie a jeho brat Tiburc, ktorí 

oba za učenie Ježiša Krista mučeníckou smrťou umreli. Keď Almach vždy viacej zúril proti vyznavačom Kristovým, ukryl 

sa i pápež Urban s dvoma kňazmi a troma jáhňami (diakonmi) v jednej jaskyni pri hroboch sv. mučeníkov. Karpás vysliedil 

ich úkryt a s diabolskou radosťou oznámil to Almachovi. Tento poslal na nich svojich vojakov; Urban bol so svojimi kňazmi 

a mnohými veriacimi od nich chytený a pred Almacha predvedený. Almach kričal v zlosti na hlavného pastiera cirkvi Božej: 

«Ty si Urban, zlopovestný ten zvodca, ktorého vrchnosť už mnohoráz napomínala a trestala, a ktorého kresťania za svojho 

vodcu vyvolili?» Sv. pápež odpovedal neohrozene: «Áno, ja zvádzam ľudí, aby zanechali bezbožnosť a zločinský život, a 

aby kráčali cestou pravdy!» Miestodržiteľ riekol: «Pravdy, ktoré ich učíš, sú snáď tie, aby zneucťovali nesmrteľných bohov, 

od obetí sa odťahovali a neposlúchali vrchnosti?» Sv. Urban odpovedal: «Vašich bohov čo kresťan nemôžem, nesmiem ctiť, 

ani sa nebojím moci takej vrchnosti, ktorá ma k tomu násilne chce prinútiť. Ostatne, nalož so mnou, ako sa tebe ľúbi, ja som 

prichystaný ku všetkému.» Almach rozkázal sv. pápeža s jeho kňazmi odviesť do väzenia, ktoré von z mesta Ríma pri chráme 

bôžka Jupitera sa nachádzalo. 

Prenasledovaní veriaci, keď počuli, že Urban, hlava cirkvi Božej, je uväznený, zhrozili sa síce, ale odvahu neutratili. 

Neohrozene išli nočnou dobou ku väzeniu; obdarovali hojne žalárnika Anolina, ktorý ich vpustil ku sv. otcovi. Keď ho videli 

v okovách, padli slziac na tváre a prosili ho, aby ich požehnal. Celú noc až do svitania zotrvali s ním na modlitbách. Na druhý 

deň predvolal ho miestodržiteľ a chcel ho nakloniť, aby obetoval lžibohom. Všetko darmo. Vytýkal mu, že mnohé rodiny do 

nešťastia uviedol, len aby si majetky osvojil. Sv. pápež odpovedal bezočivému pohanovi: «Cecilia a jej príbuzní mučeníckou 

smrťou neboli znivočení; lebo zdedili kráľovstvo Božie. Ó nešťastný človeče! Nauč sa poznať pravého Boha! Cecilia z lásky 

k Nemu rozdala svoje poklady chudobným a hladujúcim a radšej si vyvolila ukrutnú smrť, nežli mala hriešny život viesť. Jej 

smrť bola priechodom do nového, nebeského života. Avšak hrozná je smrť tých, ktorí v dobrovoľnej slepote, náruživé a 

hriešne žijú: ich očakáva večné zatratenie.» 

Zahanbený obrátil sa zarytý pohan ku kňazom a pýtal sa ich: «Či i vy tak smýšľate?» A keď títo odpovedali, že áno, dal ich 

nemilosrdne bičovať. Všetci ďakovali Bohu, že ich za hodných uznal, pre Jeho meno trpeť. Almach vo svojej zlosti nadával 

sv. otcovi: «Ty zlostník, pretože si starý, túžiš po smrti a po pokoji; týmto mladým mužom závidíš ich mladosť, preto si ich 

zviedol, aby i oni život svoj s tebou stratili, keď ty ho i tak pre svoju starobu nezadlho utratíš!» Kňaz Ján zastal sv. otca: 

«Hovoríš nepravdu! Už ako mladík venoval náš sv. otec Urban svoj vlastný život Pánu Ježišovi a už vtedy bol hotový pre 

Jeho česť život svoj položiť. Prečo bol toľkoráz pred súd pohnaný, ako si to sám na oči mu vyhodil? Prečo toľkoráz pre svoje 

vierovyznanie trpel? Prečo vydával život svoj do nebezpečenstva pre svoje stádo?» Sudca zamlkol a rozkázal Božích sluhov 

do väzenia odviesť. 
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Cestou modlili sa na hlas sv. vyznavači a bojovníci Kristovi: «Pane, ty si naša sila a naše útočište z pokolenia na pokolenie!» 

— Keď noc nastala, prišli k väzeniu traja kresťanskí vojenskí plukovníci: Favian, Kallist a Ammon, a s nimi mnohí kresťania. 

Keď to počul jáheň Marcial, oznámil to sv. otcovi. Sv. Urban prosil žalárnika, aby kresťanov k nemu vpustil. Anolin vpustil 

ich do väzenia a všetci padli k nohám sv. otca a slziac prosili ho: «Požehnaj nás a pros za nás Boha o pomoc a posilnie je!» 

— «Deti moje,» riekol sv. otec, «neplačte, ale radujte sa; len utrpením a prenasledovaním môžeme získať nebe.» Sv. otec 

ohnivými slovami tešil ich celú noc a napomínal ku stálosti. Keď to vypočul Anolin, padol k nohám sv. otcovi, vyznával 

Krista Pána a prosil o pokrstenie. Nasledujúceho dňa mal byť veľký sviatok kresťanský. Sv. pápež dal prihotoviť oltár, 

priniesol Bohu nekrvavú obetu, pokrstil Anolina, rozdával Božie Telo a kázal slovo Božie. 

Ráno oznámili vyzvedači miestodržiteľovi, čo sa v noci stalo. Predvolal Anolina a rozkázal mu zlostne, aby obetoval bohom. 

Anolin si vzdychol: «Ó akým nešťastným som bol, že behom toľkých rokov nepoznal som všemohúceho a pravého Boha, 

svojho Otca a Stvoriteľa! Z celého srdca ďakujem Mu za Jeho nekonečné milosrdenstvo, že ma v posledných dňoch môjho 

života k poznaniu pravdy priviesť ráčil!» Ukrutný Almach dal ho chytiť a do chrámu bohyne Diany zaviesť, aby jej obetoval. 

Keď Anolin to neurobil, dal mu hlavu zoťať. 

Rozvzteklený miestodržiteľ rozkázal vojakom, aby uväznených kresťanov k Diane doviedli. Sv. otec s kňazmi svojimi cestou 

prespevoval žalmy. A keď dovedení boli k bohyni Diane, aby jej obetovali, padli všetci na kolená, modlili sa hlasne k živému 

Bohu a vyznávali meno Ježiš. Sv. Urban povstal, pristúpil k modle a zvolal: «Nesmierna moc Pána Boha nášho nech ťa 

znivočí!» A modla spadla, roztrepala sa a zabila pohanských žretcov (kňazov), ktorí okolo nej stáli. Pohania hrnuli sa s hrôzou 

z chrámu; miestodržiteľ triasol sa na celom tele, utekal do svojho palácu a hovoril, že Urban je čarodejník. 

Keď Almacha strach popustil, dal vystaviť vo svojom paláci modlu a väzňov predviesť; i hrozil im, že, keď nebudú modle 

obetovať, strašnou smrťou zomrú. Kresťania vyznávali živého Boha a obetovali Mu srdcia svoje. Rozbesnený pohan rozkázal 

vojakom, aby ich na zem pohádzali, poviazali a nemilosrdne bičovali. Jáheň Lucian, modliac sa za svojich vrahov, zomrel 

pod mučením. Sv. Urban počas mučenia napomínal súdruhov, aby sa odovzdávali do vôle Božej a vytrvali, aby spoločne 

mohli dosiahnuť korunu večnej slávy. 

Almach rozkázal vojakom, aby ich, krvou zaliatych, ešte raz do chrámu k bohyni Diane zaviedli, a keď jej nebudú chceť 

obetovať, aby ich usmrtili. Po ceste k smrti napomínal súdruhov sv. Urban: «Hľaďte, deti moje, teraz volá nás Boh k sebe 

potešujúcimi slovami: «Poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení, a ja vás občerstvím!» Posiaľ videli sme Najsvätejšieho, 

Najmilosrdnejšieho akoby v zrkadle; včul blíži sa posvätné okamžik, v ktorom Ho z tváre do tváre videť budeme!» 

Keď vstúpili do pohanského chrámu, riekli jednohlasne ku katom: «Vykonajte rozkaz pánov, my neobetujeme nepravým 

bohom!» Katovia vyvliekli ich von a poztínali pred vrátami, i nechali telá ich zohavené na ulici ležať. 

V noci prišli vojenskí plukovníci Favian Ammon a Kallist, a pochovali tajne telá sv. mučeníkov na kresťanskom hrobitove. 

To stalo sa dňa 25. mája roku 230. Len roku 821 nájdené boli pozostatky sv. Cecilie, Urbana, Tiburcia, Valeriana a iných 

mučeníkov. Pápež Paškál dal ich do chrámu sv. Cecilie preniesť. Lev IV. daroval cisárovnej Irmindgarde, manželke Lothara 

I, hlavu sv. Cecilie s ostatkami sv. pápežov a mučeníkov Sixta a Urbana, ktoré ona uložila do chrámu, roku 849 v Erstaine v 

Elsasku k ich úcte založeného. 

Sv. Urban vyobrazuje sa v pápežskom rúchu, pri jeho nohách je meč a polámaná modla. 

Poučenie. 

Svätý Urban, pápež, žil ako sv. apoštolovia. Ani dvesto rokov neuplynulo od toho času, čo sv. Peter spravoval v Ríme sv. 

cirkev. Za času sv. Urbana bolo učenie sv. Petra ešte v ústach veriaceho ľudu rímskeho, a ľud ten žil, ako za časov 

apoštolských. Bohatí udržovali chudobných, ako sv. Cecilia. Majetok bol spoločným; jáhňovia starali sa o výživu kresťanskej 

obce. A každý kresťan tešil sa, keď mohol pre meno Ježiš trpeť. Sv. Urban neohrozene bránil svoje stádo. Keď ho 

miestodržiteľ osočoval, nehoršil sa. Mierne zastával pravdu. Kresťane, nasleduj ho! Nebuď hnevlivý; nezahor pomstou proti 

osočovateľom; mierne bráň česť svoju. Pozemské veci nezasluhujú, aby sme pre ne dušu svoju znepokojovali. Uvažuj, či sa 

nahneváš sám na seba, keď Boha svojho obrazíš? Keď ťa blížny obrazí, odpusť mu zo srdca jeho vinu, i smier sa s tým, ktorý 

ťa obrazil. Sv. Urban bránil sv. náboženstvo neohrozene proti pohanskému tyranovi; ale len vtedy hovoril, keď toho bolo 

veľmi treba. Počul mnoho od vzteklého pohana, sám hovoril málo, ale dobre rozmyslené. On riadil sa podľa sv. apoštola 

Jakuba, ktorý hovorí, že máme byť rýchli ku slyšaniu, neskorí k mluveniu. Toto pravidlo máme i my držať pred očima. Boh 

hovorieva k tebe, kresťane, ústami predstavených, ktorí ti vôľu Jeho zvestujú: hlas tento máš slyšať a plniť. Boh hovorieva 

k tebe tvojimi priateľmi i nepriateľmi, ktorí ťa na chyby upozorňujú: počúvaj ich. Boh hovorieva k tebe i tvojím svedomím: 

počúvaj ho. A jestli svoje svedomie základne zpytuješ, zbadáš, že najviac hrešíš ústami: preto buď neskorý k mluveniu, ako 

sv. Urban. 

 

 

Modlitba. 
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Svätý Urbane, pros za nás, aby sme i my podľa napomenutia sv. apoštola Jakuba a podľa tvojho príkladu vždy mnoho 

počúvali a málo hovorili, žeby sme tak s tebou radostí večného blahoslavenstva účastnými sa stali. Skrze Ježiša Krista, Pána 

nášho. Amen. 

 

26. MÁJA. 

Sv. Filip Néri, zakladateľ Oratorianov. 

Mesto Florencia, v zemi Talianskej, j odchovalo mnoho výtečných mužov. I sv. Filip Néri narodil sa tu dňa 22. júla roku 

1515. Otec jeho František Néri bol úradníkom, matka Lukrecia Saldi pochádzala z bohatej rodiny Toskánskej. Po včasnej 

smrti šľachetnej matky vychovávala Filipa jeho nábožná, útlocitá macocha s takým prospechom, že ho pre jeho nábožnosť a 

poriadnosť všeobecne čo útleho chlapca dobrým Filipom menovali. Stránil sa všetkých zábav detských a najradšej chodieval 

do školy a do kostola, kde kázne a vykladanie sv. evanjelia veľmi rád počúval. 

Keď si potrebné vedomosti v miestnej škole nadobudol a dom otcovský zhorel tak, že otec jeho o celý svoj majetok prišiel, 

poslal tento sedemnásť ročného mládenca ku bohatému ujcovi do Neapolska, do malého mestečka San Germano, na úpätí 

vrchu Monte Kassino ležiaceho, aby sa tam kupectvu vyučil. Dva roky vytrval Filip u bohatého ujca, ktorý ho chcel dedičom 

spraviť veľkého svojho imania. Filipovi neľúbil sa kupecký stav, on sa obával v ňom o svoje duševné spasenie. Roku 1533 

odišiel do Ríma a učil sa ľubomudrcké a bohoslovecké vedy a býval čo vychovávateľ v dome bohatého florentinského 

zemäna. Vo veľkom meste tomto žil Filip akoby na púšti. Jedával raz cez deň a to len suchý chlieb, ku ktorému si vody zapil. 

On hovorieval: «I vo veciach, ktoré zdajú sa byť malichernými, treba sa človekovi zapierať; tým učí sa vo veľkých bojoch 

víťaziť.» Miesto zábav vyhľadával chrámy a nemocnice; často modlieval sa celé noci pred obrazom Ukrižovaného. S 

výtečným prospechom dokončil bohoslovecké učenie; i odovzdal sa skúmaniu sv. Písma, usilovne čítaval spisy sv. otcov, a 

stal sa tak učeným, že ho mnohí o radu prosievali. 

Razom predal svoje knihy a svoj majetok; rozdal všetko chudobným; prestal sa učiť, a venoval celú svoju činnosť skutkom 

milosrdenstva. Navštevoval nemocnice, vyhľadával chudobných a nešťastných, aby im pomáhal, hriešnikov, aby ich na cestu 

spasenia napravil. Celé hodiny kľačiaval pred ukrižovaným Spasiteľom a taký oheň lásky horel v jeho srdci oproti 

Spasiteľovi, že často zvolal: «Ó Pane, dosť je! Ja som smrteľný človek a nemôžem zniesť toľkú nebeskú rozkoš! Ja zomriem, 

Bože môj, keď mi ku pomoci neprispeješ!» Často vzdychal: «Ó Bože môj, keď si takej lásky hodný, prečo si mi nedal srdce, 

aby som Ťa hodne miloval? Prečo je moje srdce pre túto lásku tak malé a úzke?» 

Roku 1550 založil spoločnosť najsv. Trojice pre opatrovanie pútnikov, nemocných a chudobných. Pre každý deň zaviedol v 

tej spoločnosti isté pobožnosti a kázaval s takou horlivosťou, že sa tisíce veriacich na nich zúčastňovali, a mnohí hriešnici 

polepšili svoj život. Tak pomály povstal rád Oratorianov, ktorý roku 1576 od pápeža Gregora XIII. potvrdený bol a po celej 

Európe sa rozšíril. 

Roku 1551 dal sa nahovoriť a prijal sviatosť posvätenia kňažstva a spravoval rád Oriatorianov u sv. Hieronyma. Každý úd 

tohoto rádu žil pre seba a vykonával podľa svojej možnosti skutky pokánia a milosrdenstva. Filip mal prístup do palácov 

velikášov a boháčov, do príbytkov kardinálov a ku sv. otcovi. A všetko to používal ku svojmu cieľu, aby totiž biedu a núdzu 

chudobných uľavoval, útechu a pomoc poskytoval, nábožnosť a cnosť rozširoval, úctu k Bohu, Panne Márii a svätým 

rozmnožoval. Najviac usiloval sa, aby zatvrdlivých a nenapraviteľných hriešnikov na cestu spasenia priviedol. Raz spovedal 

sa mu taký hriešnik. Sv. Filip naložil mu za pokutu, aby sa «Otče náš» pomodlil, a keď by bol pokúšaný, aby hneď k nemu 

prišiel a to mu oznámil. Kajúcnik držal sa podľa toho a bol zachránený. Raz našiel Filip mládenca, ktorý bohaprázdny život 

viedol; priviedol ho k tomu, že uznal svoje poblúdenie. Čo pokutu naložil mu po skrúšenej spovedi, žeby sedemkrát za deň 

modlitbu «Salve Regina» sa modlieval, zem poľúbil a hovoril: «A snáď zajtra budem museť zomrieť.» A mládenec ten viedol 

potom bohumilý život. 

Ačkoľvek veľmi svätý život viedol a blížnym svojim veľmi mnohé dobrodenia preukazoval, predsa sa našli ľudia zlostní, 

ktorí ho očerňovali. S podivuhodnou trpezlivosťou znášal pokorenie. On hovorieval: «Svetom pohŕdať, nikým nepohŕdať; 

sebou pohŕdať, a pohŕdaným byť.» Pápež Gregor XIV. chcel sv. Filipa vymenovať za kardinála. On však sv. otcovi úctivé 

odkázal, že mu sám oznámi, keď príde čas, v ktorom by takú dôstojnosť prijať mohol. Bola to ale len žartovná výhovorka, 

aby tú dôstojnosť prijať nemusel. 

Sv. Filip bol veľmi slabého tela, často radosť z toho, keď mohol niekoho žartom býval nemocným. Keď raz ťažko onemocnel, 

zkúmať. Prišiel raz k nemu mladý, ale nenahovárali ho duchovné jeho deti, aby, ako zdvorilý kapucín. Filip, ako by sa nad 

tým sv. Martin, Boha prosil, žeby ho ešte ponechal na zemi medzi ľudom pôsobiť; on odpovedal: «Ja nie som sv. Martin. A 

keby mi napadla myšlienka, že by som bol snáď potrebným na zemi, držal by som sa od toho času za strateného.» Vzdor 

svojej slabosti a chorobe bol vždy dobrej a veselej mysle a vôle. On bol presvedčený, že u žiadnej triedy ľudskej nemožno 

toľko dobrého pôsobiť, ako u mládeže; preto obcoval veľmi rád s mládežou. Ako starec vyšiel niekedy s hromadou mladých 

ľudí za mesto, kde pod holým nebom sa i hral i a potom obedovali. Filip tešil sa, keď boli veľmi veselí. I sadol si k nim na 

zem a dával im naučenia, ako bohabojný život viesť majú. Keď zbadal, že niektorý z mládencov je smutný, udrel ho útle po 
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tvári a riekol: «Buď veselý!» Keď pri jeho dverách a pod oblokami ihraly sa deti s veľkým krikom a niekto ich za to karhal, 

že sv. muža znepokojujú, Filip, počujúc to, hovoril: «Deti, nebojte sa, hrajte sa len a buďte veselé. Nežiadam nič od vás, len 

aby ste sa žiadneho hriechu nedopustily!» A karhajúcemu deti pre ich krik odpovedal: «Oj, keď sa len hriechu nedopustia, 

môžu mi treba na chrbte drevo štiepať.» Filip mal hneval, riekol: «Ty neporiadnik, hľaď, aby si sa mi z očú stratil;» i vyzul 

papuču a hrozil mu, že ho ňou uderí. Kapucín stál a usmieval sa. «Odlož plášť», okríkol ho Filip, «nezasluhuješ, aby si v 

ňom išiel po meste.» «Čo by som neodložil», usmial sa kapucín, «veď som dostal u teba, otče, dobrý obed, nebude mi zima.» 

Filip, ako by bol nahnevaný, vyhnal ho z izby. Kapucín nerobil si z toho nič a chcel odísť. Filip ho objal a povedal: «Tak je 

dobre, milý synu! Podrž vždy tohto veselého ducha, on je najlepšou cestou ku cnosti.» Kardinál Baronius bol niekedy žiakom 

Filipovým. Aby ho cvičil v pokore, poslal ho raz ku hostinskému, ktorý bol veľkým hrubianom. Dal mu veľkú konvu, do 

ktorej vmestilo sa viac litrov a rozkázal mu, aby mu v nej doniesol pol litra vína Sv. Filip Neri. Naložil mu, aby povedal 

hostinskému, žeby mu najprv nádobu vymyl a vzal ho do pivnice, aby sa tam presvedčil či dobre meria. Dal mu zlatý peniaz, 

z ktorého mal niekoľko krajciarov za víno zaplatiť a ostatné peniaze doniesť. Baronius urobil tak. V hostinci mysleli, že ich 

má za bláznov, nadali mu a chceli ho zbiť. — Žiakov svojich privykal, aby si zo seba nič nerobili. To činil i sám. Niekedy 

obliekol sa počudovsky, alebo keď ho niekto navštívil, dal si veselé kúsky predčítavať a vesele sa pri tom smial. Jeden veľmi 

nábožný muž zo Sieny prišiel raz k nemu a bol na hospode u bratov Oratorianov. I videl, že Filip vesele sa shovára s bratmi 

a s nimi sa smeje. Cudzinec začal o sv. živote Filipovom pochybovať. Druhého dňa spovedal sa u neho, ale to zamlčal. Filip, 

majúc o tom vnuknutie od Boha, riekol mu: «Daj pozor, aby si jeden hriech nezamlčal. Prečo sa nespovedáš, že si sa včera 

večer pohoršil na mne?» Cudzinec sa naľakal, vyznal všetko, a mal od toho času najväčšiu úctu k svätému. Žartovným 

spôsobom dozvedel sa často o stave niektorej duše skôr, ako keby bol celé dni vážne s človekom rozprával. Neďaleko Ríma 

bol kláštor nábožných panien a v ňom žila mníška, ktorú svet za svätú držal. Sv. otec, pápež, naložil Filipovi, aby sa o tom 

presvedčil. Filip išiel v ďáždivom počasí, dal zavolať mníšku a požiadal ju, aby mu pomohla vyzuť mokré bôty. Mníška sa 

nahnevala a začala Filipovi nadávať. Sv. Filip vrátil sa hneď a odpovedal sv. otcovi: «Nie je svätá, lebo nemá pokory.» Jeden 

mladík, z bohatej rodiny, prišiel k Filipovi, aby ho prijal do rádu Oratorianov. Sv. Filip poznával u mladíka, že nemá k rádu 

povolania; i riekol mu, aby si dal na chrbát líškin chvosť zavesiť a tak išiel po Ríme. A mladík nepodrobil sa tej zkúške 

pokory, ani nechcel viac do rádu vstúpiť. 

Ako divotvorne pôsobil sv. Filip na srdcia ľudské, to dosvedčuje i tento prípad. Jedného dňa navštívil ho mladík z bohatého 

a vznešeného rodu a rozprával mu s radosťou, že mu rodičia dovolili, aby navštevoval vysoké školy a učil sa právnictvu; 

preto že vynaloží celú usilovnosť, aby si právnické vedy osvojil. Sv. Filip pýtal sa ho: «A keď právnické školy skončíte, čo 

potom?» «Dostanem doktorský klobúk», odpovedal mladík. «A potom?» pýtal sa Filip. «Potom povedem ťažké pravoty», 

odpovedal mladík, «budem slávnym pravotárom, dosiahnem vysoký úrad a nadobudnem si veľký majetok.» «A potom?» 

pýtal sa svätý. «Potom», usmieval sa mladík, «sa ožením, a budem pohodlne a bezstarostne žiť až po svoju starobu.» «A 

potom?» pýtal sa sv. muž. «Potom — nuž potom zomriem.» A sv. Filip pýtal sa povýšeným hlasom: «A potom?»... Mladík 

zvesil hlavu, zarmútil sa a odišiel so zaslzenýma očima. Zanechal učenie, vstúpil do kláštora a zomrel ako svätý. 

Filip, keď otvorili kostol, už sedával v spovedelnici. Keď nebolo nikoho v kostole, prechádzal sa a čakal, kým ku sv. spovedi 

niekto neprišiel. Ku podivu je, koľkých ľudí k nábožnému životu priviedol. Pokora jeho bola veľmi veľká. «Buďte pokorní 

a poslušní», napomínal svojich žiakov. Pannu Máriu ctil detinskou nábožnosťou. «Mia mamma» («moja mamka»), menoval 

ju vždy. V posledných rokoch svojho života hovorieval ku svojim žiakom: «Synovia moji, ctite Matku Božiu, milujte Máriu.» 

Nevinnosť miloval nado všetky cnosti. Keď sa blížil k nemu roztopašný mladík, ktorého nikdy predtým nevidel, riekol mu: 

«Smrdíš, môj synu.» «Nečisté rúcho nenávidel; často hovorieval: «Mne sa ľúbi chudoba, nie ale nečistota.» Čím bol starším, 

tým bol prísnejším oproti sebe. Keď mu bratia hovorili, aby sa šetril, riekol: «Nebe nie je pre lenivcov.» Pozemskými vecami 

opovrhoval. On hovorieval: «Kto chce časné statky rozmnožovať, z toho nebude nikdy duchovný človek. Dajte mi desať 

mužov, ale takých desať, ktorí opravdivé zapovrhujú svet, a ja úfam, že s nimi obrátim celú zem ku kresťanstvu.» 

Život svoj trávieval najviac v Oratoriume, ktoré zprvu v hospitále sv. Hieronyma sa nachádzalo; neskôr preložil ho do kostola 

Panny Márie vo Vallicele. Posledne vystavený bol pre Oratórium nádherný chrám a veľký kláštor, kde on ako predstavený 

rádu úradoval. 

V poslednom čase života navštevovaný bol často ťažkou nemocou. V najväčších bolestiach modlieval sa: «Ó Bože, rozmnož 

moje bolesti, ale i moju trpezlivosť!» Neraz zvolal: «Ó svätá Matko Božia, čo som Ti učinil, že sa uponížuješ ku mne prísť? 

Začiatkom mája r. 1595 začal vydávať krv. Prosil o spovedelníka. Keď sa kardinál Fridrich Baronius s Božím Telom blížil, 

zvolal so slzami v očách: «Ajhľa, moja láska, moja láska! On prichádza ku mne, ktorý je jediná rozkoš duše mojej! Dajte mi, 

dajte mi skoro moju lásku!» I modlil sa skrúšene, vyspovedal sa a prijal Telo Pána. Nemoc prestala. Nezadlho zase obľahol. 

Bratom predpovedal svoju blízku smrť. Kardinál Baronius zaopatril ho zase sv. sviatosťami, predmodlieval sa modlitby 

zomierajúcich a sv. Filip usnul v Pánu dňa 26. mája r. 1595 v 80. roku veku svojho požehnaného. 

Keď ho otvorili, našli rebrá nad srdcom prelomené a zdvížené, vodu zo srdca vyschnutú; lekári pripisovali zjav ten jeho 

horúcej láske ku Spasiteľovi. Srdce jeho a vnútornosti pochované boli na hrobitove Oratorianov; ostatné telo jeho položili do 

rakve, kde o sedem rokov ešte neporušené bolo. Mnohými divami oslávil Boh jeho pozostatky. Pápež Gregor XV. vyhlásil 

ho už dňa 12. apríla r. 1622 za svätého. 

Rád Oratorianov, ktorý sa po celom Taliansku a Francúzsku rozšíril, pôsobil behom storočí veľmi blahonosne na prebudenie 

nábožnosti a mravnosti u kňažstva. Sv. Ignác hovorieval o sv. Filipovi Néri, že je ako zvon; lebo ako zvon do kostola volá a 

sám na veži visí, tak i sv. Filip mnohých do kláštorov povolal a sám ostával v svete medzi ľuďmi. Ešte i dnes účinkujú 

Oratoriani v Taliansku; r. 1847 boli i do Anglicka znovu uvedení. 



 

241 

Vyobrazuje sa, ako slúži sv. omšu, v povetrí hrajú anjeli, za ním stojí Panna Mária. 

Poučenie. 

Sv. Filip Néri mal neuhasiteľnú lásku k Bohu. Keď si nadobudol vedomostí, odhodil knihy a venoval sa modlitbe, 

podporovaniu chudobných, dušnému spaseniu blížnych. Pri sv. omši prelieval hojné slzy, a úpenlive nariekal. Jeho častá 

modlitba bývala: «Čisté srdce, ó Bože, stvor vo mne a pravého ducha obnov v srdci mojom! Pane, prispej mi ku pomoci. 

Nauč ma, abych plnil vôľu Tvoju; neskrývaj sa, ó Pane, predo mnou. Tvoja vôľa staň sa, ako na nebi, tak i na zemi. Ježišu, 

buď mi Spasiteľom! Nepamätuj na moje hriechy, ó Pane! Kedy budem Ta milovať synovskou láskou? Svätý trojjediný Bože, 

zmiluj sa nado mnou! Oheň svojej lásky zapáľ vo mne! Mária, Matko milosti a milosrdenstva, chráň nás pred nepriateľmi a 

prijmi nás v hodinu smrti!» Srdce jeho prejavovalo vždy lásku Božiu. Kresťane, podľa jakého znaku poznávaš lásku svoju k 

Bohu? Zapodievaš sa často s Ním? Či volávaš so sv. Filipom: «Ó Bože môj, prečo dal si mi len jedno srdce, abych Ťa dôstojne 

milovať mohol?» Prísnosť života jeho bola podivuhodná. Pracoval celý deň, modlil sa celú noc! Kresťane, či nezabúdaš pri 

svojich denných prácach na Boha, darca všetkého dobrého? Sv. Filip plakával nad hriešnym stavom ľudí; ale býval i veľmi 

veselým. Kresťane, buď uistený, že len svätý človek môže byť skutočne veselým. On nemá tisíceré starosti a mrzutosti, ako 

sveták; v pokore, trpezlivosti a dôvere v Boha znáša všetko. K tomu má takú vnútornú útechu, ktorú svet ani netuší. Len 

hriešnik je smutným a zamysleným. Sv. Filip bol vždy hotový pomáhať blížnym. Kresťane, prečo ty nerobíš nič pre Boha? 

Preto, že Boha nemiluješ. Láska k Bohu je vždy účinlivá, ona vždy a všade pomáha, ona koná veľké skutky! Kresťane, často 

opakuj si v srdci otázku sv. Filipa: «A potom?» a zaiste odumreš márnosťam sveta a žiť budeš Bohu a spaseniu duše svojej. 

Modlitba. 

Popraj mi, ó Bože, ako si poprial sv. Filipovi, ohnivú lásku k Tebe; a dopraj milostivé, aby som, ako sa z jeho prítomnej 

slávnosti teším, tak i príkladom jeho cností zdokonálený bol. O to prosím Ťa, skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. 

Amen. 

 

27. MÁJA. 

Sv. Magdalena Pazzis, panna. 

Tak podivné sú cesty milosti Božej , to vidno v zázrakov plnom živote sv. Magdaleny Pazzis Svätá panna táto narodila sa 2. 

apríla roku 1566 vo vo Florencii a obdržala pri sv. krste meno Katharina. Jej otec menoval sa Kammill Gerius Pazzis; bol 

zeman; jeho vysoký rod stál v pokrvenstve s panovníckym domom Medicis. I jej nábožná matka pochádzala zo staroslávneho 

rodu Buondelmontov. Už čo útle dieťa prejavovala zvláštnu radosť, keď ju do kostola zaniesli a o Ježiškovi jej rozprávali. V 

siedmom roku spovedávala sa kňazovi Rossimu a tento vychovával ju tak nábožne, že zahorela láskou k chudobným: s jedlom 

s nimi sa delila, sama len suchý chlieb jedávala, miesto ihier samotu hľadala, tam sa modlila a o umučení Pána rozjímala. V 

desiatom roku bol jej rozum a srdce tak vyvinuté, že pripustená bola ku prvému sv. prijímaniu a ku birmovke. V dvanástom 

roku učinila svojmu Spasiteľovi sľub, že večnou pannou zostane. A od tohoto času tak mrtvila svoje útle telo, že museli dať 

na ňu pozor, aby si zdravie nezničila. Postievala sa často, nosila drsné rúcho pod vrchnými šaty, spávala na holej zemi, na 

hlavu kládla si v noci tŕňovú korunu, bičovala sa reťazou až do krve. 

Otec jej vymenovaný bol za miestodržiteľa do Kortony. Keď ta odchádzal, odovzdal dcéru svoju Katharinu mníškam pri sv. 

Jánovi vo Florencii. Katharina tešila sa tomu, veď túžba jej bola vyplnená! Skoro oželela, že jej rodičia sú vzdialení. Každý 

deň ráno ztrávila štyri hodiny na modlitbách a vo sv. rozjímaní. O dva roky vrátili sa jej rodičia naspäť do Florencie; i vzali 

ju z kláštora. Bohatí zemanskí mládenci uchádzali sa o jej ruku. Katharina oznámila rodičom, že učinila sľub panenstva a na 

kolenách ich prosila, aby smela opustiť svet a do samoty kláštorskej sa utiahnuť. Dva roky trval tento boj; denne prosila so 

slzami v očiach dobrých rodičov, aby smela mníškou sa stať. Rodičia konečne privolili. 

Dňa 19. augusta 1582 vstúpila do karmelitánskeho kláštora vo Florencii; ale nezadlho musela ho na rozkaz otcov opustiť. 

Doma za tri mesiace vystavená bola pokúšaniam, aby v svete ostala. Všetko márno. Otec dovolil jej naspäť do kláštora vstúpiť 

a 30. januára 1583 prijala rúcho karmelitánske. Keď jej sestry kláštorné hovorily, že bude mať v kláštore menej času k 

modleniu, ako doma, lebo že tu bude mať mnoho povinností, odpovedala: «To ma nezarmucuje, lebo dobre viem, že 

najmenšia práca, ktorá koná sa z poslušnosti, i najdlhšiu modlitbu preváži.» V čase zkúšebnom upadla do ťažkej nemoce. S 

veselou mysľou a s najväčšou trpezlivosťou znášala najťažšie bolesti. Jedna mníška dlho obdivovala jej oddanosť do vôle 

Božej a jedného dňa pýtala sa jej, zkade bere posilu, že sa na svoje bolesti neponosuje, ba ani o nich nerozpráva.«Pozri ta», 

ukazovala Katharina na obraz ukrižovaného Spasiteľa, «a rozváž si, čo nekonečná láska Božia pre moje spasenie vykonala! 

Jeho láska hľadí na moju slabosť a dodáva mi sily . Všetci , ktorí rozpamätajú sa na jeho utrpenia a svoje Kríže spoločne so 

Spasiteľovými nebeskému Otcovi obetujú , nachádzajú v zármutku a nešťastí útechu a poľahčenie . Ponevač jej nemoc sa 

zhoršila , dovolené jej bolo na smrteľnej posteli slávny sľub složiť . Toto stalo sa dňa 17. mája 1584. Odložila svoje krstné 

meno, a napozatým menovala sa Mária Magdaléna; pri čom duša jej bola takou nebeskou slasťou preplnená, že za dve hodiny 

v sladkom vytržení odpočívala. Oči stály stlpkom na umučenie, ktoré v rukách držala, obrátené; tvár útlou rúžovou barvou 

poliata, leskla sa nekonečnou slasťou a blahoslavenstvom; i ležala na svojom lôžku ako anjel. Tak šťastnou učinila ju 
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myšlienka, že je s Bohom celkom spojená a že sa stala nevestou Spasiteľa. I šeptala: «Oj láska! Bože môj a Spasiteľu môj, 

ako je možno, Teba poznať a neľúbiť Ťa?!» Prebudila sa, prišla k sebe a ozdravela Srdečné spojenie s Bohom otvorilo jej 

prameň hlbokej múdrosti. Mnohé veci predpovedala a uzdravila nemocných dotknutím sa rúk. O svoje uzdravenie neprosila 

Boha; lebo verila, že láska k Nemu nemôže sa zrejmejšie vyjadriť,ako túžbou po kríži a utrpení. Často vzdychala : Bože , daj 

mi trpeť , a nie zomreť! Vo svojom častejšom vytržení vzala umučenie do ruky, poľúbila ho a zvolala: «Ó môj Ježišu! Kiežby 

som mala hlas, ktorý by zazvučať mohol až na kraj sveta, žeby som oznámila, ako má byť Tvoja láska poznaná, milovaná a 

čo jediný opravdivý poklad ctená». Raz riekla jednej mníške ,ktorú postretla na chodbe : «Poďte so mnou, sestra moja, poďte 

so mnou, budeme spolu po láske túžiť!» Žila prísno; mrtvila telo svoje; chodievala bosá; pokrm jej bol chlieb a voda a i k 

tomuto musela byť nútená; spávala na holej zemi. No, vzdor tomuto zapieraniu seba, podstúpiť musela mnohé pokúšania, 

ktoré ju behom päť rokov trápily. Mnohokrát prosila svoje sestry: «Modlite sa za mňa, žeby som Boha neobrážala, miesto čo 

by som Ho mala chváliť!» Tak veľmi dorážaly na ňu smyselnosť, pýcha, zúfalstvo, že nevýslovne mnoho trpela, a keď 

navrátil sa na krátky čas pokoj do jej srdca, zvolala: «Nie, skutočne neznám, či som pri smysloch, lebo nie. Nič dobrého 

nebadám v sebe, len trošku dobrej vôle, aby som Božiu velebnosť neobrazila.» V pokúšaní takom často zvolala: «Kde že si, 

Bože môj, kde že si?» K tomu začaly sa jej strániť i sestry a ju podozrievať. Ona i to trpezlive znášala. Všetok ten vnútorný 

boj zjavila predstavenej kláštora a prosila ju o radu a o modlitbu. Konečne zmiloval sa nad ňou dobrotivý Boh a navrátil 

pokoj jej srdcu. Na Turice roku 1599 pri pesničke: «Teba, Bože, chválime» — rozžiaril sa jej obličaj nadzemskou rozkošou, 

i vzdychla: «Ó Bože môj, zdá sa skutočne, že sa mi chceš odmeniť za všetky tie obrazenia, ktoré som Tvojej Svätosti učinila!» 

Po službách Božích, riekla radostne predstavenej kláštora: «Búrka prestala. Ďakujte milosrdnému Bohu, ktorý mi veľké veci 

preukázal!» A bol pokoj a jasno v jej duši. Potom často vzdychala: «Ó láska môjho Boha, jak nekonečná si Ty! Môj Bože a 

Pane, jestli nikde nanachádzaš pokojného miesta, poď ku mne, ja Ťa chcem prijať!» 

V kláštore konala služby čo kostolníčka, za šesť rokov pripravovala panny, ktoré chystaly sa vstúpiť do rádu a slávny sľub 

složiť; konečne bola podpriorkou,) ktorý úrad až do smrti s podivuhodnou usilovnosťou a prísnosťou zastávala.  

Posledné tri roky svojho života ztrávila na bolestnej posteli. Zuby jej vypadaly, zimnica ňou lomcovala, hlava i prse ju bolely. 

Leži v najväčších bolestiach vždy len opakovala: «Trpeť, a nie zomrieť!» Keď tušila, že blíži sa jej posledná hodina, prijala 

sv. sviatosti zomierajúcich a napomínala sestry: «Ctihodné matky a milé sestry! Musím sa s vami rozlúčiť až po večnosť a 

len o jedno vás prosím v mene Pána nášho Ježiša Krista; je to posledná milosť, ktorú od vás žiadam: milujte Ho samého, 

dôverujte Jemu a plápolajte večnou túžbou, aby ste mohly z lásky k Nemu trpeť.» Keď toto vyriekla, usnula v Pánu dňa 27. 

mája r. 1607 v 41. roku svojho blahoslaveného života. 

Telo sv. Márie Magdalény, dlhou trápnou nemocou vysušené, po jej smrti bolo zrazu svieže, ako mladistvej panny; a ešte 

roku 1623, keď ju pápež Urban VIII. za blahoslavenú vyhlásil, bolo neporušené. Pápež Alexander VII. vriadil ju roku 1669 

do počtu svätých. 

Sv. Mária Magdaléna vyobrazuje sa v rúchu Karmelitánok, ako kľačí; má tŕňovú korunu na hlave a horiace srdce v pravici. 

Poučenie. 

Sv. Magdaléna Pazzis vzdychala vo svojich bolestiach a pokušeniach: «Bože, daj mi trpeť, ale nie zomrieť!» Ona poznala 

veľkosť budúceho života. Na tejto zemi žiadala si mať očistec, a túžila neprestajne po predsieňach večných stánkov. I bola 

hodnou učinená, že mohla vojsť do svätyne večného Ženícha Ježiša Krista. Kresťane, keby si cenil život podľa jeho 

opravdivej hodnoty, i ty by si viac túžil po spravedlnosti. Telo tvoje je väzením duše; dcéra táto nebies v tvojom tele väznená 

nemôže sa povzniesť k Bohu. A ty by si miloval toto väzenie, ty by si sa bál vyslobodenia z neho? Väzby duše ľudskej sú 

náruživosti, žiadosti. Ony ťa, kresťane, pútajú k tejto biednej zemi. Pros Boha, aby ťa pozbavil týchto pút, aby ti dal milosť, 

žeby si nehrešil. Následkom hriechu prvých rodičov prepadli sme všetci smrti a len skrze smrť môžeme sa z väzenia a pút 

tohoto biedneho života vyslobodiť. Tras sa, nekajúcny hriešniku,lebo tvoja duša z tohoto častného väzenia len preto vykročí , 

aby do večného pekelného otroctva vstúpila ! – Teš sa spravodlivý , lebo dušatvoja z tohto väzenia vykročí ,aby vstúpila do 

kráľovstva večného blahoslavenstva .  

Modlitba. 

Ó Bože , rozmnož v nás na mocnú prímluvu sv. Magdaleny lačnosť a žížen po spravodlivosti : o to Ťa prosíme skrze Ježiša 

Krista ,Syna Tvojho , Pána nášho. Amen 

 

28. MÁJA. 

Sv. Vilém Akvitánsky. 

Na konci 8.a začiatkom 9.storočia panoval v juhozápadnej Europe cisár Karol , ktorý pre svoje cnosti a veľké válečné činy 

meno Veľkého  dostal . Na dvore jeho žil mladý gróf Vilém Tulússky ,čili Akvitánsky , ktorý stal u neho vo veľkej vážnosti . 
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Vilém vynikal telesnou krásou, udatnosťou, každou cnosťou a zriedkavým rozumom . Cisár  bez jeho rady a pomoci  nič 

nepodujal .  

Toho času vtrhli Seracenovia do Španielska, ktoré boli celé zaujali , i do Francúzska cez vrchy Pyrenejské : vydobili víťazstva 

nad kresťanmi a pustošili peknú a žírnu krajinu . Keď to cisár Karol počul svolal vojenskú radu a uzavrel ,že gróf Vilém ma 

tiahnúť na čele vojska proti Saracenom , Od toho času nazvaný bol Vilém vojvodom . Po mnohých bitkách zvíťazil úplne 

nad nepriateľmi kresťanstva a vyhnal ich zo zeme . Cisár vymenoval ho za vladára zeme Austracie, ktorú bol vydobil. A 

Vilém používal čo vladár čas pokoja nie k rozkošnému životu, ale k tomu, aby Bohu s väčšou horlivosťou, než dosiaľ, slúžil. 

Vystavať dal porúcané chrámy, staral sa o dobrobyt zeme, zaviedol poriadok, aby všade prisluhovala sa pravda a 

spravodlivosť. Najviac staral sa o cirkevné rády a kláštory; zaujímal sa za ne ako otec a bohato ich obdarúval. I on sám 

založiť chcel kláštor. Išiel a vyhľadával preň príhodné miesto,, vzdialené od hluku sveta. 

Medzi vysokými vrchami našiel rovinku s lesom a potôčkom. To bolo mu najpríhodnejším miestom pre svoj kláštor, ktoré 

mu Boh na jeho srdečnú modlitbu objavil. Hneď ho začal stavať usilovne. Keď bol kláštor a kostol vystavaný, obdaroval ho 

hojnými statkami; a preto mnísi mohli žiť bez starosti o zaopatrenie a venovať sa celkom službe Božej. Kláštor ten menoval 

sa Galluna. 

Vilém mal dve sestry. Obe boli tak nábožné a cnostné, ako ich brat S dovolením  Vilémovým odišly do kláštora a opovrhly 

veľkým svojím majetkom. Vilém čo vladár spravoval i naďalej krajinu sebe podriadenú s veľkým zdarom. Ale všetko jeho 

bohatstvo a sláva, všetok lesk a pohodlie života, výhľad na zdarné potomstvo a vernú manželku, všetok ohľad na priazeň 

cisárovu a lásku priateľov — vážily na vážkach jeho srdca menej, než láska k Bohu. Túžil po samote, po tichom miestečku 

v čarokrásnej dolinke gallunskej, kde chcel celým srdcom Bohu slúžiť. 

Po rokoch povolal ho cisár Karol na svoj dvor a prijal ho s takou láskou a úctou, ako vlastného syna. Vilém avšak prostred 

lesku a radosti dvora cisárskeho túžil po samote kláštorskej, znajúc,že všetka táto sláva tak zvädne, ako pestrá poľná tráva. 

Jedného dňa predstúpil pred svojho dobrotivého cisára a prosil ho, aby ho oslobodil od všetkých hodností a služieb, že on 

pozatým len Bohu slúžiť si praje. 

Cisár bol prekvapený a zarazený; ale čo bohabojný kresťan pochopil hneď žiadosť a túžbu Vilémovu. «RaniI si veľmi srdce 

moje prosbou svojou», riekol k nemu; «ale nebolo by spravodlivé odo mňa, keby som chcel prekážky klásť v cestu tvojmu 

nábožnému predsavzatiu. Keby si chcel vstúpiť do služby k inému mocnárovi, považoval by som to za veľké obrazenie; že 

ale do služby nebeského Kráľa vstúpiť chceš, nemôžem a nechcem nič proti tomu mať; ale to mi podľa vôle učiň a prijmi na 

pamiatku mojej lásky niekoľko pokladov, ktoré môžeš do kláštora vziať a jemu ich daroval » i objal Karol, takzvaný Veľký, 

svojho lúčiaceho sa vojvodu, a horko plakal, ako by mu jediný syn bol umrel. Vilém so slzami odpovedal: «Ach, bárby som 

nebol videl slzy vášho vznešeného obličaja. 

Keby som to bol vedel, ani slova by som nebol riekol a tajne do kláštora odišiel. Pre Krista Pána, neprepúšťajte ma s takou 

zarmútenou tvárou, ale s radostným srdcom ku spoločnému nám Pánovi. Čo sa týka vášho daru, nesvedčí sa, aby som ho 

prijal, keď sa odriekam sveta. Mám majetku dosť, ktorý kláštoru môjmu dostačí. Keď sa vám ale ľúbi mne, lebo radšej Bohu, 

obetovať, — prosím o niečo, čo by som hneď so sebou vzal, a to je drevo zo sv. Kríža, čo vám nedávno poslal Jeruzalemský 

patriarcha.» 

Cisár vyplnil jeho prosbu; i odovzdal mu drahý ten pozostatok, obložený zlatom a drahými kameňami. 

Márne zdržali sv. Viléma priatelia, aby ich neopúšťal. «Či ma môžete uistiť, že pri vás večne zostanem?» pýtal sa 

zarmútených. «Vy to nemôžete! Viete, že keby som i za nejaký čas medzi vami zostal, predsa by som umrieť a od vás ísť 

musel.» Hojne obdaroval kostoly a chudobných; krásne svoje a drahocenné vojenské oružie (striebrom okované vrchné 

rúcho) obetoval chrámu sv. Juliana, mučeníka, a išiel do svojho kláštora. Mnísi vyšli mu s veľkou radosťou oproti. I oznámil 

im, že chce ako mních medzi nich prijatým byť. 

Na deň sv. Petra a Pavla prijal mníšske rúcho. Tešili sa ľudia i anjelia, keď slávny predtým vodca vojenský čo jednoduchý 

vojín vstupoval do služby Ježiša Krista, Kráľa nebies. On, ktorý predtým býval v palácoch a pevnostiach, teraz si vyvolil 

tráviť život svoj v tichej izbičke (celie) kláštornej; on, ktorý predtým veľkému vojsku rozkazoval, teraz dal sebe rozkazovať. 

Ducha tohoto pokory zachoval až do smrti. Pri vstúpení do kláštora prosil opáta, aby mu najnižšie povinnosti a práce uložil. 

Mnísi obrábali si sami pole, ktoré im bol Vilém daroval. Keď nastala žatva, nosil snopy a iné ťarchy, ktoré sa predtým koňom 

nakladaly. Na veľkú prosbu svoju stal sa kuchtom, štiepal drevo, nosil ho do kuchyne, pristavoval varivo k ohňu, nosil na 

stôl, misy umýval, náradie kovové čistil, kuchyňu, chodby a dvor zametal, slovom tie najnižšie práce s najväčšou radosťou 

vykonával. Raz stalo sa, že mal v peci oheň chytro vyhasiť, aby sa mäso, ktoré bolo na predku položené, nespálilo. Vilém 

nemal nachytro pri ruke niečo, čím by plameň zahasil, prežehnal rozžiarenú pec, vnišiel do nej, zahasil oheň a nič sa mu 

nestalo. Opát poznal, že taký sv. muž nemá mať miesto v kuchyni. Prinútil sv. Viléma, aby viacej nepracoval a len Bohu 

slúžil. Od toho času ustavične trval na modlitbách a vo sv. rozjímaní. Po mnohom zapieraní seba samého usnul v Pánu dňa 

28. mája roku 812. Keď umrel, všetky zvony kláštorské začaly samy od seba vyzváňať, ako by anjeli boli chceli vyjaviť 

radosť svoju nad tým, že taká krásna duša vstúpila do ich spoločnosti. Pozostatky jeho pochované sú v kostole kláštora 

Gallunu. Hneď po smrti bol za svätého vyhlásený. 

Vyobrazuje sa v rúchu mníšskom, u nôh videť korunu a vojvodský meč. 
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Poučenie. 

Svätý Vilém odriekol sa kniežacej hodnosti, hluku sveta skvelého, a stal sa najnižším bratom v kláštore, ktorý sám založil; 

lebo vedel, že svet tento s jeho klamnou slávou je nestály, krátky, a len priechodom k večnému životu. V kláštore našiel 

pokojamiesto k príprave pre budúci blažený život najpríhodnejšie. Podobne činili pred ním a činia až podnes mnohí údovia 

cirkvi svätej. A veľmi múdre; lebo človek môže v kláštore, akoby v neakom kostole, behom svojho života snadnejšie 

nábožným a spravodlivým byť, než vo svete. V kláštore, bez starosti o majetok, o rodinu, o slávu, — je život jednoduchejší 

a cesta rovná k cnostnému životu, ku spaseniu; človek môže v ňom bezstarostne Bohu, cnosti a umeniam žiť. Preto opravdivé 

nábožný človek často cíti túžbu po kláštorskom živote. Kláštorský život nie je lenivosťou, ako to terajší svet vykrikuje. 

Lenivcami sú svetáci, ktorí dňom a nocou sháňajú sa po nadobudnutí majetku, hodnosti, slávy, a nemajú času, aby slúžili 

Bohu a vyhľadávali svoje dušné spasenie. Týmto duševným lenivcom privoláva sám Ježiš Kristus: «Čo prospeje človekovi, 

keby celý svet získal, ale na duši svojej ujmu utrpel?» 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. sluhovi svojmu Vilémovi tak veľkú túžbu po kláštornej samote do srdca vštepil, popraj nám milostivé, 

aby sme sa od zkazeného sveta vzďaľovali a tak dušu svoju pre nebeskú vlasť zachovali. Skrze Ježiša Krista, Pána nášho. 

Amen. 

 

29. MÁJA. 

Sv. Cyrill, mučeník. 

Mladušký tento mučeník narodil sa v polovici tretieho storočia z bohatých pohanských rodičov v meste Cesarei v krajine 

Kappadócii. Ihrával sa s kresťanskými deťmi, a od týchto dozvedel sa o svätej náuke Kristovej. Tajne navštevoval čo útly 

chlapec kresťanského kňaza, ktorý ho vo sv. viere vyučil a pokrstil. Keď to dopočul jeho otec, zarytý pohan, trýznil ukrutne 

cnostného synka svojho, aby ho ku odrieknutiu sa viery v Ježiša Krista prinútil. Nábožný chlapec znášal trpezlive a s radosťou 

nezaslúžené mučenie; ba cítil sa šťastným, že mohol v utrpení podobným sa stať Spasiteľovi svojmu. Otec vynaložil všetko, 

aby ho ku pohanstvu zpät priviedol. Prosil, lichotil, hrozil, trýznil ho: všetko márne. Napokon vydedil ho a vyhnal z domu.  

Svätý chlapec živil sa podporou kresťanskej obce a verejne rozhlasoval učenie Ježiša Krista. Celé mesto Cesarea obdivovalo 

jeho stálosť vo viere a neohrozenosť, s akou hlásal vieru kresťanskú. Pohanský miestodržiteľ, rozpálil sa hnevom, keď to 

počul; dal chlapca chytiť, pred svoj súd doviesť a vyhrážkami ku pohanstvu ho nútil. Bez strachu zastál si malý Cyrill pred 

sudcom. «Dieťa moje,» hovoril sudca k nemu, «odpustím ti previnie je, ku ktorému ťa zlí ľudia zviedli; i tvoj otec zabudne 

a odpustí ti každé obrazenie, ktorého si sa proti nemu dopustil, keď zapreš kresťanského Boha a svojim otcovským bohom 

obetovať budeš.» Dôstojne a skromne odpovedal Cyrill: «Prichystaný som všetko karhanie a nezaslúžené pokutovanie 

trpezlive znášať. Nie je mi ľúto, že som vyhnaný z otcovského domu, lebo u Boha nájdem väčší a lepší dom. Rád chcem byť 

na svete chudobným a sirotou, aby som tak v nebi večné bohatstvá obsiahnuť mohol. A preto nebojím sa ani múk, ani smrti, 

lebo lepší život ma očakáva.» 

Miestodržiteľ obdivoval smelosť kresťanského chlapca a zkúšal ho. Vojakom rozkázal, aby ho poviazali, ako zvykli 

verejných zločincov, ktorí na smrť vedení bývali, a aby ho na popravné miesto zaviedli a nástroje usmrcovania mu ukázali. 

Myslel, že sa naľaká a vieru zapre. Cyrill kráčal veselo k popravišťu a prespevoval si sv. žalmy. Keď ho katovia doviedli na 

popravné miesto, zapálili hranicu dreva a hrozili mu, že ho do ohňa hodia, jestli bohom obetovať nebude. Cyrill hľadel na 

horiacu hranicu ľahostajne, ani len barvu nezmenila jeho jasná tvárička, ani znáčku strachu nebolo na ňom pozorovať. Nebál 

sa ani meča, ktorým mu nad hlavičkou zvíjali; naklonil si ju a chystal sa k smrti. 

Keď katovia Cyrilla k miestodržiteľovi naspäť doviedli a rozprávali, jak neohrozene sa choval, rozkázal ho naspäť na 

popravné miesto zaviesť; sám išiel s nimi ta a tam hovoril k svätému mladému vyznavačovi: «Chlapče, pozri ten oheň a meč: 

rozmysli si a rozhodni sa inakšie, a nedráž ma, keď chceš vrátiť sa do otcovského domu a prevzať svoj majetok!» — «Ukrutný 

a nespravodlivý mužu!» zvolal Cyrill. «Okradol si ma a pripravil o najväčšie šťastie, keď si ma z tohoto miesta odviesť dal. 

Darmo strašíš ma svojím ohňom a mečom. Ja dostanem vznešenejší príbytok a lepšie bohatstvá, než je dom a majetok otcov, 

od svojho Boha, po ktorom túžim, aby som čím skôr u Neho bol. Čím skôr ma zabiješ, tým skorej budem u nebeského Otca!» 

Zahanbený neohrozeným chlapcom kresťanským pohan, triasol sa zlosťou na celom tele, i odsúdil ho k smrti. Všetok ľud dal 

sa do plaču nad touto ukrutnosťou. Svätý Cyrill obrátil sa k ľudu a hovoril: «Čo plačete? Tešte sa a plesajte, že zomieram! 

Ale vy, nešťastní, neviete, do jakého domu ma prijmú, vy nemôžete poznať a pochopiť, s akou nádejou kresťan svojej smrti 

do očú hľadí.» Keď to povedal, katovia na miestodržiteľov rozkaz pochytili ho a zavliekli do mučiarne, kde mučeníckou 

smrťou, vyznávajúc Krista a odporúčajúc sa do Jeho milosti, s úsmevom na tvári umrel. 

Stalo sa to dňa 29. mája roku 260 v meste Cesarei za panovania rímského cisára Valeriana. 
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Jeho sväté pozostatky pochovali kresťania. Cirkev sv. slávi dnes pamiatku mučeníckej smrti jeho. 

 ...... Sv.Cyrill vyobrazuje sa čo chlapec kľačiaci na oblaku, v bielom rúchu, s palmovou ratolesťou v pravej ruke. 

Poučenie. 

Sv. Cyrill bol šťastným, že mohol tak mladučký pre Krista Pána život položiť. 

To dosvedčujú jeho reči. A z kade pochádzalo jeho šťastie? Z rozjímania toho, k jakému blahoslavenstvu vedú utrpenia. A 

pýtať sa môžeme, čo tomu útlemu svätému chlapcovi činilo mladistvý život protivným? To, že nemohol pravému Bohu tak 

slúžiť, ako chcel, že videl zaslepenosť pohanskú nielen u ľudu, ale i u svojich najbližších pokrvných. A čo robilo sv. Cyrilla 

šťastným pri jeho utrpení? Pomyslenie na večné radosti! Ježiš Kristus prišiel na svet, aby učil tú blahovesť, že človek nielen 

v budúcom, ale i v tomto živote môže byť šťastným. K tomu odporúčal lásku k utrpeniu. Sv. Cyrill bol trpezlivý a tešil sa zo 

svojho utrpenia. Kresťane, i ty môžeš byť v tomto živote šťastným, keď pri všetkých svojich dielach zachováš čisté svedomie, 

nikdy neprestúpiš zákony Božie a trpezlive znášať budeš každé trápenie pre život večný. 

Modlitba. 

Ó Bože, prosíme Teba, aby si nám na prímiuvu sv. Cyrilla milosť Svojho milosrdenstva až do smrti popriať ráčil, žeby sme 

za Tvoje sväté meno a za svoje dušné spasenie tak bojovali, ako Tvoj verný sluha, a žeby sme niekedy s ním z Tvojej lásky 

radovať sa mohli. Skrze Ježiša Krista, Pána nášho. Amen. 

 

Sv. Maximín, biskup. 

Dnešného dňa slávi sv. cirkev pamiatku i sv. Maximína, biskupa Trevírskeho. 

Na začiatku roku 336 prišiel do Trevíru pri Rýne muž Boží, sv. Athanás, patriarcha Alexandrinský, ktorého bludoveriacim 

Ariánom naklonený cisár rímský Konštantín do vyhnanstva vypovedal. Biskup Trevírsky Maximín išiel mu v ústrety a sotva 

ten vznešený pocestný vyslovil svoje meno, objal ho radostne okolo hrdla. Obidvaja sv. mužovia s hlbokou bolesťou 

oplakávali veľké nepokoje, ktoré vo sv. cirkvi zapríčinili nepriatelia Syna Božieho, Ariáni. Biskup Maximín hostil 

najväčšieho obranca pravej viery, Athanása skoro za dva roky u seba s najväčšou radosťou a potešoval ho v jeho vyhnanstve, 

kým naspäť do Alexandrie sa nevrátil. 

Biskup Maximín viedol veľmi svätý život, a Boh už za živa oslávil ho. Raz cestoval z Trevíru so sv. Martinom do Ríma, aby 

navštívili hroby sv. apoštolov Petra a Pavla. Oslík niesol im batožinu. Keď cestovali nebotyčnými Alpami, vyrútil sa z lesa 

medveď, pochytil osla a roztrhal ho. Sv. biskup rozkázal medveďovi, aby im on teraz batožinu niesol. A hľa, medveď 

posluchnul, dal si naložiť batožinu a išiel s nimi ku najbližšiemu stavisku. Tu prepustil ho Maximín a zahrozil mu, aby 

nikomu viac neublížil. — V tom čase bol sv. Athanás na svoju patriarchálnu stolicu dosadený. 

Nezadlho žiadal u Maximína o pohostinstvo biskup Pavel z Carihradu, ktorého ukrutný cisár Konštantín bol vyhnal z 

východného cisárstva svojho. Ako Abraham anjelov, tak prijal Maximín i tohoto svätého obhájcu katolíckej viery do svojho 

domu. I preukazoval mu všetky možné služby lásky; tešil a i písomne zastával ho proti jeho nepriateľom. 

Medzitým bol sv. Athanás zase zo svojej patriarchálnej stolice bezbožnými Ariánmi vyhnaný a musel utiecť do Európy, kde 

ho sv. pápež Julius I. veľmi radostne prijal a tri roky u seba hostil a cisár Konstans svojou vážnosťou chránil. Ariáni usilovali 

sa i tohoto cisára k bludu svojmu nakloniť. Poslali k nemu troch vyslancov, aby to previedli. Sotva dozvedel sa o tom sv. 

Maximín, išiel sám ku cisárovi, odhalil zlosť a blud Ariánov, zastával nevinnosť sv. Athanása, a cisára presvedčil o pravde 

viery katolíckej, i naklonili ho k tomu, že arianských vyslancov prísne zavrátil a odohnal. Ariáni od teraz nenávideli sv. 

Maximína tak, ako sv. Athanása. 

Roku 345 povolal cisár Konstans Athanása a mnohých biskupov do Milána. 

Tu uzrel Maximín svojho priateľa zase. Jak veľká bola radosť týchto dvoch svätých mužov, ale i jak veľký zármutok nad 

tým, že sv. Cirkev bludovercami arianskými tak bola zpustošená! Maximín išiel ku cisárovi Konstansovi, predstavil mu 

smutný stav sv. cirkvi, ktorý bludárski Ariáni, zapierajúci božstvo Ježiša Krista, zapríčinili, i pohol cisára k tomu, že sľúbil 

povolať všeobecný cirkevní snem. A skutočne povolal v máji 347 cirkevný snem do mesta Sardiky v Illirii, kam sa z 35 

europejských krajín 170 biskupov sišlo, ako i mnohí východní, medzi nimi sv. Athanás; na sneme tomto predsedal pápežský 

vyslanec Hosius. Na tomto sneme vyobcovaní boli z cirkvi bludárski, arianismu oddaní biskupi, a svätý Athanás na svoj 

patriarchalný stolec zpät uvedený. 

Sv. Maximín zastával v Trevíre a v celom Francúzsku plamennou výmluvnosťou apoštolskú vieru proti bludárom arianským, 

ktorí i tam rozširovať sa začali. Rozkolnícki biskupi nenávideli a prenasledovali ho. On sa radoval, že môže pre Krista Pána 

potupu a prenasledovanie znášať a neohrozene bojoval proti bludu a odkrýval úskočné skutky bludárov. Dlhý tento boj ztrávil 

sily jeho. Od žiaľu nad rozbrojom v cirkvi puklo mu srdce. Umrel v meste Poitiersi dňa 29. mája r. 349, keď tam u pokrvného 

na návšteve sa zdržoval. Telo jeho neskôr prenesené bolo do Trevíru, kde posiaľ odpočíva. 
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Sv. Maximín vyobrazuje sa v biskupskom rúchu, vedľa neho medveď. 

Modlitba. 

Svätý biskupe Maximíne, vypros nám u Pána Ježiša útrpné srdce ku všetkým nešťastným, aby sme plnili prikázanie 

kresťanskej lásky, a aby sme pre tvrdé srdce zatratení neboli. Skrze tohože Ježiša Krista, Pána nášho. Amen. 

 

30. MÁJA. 

Sv. Pachomius, otec reholníckeho života. 

Všetci dejepisci starého veku jednosvorne tvrdia, že sv. Pachomius bol prvým mníchom, ktorý pravidlá kláštorského života 

napísal. On bol popri sv. Antonovi prvým, ktorý zhromaždil okolo seba nábožných kresťanov, aby pod jeho vodcovstvom v 

kláštorskej spoločnosti bohumilý život viedli. 

Sv. Pachomius narodil sa roku 292 z pohanských rodičov v Egypte, v krajinke: horná Thebais. Vychovávaný bol v pohanstve 

a egyptských vedách. Čo dieťa vyznačoval sa dobrým srdcom a čistými mravy. Keď mal 20 rokov vriadený bol do rímského 

cisárskeho vojska, lebo Egypt vtedy poddaný bol Rimanom; i prišiel s inými mládencami do Théb, hlavného mesta Thebaidy. 

Tu žili mnohí kresťania, ktorí v duchu sv. evanjelia nešťastným skutky milosrdenstva preukazovali. Vojenskí nováci boli 

veľmi týraní. Kresťania donášali im tajne pokrm a starali sa o nich, ako o vlastných synov. Pachomius nevidel ešte posiaľ 

takých dobrých ľudí, ktorí by sa o cudzincov tak láskavé boli zaujímali. Živo pôsobila táto láska na jeho útlocitné srdce. I 

dopytoval sa, kto by títo ľudia boli? Povedano mu bolo, že sa kresťanmi volajú, v ukrižovaného Ježiša veria, priateľom a 

nepriateľom dobre činia, áno i za svojich prenasledovníkov sa modlievajú. I cítil úctu oproti tomu láskavému náboženstvu a 

dušu jeho cnostnú zaujala svätá túžba po tom, by mohol Bohu slúžiť, ktorý vštepil kresťanom také láskavé, veľkodušné 

smýšľanie. Počas svojho vojenčenia usiloval sa čistým, mravným živobytím chystať sa ku prijatiu viery kresťanskej. 

Cisár Maximín, ktorý bol r. 310 Egypt zaujal, premožený bol Liciniom a Konštantínom Veľkým v rozhodnej bitke, a vojsko 

jeho rozprchlo sa na všetky strany. Pachomius poberal sa do dedinky v Thebaide, ktorú kresťania obývali a v ktorej svoj 

kostol mali. Navštevoval kňaza, ktorý ho vo sv. náboženstve vyučoval. Skoro poznal články viery dokonale a bol pre svoje 

príkladné živobytie nezadlho pokrstený. Od tohoto času modlieval sa: «Ó Bože môj, Stvoriteľu neba a zeme, shliadni i na 

mňa milostivé; osloboď ma od biedy a ukáž mi spôsob, akým by som sa Tebe zaľúbiť mohol. Moja celá túžba, moja celá 

snaha bude k tomu namerená, aby som Ti slúžil a Tvoju svätú vôľu plnil.» 

Aby na tejto ceste spasenia vytrval a od nej sa neuchýlil, vyhľadával nejakého vodcu. Išiel na púšť a tam prosil bohumilého 

pustovníka Palémona, aby mu bol radcom na ceste ku dokonalosti. Palémon nechcel ho hneď za učeníka prijať, z obavy, že 

ťažký pustovnícky život mládenec neznesie, a radil mu, aby predtým do nejakého kláštora vstúpil, kde by svoje sily a 

horlivosť, potrebné pre pustovnícky život, zkúšal. A riekol: «Rozváž si, syn môj, čo chceš činiť! Zkusuj za čas žiť na jeden 

lebo druhý spôsob. Ja vediem život drsný. V lete postievam sa každý deň, v zime jedávam len každý druhý deň a to len chlieb 

a soľ. Víno a olej neužívam. Polovic alebo i celú noc nespávam, ako ma to Pán naučil, a rozjímam o tajnostiach Božích.» 

Život tento neodstrašil nábožného mládenca . S plačom prosil pustovníka , aby ho  k sebe prijal a bol mu učiteľom. Palémon 

dal mu rúcho pustovnícke a prijal ho do svojej pustovne. Učeník bystro nasledoval majstra svojho v každom zapieraní seba 

samého a dychtivé počúval učenie jeho. Aby svoje srdce celkom očistil a Boha z celého srdca milovať mohol, cvičil sa zvlášte 

v pokore, trpezlivosti a láskavosti. Niekedy zaspal dobrý mládenec Pachomius pri modlitbe a Palémon ho okríkol: «Nespi, 

Pachomius, prebuď sa, aby ťa diabol nepokúšal a aby si škodu neutrpel.» Niekedy musel prenášať piesok z miesta na miesto, 

aby spánok zahnal. Na Veľkú noc riekol Palémon učeníkovi, aby pripravil obed. Pachomius poslúchol. Pretože bol taký 

veľký sviatok, myslel si, že treba chutnejší obed, než obyčajne, prichystať; i okorenil jedlo a pridal k nemu oleja (na Východe 

neznajú ľudia ani maslo ani masť, len s olejom pripravujú pokrmy). Keď to zbadal starec, uderil sa rukou po čele a slziac 

zvolal: «Spasiteľ môj bol ukrižovaný a ja mám ústam svojim takto lahodiť a mám si dovoliť pochúťku oleja?» A neokúsil 

pokrmu. 

Na brehu rieky Níla rozprestierala sa široká púšť Tabenna Ziadon človek ju neobýval. Na tú púšť často vychádzal Pachomius, 

aby o samote za niekoľko dní s Bohom sa rozmluval. Tu zjavil sa mu raz anjel a oznámil mu, aby na tomto mieste kláštor 

vystavil; žeby pustý kraj tento chválospevy Božími sa ozýval. Oznámil to starcovi Palémonovi. Roku 325 vystavali na brehu 

Níla chyžku a Pachomius zavrel sa do nej. — Palémon vrátil sa do svojej pustovne a nezadlho dokonal tam svoj bohumilý 

život. Prvým žiakom Pachomiovým v Tabenne bol jeho vlastný brat Ján, ktorého pustovník na vieru kresťanskú obrátil. Po 

smrti Jánovej prosili Pachomia toľkí mladíci o prijatie za učeníkov, že bol prinútený veľký drevený dom vystavať. V tomto 

čase bol Pachomius veľmi pokúšaný. On prestál všetky pokúšania víťazne. V krátkom čase zhromaždilo sa okolo neho sto 

učeníkov. Predpísal im pravidlá, ktoré mu zjavené boli: modlitby, pôsty a prácu, pri čom ohľad sa bral na sily jednotlivcov. 

Všetci jedávali spoločne s pokrytými hlavami, aby jeden druhého videť nemohli, lebo príkaz mlčanlivosti bol tak prísny, že 

pri prácach a obcovaní len znaky užívali. V prvý a posledný deň v týždni prijímali Božie Telo, ktoré im cudzí kňaz udeľoval, 

lebo svätý opát Pachomius z pokory nedovolil, aby niektorý z jeho mníchov za kňaza bol posvätený. Žiaden učeník nesmel 
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lenošiť; keď sa prestal modliť, musel pracovať a naopak. Slabých a nemocných údov láskavé opatrovali a keď niektorý umrel, 

modlili sa všetci za jeho dušné spasenie. Toto boli pôvodné pravidlá, ktoré predpísal Pachomius svojim bratom a pravidlá 

tieto zachovávaly sa prísno vo všetkých kláštoroch v prvých kresťanských storočiach. Týmito radami vzdelali sa muži, ktorí 

modlitbou a dobrým príkladom polepšili mravy celého zkazeného ľudského pokolenia, ktorí svojou prácou celé pusté kraje 

na raj zemský premenili. 

Najväčšiu váhu kládol Pachomius na poslušnosť. Raz naložil kuchárovi, aby pripravil pre novicov (mladíkov, chystajúcich 

sa vstúpiť do rádu), ktorí neboli ešte navyknutí na prísny život starších mníchov, lepšie pokrmy. Mních miesto toho, aby bol 

poslúchol, plietol rohože s druhými mníchami. Vyhotovili ich v krátkom čase 500. Keď sa presvedčil Pachomius o tejto 

neposlušnosti, rozkázal tých 500 rohoží pred očami kuchárovými spáliť a naložil mu prísne pokánie. Dvom mníchom odňal 

správu pri hospodárstve: jednému preto, že z lacnejšieho zbožia viac kúpil, než mal; druhému preto, že rohože drahšie predal, 

než mu bolo predpísané. Sv. Pachomius tým chcel ukázať, že dokonalú poslušnosť viac si cení, než časný zisk. A Boh 

ospravedlnil jeho pokračovanie mimoriadnymi úkazy. Raz rozkázal záhradníkovi aby zoťal fíkový strom. Mních bol 

bohumilého života Človek a ľúto mu bolo pekného úrodného stromu, ktorý hojne nasycoval sladkým ovocím svojím 

mníchov; i prosil Pachomia, aby ho nemusel zotať. Pachomius dal sa uprosiť, ale požehnanie Božie, ktoré zakladá sa na 

poslušnosti, zmizlo; strom vyschol, oprchol. Jeden mních uplietol jedného dňa dve rohože; podľa predpisu upliesť mal len 

jednu. Položil obe predo dvere svojej izbičky, aby ich Pachomius zazrel. Ako sa zadivil, keď sv. opát pri pohľade na tie 

rohože hlboko si vzdychol a ku bratom hovoril: Či nemáte poľutovania nad týmto mníchom, ktorý od rána do večera pracoval 

a celú svoju prácu peklu daroval, keď sa chcel pri tom zaľúbiť ľuďom a nie Bohu?» I naložil mu pokánie, že sa musel postiť 

o chlebe a o vode behom päť mesiacov, a pri tom zavrený bol po ten celý čas v svojej izbičke. 

Keď sa učeníci k nemu valne hrnuli, vystaval ešte šesť iných kláštorov, medzi nimi najväčší neďaleko hlavného mesta Théb, 

ktorý od roku 338 sám osobne spravoval. Tu poznal svet jeho prísny život. Vždy nosieval drsné rúcho. Čo vstúpil na púšť, 

nikdy inak nespával, ako za krátky čas sedáčky na holej skale. Ačkoľvek neučil sa bohoslovecké vedy, predsa prednášal ľudu 

sv. Evanjelium tak základne, že mnohých pohanov obrátil. Biskup chcel ho za kňaza vysvätiť, ale on nechcel v hlbokej svojej 

pokore sviatosť posvätenia kňažstva prijať. Sv. Athanás vysoko si ho vážil a navštívil ho r. 333 na púšti Tabenne. 

Pachomius mal sestru, ktorá počula o jeho prísnom živote a videť ho chcela. Keď Pachomius počul, že ho chce navštíviť, 

odkázal jej:«Sestra moja, znáš, že žijem a zdravý som. Choď teda naspäť v pokoji a nezarmucuj sa, že si ma nemohla videť. 

Keď ale chceš tak žiť, ako ja, aby si u Boha milosť našla, rozváž si to dobre a riad sa podľa toho. A keď uvidím, že tvoje 

predsavzatie je pevné, poviem svojim bratom, aby ti neďaleko od nás dom vystavali, v ktorom poriadne a pravidelne žiť 

môžeš. Nepochybujem, že Boh tvojím príkladom i druhé privolá, ktoré budú chceť s tebou žiť a skrze teba podporu na ceste 

spasenia najdú; lebo človek, kým žije v tele, nemôže čakať pokoja, jestli bohumilými skutkami neusiluje sa Bohu sa zaľúbiť.» 

Keď to sestra počula, plakala žalostne, i venovala život svoj službe Božej. Pachomius dal jej vystavať kláštor na druhej strane 

Níla; a hľa! nezadlho preplnený bol Bohu posvätenými pannami, ktoré so svätou radosťou Bohu slúžily. 

Boh oslávil svätý život svojho verného sluhu tým, že mu dal moc zázraky činiť a budúce veci predpovedať. Prišiel raz k 

nemu mních z Talianska a chcel mu sdeliť stav duše svojej. Pachomius neznal inú reč, okrem materinskú, i nemohol sa s 

mníchom dohovoriť. On sa modlil: «Pane, keď cudzincom pomôcť nemôžem, pretože ich reči neznám, prečo posielaš ich ku 

mne? Jestli je ale Tvoja vôľa, aby som im bol osožným, popraj mi to, čo ku vyplneniu tejto Tvojej vôle potrebné je!» Takto 

modlil sa za tri hodiny. A Pachomius zrazu hovoril latinsky a grécky. — On liečil divotvorne nemocných. Neodolateľnou 

silou pôsobil na srdce a svedomie ľudské. Do jeho kláštora vstúpil bývalý divadelný herec Sylván, a chcel tam v pokáni život 

dokonať. Po krátkom čase spozoroval Pachomius, že život Sylvánov je, ako predtým, hriešny. Opát napomínal ho vľúdne, 

ale márne. I zavolal ho raz k sebe a predstavil mu tak hrozne deň posledného súdu, že Sylván dal sa do plaču a nariekal 

ustavične. Bratia tešili ho, on ale odpovedal: «Ach, ako by som neplakal, keď pomyslím na svoje prežité časy a keď sa 

rozpamätám, jak veľmi som obrážal Najsvätejšieho? Či nemám príčinu báť sa, že sa pod mojima nohama zem otvorí, aby ma 

pohltia ako Dathana a Abirona? Nech tečú slzy z mojich očú neprestajne, aby som zmyť mohol množstvo svojich hriechov. 

Keby som od bôľu zomrel, bolo by to ešte málo k tomu, aby som spravodlivosť Božiu udobriť mohol, ktorú som tak ťažko 

obraziI.» Činil opravdivé pokánie a zomrel po rokoch v posväcujúcej milosti. Raz prišla do jeho kláštora matka novica 

Theodora a doniesla od biskupa list, aby jej Pachomius syna z kláštora vypustil. Sv. opát povedal Theodorovi: «Iď so svojou 

matkou, biskupi to kážu!» Theodor odpovedal: «Dajte mi uistenie, otče môj, že túto cestu ku svojej matke nebudem museť 

zodpovedať pred súdnou stolicou Božou!» Matka nechala syna v kláštore. Theodor sta sa po smrti sv. Pachomia opátom nad 

všetkými kláštorami, ktoré tento sv. muž založil. 

Jak veľká bola pokora a útlocitosť sv. Pachomia, zrejmé je z tohoto prípadu. Sv, opát navštívil jeden svoj kláštor a plietol s 

mníchami rohože. Malý chlapček, ktorý mníchovi pri pletení pomáhal, zbadal, že Pachomius podľa obyčajného spôsobu 

nepletie. «Otče môj,» zvolal chlapček, «nepletiete dobre; opát Theodós chce to ináč mať.» «Ukáž mi, dieťa moje, ako to mám 

robiť,» odpovedal láskavé otec mníchov a robil tak, ako mu chlapček ukázal. 

Sv. Pachomius mal i nepriateľov. Roku 348 povolaný bol od zhromaždených biskupov do mesta Latopolis, aby sa zodpovedal 

z toho, za čo ho nepriatelia obžalovali. On s najväčšou pokorou bránil sa a zahanbil zlosť nepriateľov. 

Roku 349 zúrila v Egypte morová rana. Mnohí z jeho mníchov pomreli. On sám trpel za viac týždňov veľké bolesti. Keď 

cítil, že blíži sa jeho posledná hodina, povolal k sebe bratov, napomínal ich ku pokore a bohumilému životu, prežehnal ich 

sv. krížom a usnul v Pánu dňa 30. mája roku 349. Keď umieral, bolo v jeho kláštoroch 7000 mníchov. 

Vyobrazuje sa v pustovníckom rúchu, ako kľačí na skale nad riekou neďaleko kláštora. 
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Poučenie.  

Sv. Pachomius vyvolil si úzku a tŕnistú cestu, ku večnému životu do kráľovstva nebeského vedúcu. On opovrhoval všetkým, 

aby všetko dosiahol. Jeho úzka a tŕnistá cesta už pred 1500 rokami prestala a jeho sláva dosiaľ trvá! On utekal od sveta, aby 

Boha a dušné spasenie našiel. Vedel, aký význam majú slová pohanského mudrca Seneky: «Kedykoľvek som bol medzi 

ľuďmi, vrátil som sa čo menší človek naspäť.» On vyhľadával Boha, slúžil mu, zachovával Jeho príkazy, zapieral seba a 

zachoval čisté svedomie. A to robilo ho šťastlivým! Utekal od ľudí a ľudia dobrej vôle ho vyhľadávali, aby i oni kráčali s 

ním úzkou cestou viery, pokory, zapierania seba, plnenia povinností ku večnému blahoslavenstvu. Kresťane, keď rozjímaš o 

živote sv. Pachomia, či nezatúžiš s ním aspoň niekoľké roky úzkou a tŕnistou cestou kráčať, aby si potom s Ježišom vo 

večnosti živý byť mohol? Vyhľadaj si príhodný čas, rozjímaj o dobrodeniach Božích a zapovrhni svet. 

Modlitba. 

Buď mi na pomoci, ó Pane, aby som, ako Tvoj verný sluha Pachomius, úzku cestu k Tebe našiel a po nej ochotne a neohrozene 

kráčal. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

31. MÁJA. 

Sv. Petronella, panna. 

Už v prvých storočiach kresťanských ctená bola pamiatka smrti blahoslavenej tejto panny. O jej narodení a o iných pomeroch 

jej útlej mladosti až do času sv. Augustína len dosť málo bolo známe. Podľa svedoctví svätých otcov bola dcérou sv. Perpetuy, 

ktorú Pán so sv. apoštolom Petrom mučeníckou korunou oslávil. Ba tíže sv. otcovia dokladajú, že Perpetua bola manželkou 

sv. Petra, skôr než od Krista Pána za apoštola pozvaný bol; tak by sa Petronella bola narodila v prvej polovici prvého storočia 

po Kristu Pánu. 

Keď sv. apoštol Peter prišiel do Ríma, vyučoval mladistvú pannu Petronellu sám vo viere Kristovej a nezadlho ju i pokrstil. 

Preto menovaná bola i dcérou sv. Petra. V jej dome zhromažďovali sa prví kresťania rímskí. Sväté reči, ktoré apoštol Peter 

ku veriacim držal, účinkovaly tak na srdce vznešenej panny, že si v útlej svojej mladosti vyvolila Ježiša Krista za svojho 

nebeského ženícha a zatúžila po tom, aby i ona kríže a trápenia znášať mohla, tak ako trpel Ježiš. A Pán vyslyšal jej modlitbu. 

Ťažká nemoc uvrhla ju na bolestné lôžko a dlhé roky znášala bolesti svoje s nebeskou trpezlivosťou a zvelebovala Boha 

svojho. Keď raz v jej dome kresťania zhromaždení boli, prosili sv. Petra, ktorý už toľkých nemocných bol uzdravil, aby i 

túto bohumilú trpiteľku od jej nemoce oslobodil. Sv. Peter odpovedal: «Nemoc táto slúži mojej dcére ku spaseniu; lebo ona 

je dobrým liekom pre jej dušu.» Aby ale veriaci nemysleli, že uzdravenie Petronelly je mu nemožným, obrátil sa sv. apoštol 

k nej a riekol: «Vstaň, Petronella, a obsluhuj nás.» A hneď vstala zdravá z bolestného lôžka svojho a obsluhovala 

zhromaždených kresťanov. Keď odbavila svoju prácu, ľahla si zase na bolestné lôžko. 

Po ukrižovaní sv. Petra vyzdravela Petronella úplne a žila tak sväté a mravne, že bola ozdobou všetkých kresťanských panien. 

Jej láska k blížnym vzbudila obdiv u kresťanov i u pohanov. Kvetúca jej krása, dobrota srdca a jej nevinnosť naklonily 

mnohých mládencov, že sa o jej ruku uchádzali. Najviac ustával sa bohatý Riman, menom Flakkus. Avšak darmo. Jeho láska 

k Petronelle bola tak veľká, že raz v noci prepadol jej dom s mnohými mladými priateľmi a násilne ju chcel do domu svojho 

uniesť. Petronella riekla k nemu: «Nerozvážny mladíku, prečože chceš násilie upotrebiť proti bezbrannému, slabému 

dievčaťu? Srdce panenské nedobýva sa hrozbou a násilím, ale tichou srdečnou láskou. Keď ma chceš mať za manželku, 

popraj mi ešte tri dni, aby som sa ku svatbe prichystať mohla. Potom pošli cnostné panny, aby ma do tvojho palácu zaviedly.» 

Týmito slovami utíšil sa Flakkus a odišiel uspokojený domov. Petronella pokľakla si a modlila sa s priateľkou Felikulou tri 

dni ku Pánu Ježišovi, ktorému sľub večnej pannenskej nevinnosti bola venovala; i prosila ho úpenlive, aby ju do svojej 

nebeskej vlasti povolal. A Ježiš, strážca a ochranca čistých duší, vyslyšal jej modlitbu. Na tretí deň navštívil kňaz Nikomedes 

Petronellu, spieval s ňou žalmy, slúžil sv. omšu, vyspovedal ju a dal jej prijať Božie Telo. I ľahla si Petronella na svoje lôžko, 

obrátila oči k nebu a duša jej čistá odletela k nebeskému Ženíchovi. 

O nedlho prišly ozdobené panny so spevom, aby Petronellu do paláca ženíchovho odviedly. Keď ju našly mrtvú, bežaly s 

bledými tvárami ku Flakkovi a oznámily mu smutnú tú novinu, ktorý miesto svatby pohrab odbavovať musel. 

Telo jej pochované bolo na hrobitove, ktorý meno od nej dostal. V ôsmom storočí dal pápež Gregor III. nad jej hrobom 

kaplnku vystaviť. Nezadlho žatým preniesol pápež Pavel I. jej pozostatky do chrámu sv. Petra a Pavla vo Vatikáne, kde až 

podnes každoročne dňa 31. mája jej pamiatka sa oslavuje. 

Vyobrazuje sa čo panna v bielom rúchu, ležiaca na lôžku, okolo nej ovenčené panny. 

Poučenie. 
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Sv. Petronella znášala dlhotrvajúcu nemoc s veľkou pokorou a vytrvanlivosťou, ale i s úplnou oddanosťou do svätej vôle 

Božej. A sv. Peter povedal: «Nemoc táto slúži mojej dcére ku spaseniu!» Kresťane, i ty budeš v stave trpezlive znášať bolesti 

nemoce svojej, keď poznávať budeš základne cenu nemocí, ktoré Boh často i na spravodlivých dopúšťa. Boh vševedúci 

posiela často nemoce na ľudí, aby ich od hriechov zachránil, aby im príležitosť poskytol, žeby pokánie činili a zásluhy si 

nadobudli, aby ich na smrť upamätoval, alebo i za spáchané hriechy v tomto živote pokutoval. Kresťane, v nemoci svojej 

nasleduj Krista, modliaceho sa v záhrade Olivetskej: «Otče môj, jestli je možné, nech odíde odo mňa kalich tento, ale však 

nie ako ja chcem, ale ako Ty chceš!» 

Modlitba. 

Popraj nám, ó Bože, v nemoci svätú trpezlivosť a vytrvanlivosť až do konca, aby sme, ako sv. Petronella, milosti Tvojej 

hodnými sa stali. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

Sv. Angela Merici, zakladateľka rádu Uršulínok. 

Dnešného dňa slávi sv. cirkev i pamiatku svätej Angely alebo Angeliky. 

Sv. Angela narodila sa r. 1470 v talianskom mestečku Defenzane pri jazere Gardaskom, neďaleko Brescie, zo vzácnej rodiny 

Meriči. Rodičia, ktorí jej skoro zomreli, vychovávali ju veľmi nábožne. V trinástom roku prijala prvýraz vel. Sviatosť oltárnu 

a tu urobila sľub večnej panenskej čistoty. Od toho času nespávala nikdy v posteli, ale na holých doskách. Po smrti rodičov 

odišla so svojou sestrou ku svojmu ujcovi do mestečka Saly. Mala vtedy šestnásť rokov. Bola veľmi krásna, najmä jej belavé 

vlasy dodávaly jej neobyčajnej vnadnosti. Keď jej to sestra povedala, umývala si vlasy špinavým luhom, aby sa každému 

zneľúbily a nikto ju za manželku nepýtal. Ujec staral sa o vnučky otcovsky, nestaval sa v cestu ich nábožnému životu; ale 

Angela túžila po väčšej dokonalosti. Aby celkom Bohu v tichosti slúžiť mohly, odišly sestry do hôr a tam bývalý v jaskyni. 

S veľkým namáhaním našiel ich ujec a doviedol ich domov. Nezadlho umrela jej sestra. Angela, ako čoby bola celkom 

osirotela, opustila ujca, vrátila sa do rodného mestečka a vstúpila tam do kláštora nábožných panien sv. Františka. Mníšky 

tešily sa jej príchodu, lebo povesť o jej nábožnosti bola známa. Ujec jej medzitým zomrel. I mala videnie, ktoré jej oznámilo, 

aby išla do Brescie a tam spoločnosť panien zriadila. Do kláštora prišli nábožní manželovia rodiny Partengolov, ktorým boli 

dvaja synovia zomreli; oni za nimi veľmi smútili. Títo prosili Angelu, aby s nimi do Brescie išla a ich v zármutku tešila. S 

povolením predstavených išla do Brescie a tam účinkovala medzi obyvateľmi tak, že mnohé panny na cestu cností priviedla. 

Podivná túžba zaujala jej srdce, aby mohla Svätú Zem a tie miesta, kde Spasiteľ niekedy ako človek žil a trpel, videí Išla do 

Benátok a vysadla na loď s inými pútnikami. — Na ceste oslepla. Pútnici jej hovorili, že nemôže ďalej putovať. Angela 

prosila, aby ju len so sebou vzali a aby ju na ostrove Kandii nenechali. «Voďte ma za ruku po svätých miestach», prosila ich; 

«lebo aspoň nebudem vytrhovaná rozmanitosťou predmetov, a budem môcť svojho ducha tým hlbšie ponoriť do rozjímania 

tých sv. tajomství, ktoré na miestach, kam ma zavedete, vykonané boli.» A vodili ju po tých svätých miestach a ona dotýkala 

sa ich rukama s takou nábožnosťou, že sa jej srdce od radosti triaslo. A z každého tých posvätných miest zachovala si nejakú 

nábožnú pamiatku v srdci a duši svojej. Keď sa pútnici naspäť vracali, museli pre búrku morskú na ostrov Kandiu vystúpiť. 

I Angela išla na breh, pokľakla s pútnikami pred sv. krížom a modlila sa skrúšene. A hľa, prostred modlitby navrátil sa jej 

zrak skoro na tom istom mieste, kde ho bola stratila! 

Bolo to práve roku 1525, keď pápež Klemens VII. vyhlásil v Ríme milostivé leto. Angela chcela stať sa účastnou 

plnomocných odpustkov, i putovala do Ríma. Pripustená bola pred sv. Otca a tento jej radil, aby v Ríme ostala a jeden kláštor 

riadila. S pokorou odpovedala, že je k takému veľkému dielu nie schopná a odcestovala cez Kremonu do Brescie. 

V Brescii zhromaždila okolo seba dvanásť cnostných panien, ktoré ku dokonalosti viesť sa usilovala. Neďaleko kostola sv. 

Afry najala domček, v ktorom s jednou z dvanásti učenie, menom Barbarou, bývala. Roku 1533 darovalo jej mesto pohodlný 

dom, v ktorom sa tie nábožné panny schádzaly, modlily a mládež vyučovaly. To bol prvý základ rádu školských sestier, ktorý 

potom cirkvi veľké služby preukazoval. 

Roku 1535 dňa 25. novembra utvorila s 27 pannami svätú spoločnosť, ktorej účel bol: nábožným vychovávaním chrániť 

kresťanskú mládež pred záplavou bludov a hriechu. V tom čase zúrila v severozápadnej Európe takzvaná reformácia; i v 

Taliansku povstaly nepokoje. Nepriatelia apoštolskej viery zľahčovali panenský stav a násilne vyháňali mníšky z kláštorov. 

Toto pohnulo Angelu pri založení svojho rádu, ktorý rádom sv. Uršuly nazvala, ustanoviť, aby jej sestry nežily zatvorené v 

kláštorských múroch, ale aby obcovaly so svetom a tak pôsobily; aby nemocných, chudobných a nešťastilvých v ich rodinách 

vyhľadávaly, im pomáhaly, predo všetkým ale aby dievčence učily a vychovávaly. K tomu nebol potrebný prísny mníšsky 

rád a poriadok, ale len náboženská spoločnosť. Preto nepožadovala od svojich sestier Angela kláštorské sľuby, ani rovnaké 

rúcho; no žiadala od každej sestry, aby sa raz za mesiac spovedala a Telo Božie prijímala. 

Pravidlá rádu sv. Uršuly, ktoré sama Angela zostavila, potvrdil najprv biskup v Brescii, neskôr ale pápež Pavel III. Roku 

1537, dňa 18. marca vydržiavaly sestry sv. Uršuly valné zhromaždenie, na ktorom sa 76 súčastnily. Všade povstávaly ich 

domy a Angela riadila ich čo najvyššia predstavená. Talianski biskupi, najmä sv. Karol Boromejský, zaujímali sa Uršulínok 

veľmi. Neskôr utvorily Uršulínky prísny rád so zátvorom (klausura) a slávnymi sľubami a pôsobily veľmi blahonosne, najmä 

čo vychovateľky dievčeniec. Zásluhy ich o sv. cirkev boli a sú i podnes veľmi veľké. 
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Angela dožila 70 rokov bohumilého života svojho; roku 1540, dňa 27. januára odobrala sa z tohoto sveta do večnej slávy. 

Telo jej za 30 dní ostalo nepochované a bolo ako živé. Pochovali ho slávnostne v kostole sv. Afry v Brescii. Pri jej hrobe 

dialy sa hneď zázraky, a ľud v okolí začal ju ctiť čo blahoslavenú. Sv. Karol Boromejský vyslovil sa o niekoľko rokov, že 

Angela zasluhuje, aby bola vyhlásená za svätú. 

Pápež Klemens XIII. vyhlásil ju za blahoslavenú a pápež Pius VII. r. 1807, dňa 24. mája za svätú, i ustanovil jej sviatok na 

dnešný deň. 

Sv. Angela Merici vyobrazuje sa v rúchu rádu Uršulínskeho, okolo nej dievčence. 

Poučenie. 

Svätá Angela bola veľmi krásna. Ona ale znala slová sv. Písma: «Klamná je spanilosť a márna je krása; žena, ktorá sa bojí 

Boha, tá dôjde chvály.» Preto utekala od ľudí, preto špinila si krásne vlasy lúhom. Krása telesná je veľmi nebezpečná pre 

človeka. Krásny človek badá, že sa naň ľudia dívajú, že sa im ľúbi; tak často stáva sa márnivým, chce sa lepšie zaľúbiť, nosí 

krásne rúcho, hrdo si vykračuje, púšťa sa do známostí, ktoré končievajú nešťastím a hanbou. Koľká panna stala sa krásou 

svojou najnešťastlivejšou osobou pod slncom, keď zabudla na slová knihy Prísloví: «Zena, ktorá sa bojí Boha, tá dôjde 

chvály!» Ale telesná krása môže viesť i k dobrému. Ona je kvetinkou, ktorá krásne vonia a zvädne. Ona môže byť i obrazom 

duchovnej krásy; ona môže napomínať človeka, aby sa usiloval mať v krásnom tele i krásnu dušu, čistotou, pokorou, 

pobožnosťou, láskou k Bohu a blížnemu a druhými cnosťami naplnenú. Takouto bola sv. Angela. Pri kráse svojej bála sa 

ľudí a bála sa Boha: a duša jej bola okrášlená všetkými cnosťami. Ona sa cez celý život i o to starala, aby blížní jej boli 

duševne krásni. Pre tento cieľ založila rád Uršulínok. Kresťane, jestli máš od prirodzenosti krásnu tvár a ľahký život, pomysli 

si, že to chytro pominie, a tí, ktorým sa ľúbiš, tak ako i ty sám, zostarajú sa a umrieť musia. Keď ale duša tvoja stane sa 

cnosťami krásnou, ostane takou na veky. Sv. Angela dávno zomrela, krásne jej telo zpráchnivelo; no jej krásna duša navždy 

potrvá v sláve nebeskej, jej krásny duch žije a objavuje sa i dnes v ráde sv. Uršuly, vo vychovávaní ženskej mládeže 

kresťanskej. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si skrze sv. Angelu novú spoločnosť posvätných panien do svojej cirkvi uviesť ráčil, popraj nám, aby sme na 

jej prímluvu anjelskými mravy sa skveli, všetkých pozemských vecí sa odriekli a nebeské radosti okúsiť zaslúžili. Skrze 

Ježiša Krista, Pána nášho. Amen. 

 

  



 

251 

MESIAC JÚN. 

 

1. JÚNA. 

Sv. Pamfil, mučeník. 

Sv. Písmo má veľké zásluhy sv. Pamfil, ktorého pamiatku cirkev svätá dnes slávi. Zriedkavý tento muž Boží narodil sa v 

Beryte (teraz Bairut) v Sýrii zo vznešených a bohatých rodičov. Obdarený výbornými dary ducha, nadobudol si na chýrnych 

školách Berytských hlboké vedomosti. Na vysokých a slávnych školách v Alexandrii vyznačoval sa medzi všetkými 

mladíkami. Ale všetky pohanské vedy neuspokojovaly dušu jeho; on túžil po vyššom, túžil po poznaní pravého Boha. Vysoké 

školy Alexandrinské riadil toho času sv. Pierius, žiak Origenov, i «malým Origenom» zvaný. Pieriovým návodom začal 

Pamfil študovať sv. Písmo a oči jeho sa otvorily, našiel, čo hľadal, svetlo — poznal učenie kresťanské o jednom pravom 

Bohu. Bol pokrstený a odovzdal sa celkom službe Božej. V rodnom jeho meste ponúkali mu vysoký úrad. On ho neprijal, 

ale usadil sa v meste Cesarei v Palestíne a dal sa na kňaza vysvätiť a viedol svätý život. 

V Cesarei neprestajne skúmal hlboký a tajný smysel sv. Písma. Zhromaždil okolo seba učencov, dal na svoje útraty odpisovať 

sv. Písmo, i napravil pravú osnovu gréckeho prekladu sv. Písma, ktorý dodnes nosí meno Septuaginta. Tým poslúžil 

katolíckemu učeniu nad pomyslenie; lebo nadobudol stá učeníkov a tisíce horliteľov za pravú vieru. V meste tomto zriadil 

pod dozorstvom biskupa Agapia verejnú školu, v ktorej sa sv. Písmo vykladalo; založil knihovnu, ktorá obsahovala 30.000 

sväzkov. Sám spísal mnoho kníh, ktoré svätí otcovia veľmi chválili. Sväté Písmo, spisy Eusebiove a iné vzácne knihy darúval 

kresťanským zhromaždeniam a jednotlivcom. Pamiatka jeho žila behom mnoho storočí vo vďačnom meste Cesarei. Veľkú a 

drahocennú knihoveň jeho znivočili Arabi. 

Na začiatku štvrtého storočia prenasledovali pohania kresťanov ukrutne i v Ázii.Panoval vtedy v rímskom svetovom cisárstve 

Dioklecián. Sv. otcovia píšu, že v Afrike, a síce v samom Egypte 144.000 mučeníkov vykrvácalo a z rímského cisárstva 

700.000 kresťanov vyhnané bolo. 

Roku 307 bol v Palestíne Urban miestodržiteľom rímským. Tento dal svätého Pamfila chytiť a ako najväčšieho podporcu 

viery kresťanskej pred svoju súdnu stolicu priviesť. Pretože počul o jeho veľkej učenosti a výmluvnosti, dovolil mu, aby sa 

pred súdom bránil. Sv. Pamfil bránil sa výborne. Lež Urbana nepresvedčil; lebo zarytý ten pohan patril k oným ľuďom, 

ktorých srdce je pravde neprístupné. Urban chcel sa len výmluvnosťou sv. Pamfila zabávať a potešiť, preto nechal ho hovoriť. 

I nútil ho konečne, aby modlám obetoval. Sv. Pamfil vyznal neohrozene Krista Pána a neobetoval. Urban rozkázal katom, 

aby mu hákami telo trhali. Ale žiadne mučenie nebolo v stave sv. mučeníka prinútiť, aby vieru svätú zaprel. A miestodržiteľ 

hanbou a hnevom rozpálený, dal sv. kňaza do hnusného väzenia hodiť, v ktorom už mnoho kresťanov sa nachádzalo. Za dva 

roky vyučoval vo väzení kresťanov a potvrdzoval ich vo sv. viere. Tu napísal s prispením Eusebia obranu nábožného a 

učeného Origena, ktorého niektorí kresťania z bludárstva vinili. Toho času bol Urban z úradu složený a pre svoje zločiny 

sťatý. Ale ani jeho nástupca Firmilian nebol lepší, lebo i on prenasledoval kresťanov. 

Viacej egyptských kresťanov prišlo do Cesarei. Firmilian dal ich pochytať. Dňa 16. februára r. 309 pohnal ich pred svoju 

súdnu stolicu. Všetci vyznali, že sú kresťania a boli sťatí. Pamfil, Valens a Pavel boli síce na smrť odsúdení, ale usmrtenie 

ich na ďalší čas odloženo, i boli naspäť do väzenia odvedení. Porfýr, sluha Pamfilov, osemnásťročný, vysokoučený mladík, 

ktorý prítomný bol pri súde svojho milovaného pána, zahalený do plášťa poslucháčov ľubomudrctva, prosil Firmiliana, aby 

mu dovolil pochovať sv. mučeníkov. Rozhnevaný miestodržiteľ rozkázal telo mládencovo hákami trhať a nad ohňom pražiť. 

Porfýr vzdával chválu Bohu pri svojom hroznom mučení. Keď to videl Seleuk, slávny stotník vojenský, ale horlivý kresťan, 

ponáhľal sa do väzenia ku sv. Pamfilovi a rozprával, ako hrdinsky umieral svätý mládenec Porfýr. Všetci zvelebovali svätú 

smrť mládencovu a ďakovali Bohu za milosť, ktorú mu poprial. Stráž oznámila to Firmilianovi a tento dal stotníka Seleuka 

o niekoľko dní zoťať. Verný starý sluha Seleukov, Theodul oznámil smrť pánovu Pamfilovi. Firmilian dal Theodula čo otroka 

hneď ukrižovať, Pamfila ale, Valensa a Pavla zoťať; on vraj chcel mať pokoj. Toto stalo sa roku 309. 

Julian, kresťan z Kappadocie, objal telo sv. mučeníka; Firmilian dal ho hneď spáliť. Telá svätých mučeníkov ležaly za štyri 

dni na popravisku, žiaden dravý vták, žiadna zver nedotkla sa ich. Miestodržiteľ dovolil kresťanom, aby ich pochovali. 

Ukrutný Firmilian zahynul biedne. 

Sv. Pamfil vyobrazuje sa s nožom v ruke. 

Poučenie. 

Každý človek chce byť šťastlivý. Práca a namáhanie, boj a vojna slúžia k tomuto cieľu. A všetko to je márne! Šťastie nedá 

sa týmito prostriedky dosiahnuť. Len múdry človek má vedomosť a spôsob ku tomu. Každý služobník Boží používa život 

svoj k tomuto cieľu a dosahuje ho. Odplata za jeho namáhanie, že plnil vôľu Božiu, je blažený pokoj jeho srdca, nevýslovná 

radosť jeho mysle v každom postavení života; ale spravodlivému kynie i nádherná koruna slávy v nebeskom kráľovstve. 
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Tento pokoj, túto radosť, túto plnosť spravodlivej blaženosti nie je v stave žiadna moc a násilie zničiť; lebo všemohúci Boh 

podporuje služobníkov svojich mocnou svojou pravicou, i nemajú sa čoho obávať. Čo by i celé peklo zúrilo proti nim, všetko 

telesné trápenie a mučenie sú len jalovým strašením, ktoré sa nedotkne opravdivého služobníka Božieho, ako nám to ukazuje 

príklad sv. Pamfila a jeho jedenásti súdruhov mučeníckych. Áno, kresťane, najväčšia sláva, najvyššia česť a nevysloviteľné 

blahoslavenstvo je: Bohu slúžiť a Jeho príkazy zachovávať. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Pamfila, Svojho mučeníka, horlivosťou pre vedu spasenia a plnením cností vyznačil, popraj nám na jeho 

prímluvu, aby sme jeho príklad nasledovali a rovnakú horlivosť v poslúchaní slova Božieho a v jeho zachovávaní 

preukazovali. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

Sv. Justín, filosof a mučeník. 

Prostred druhého storočia po Kristu Pánu nebolo neohrozenejšieho a stálejšieho vyznavača a obrancu kresťanskej viery, ako 

bol sv. Justín. 

Narodil sa s pohanských rodičov na počiatku druhého storočia v staroslávnom meste Sichem, i Flavia Neapolis zvanom; i 

bol starostlivé v pohanských poverách vychovávaný. Mladosť svoju ztrávil v usilovnom čítaní a skúmaní básnikov, rečníkov, 

ľubomudrcov (filosofov) a dejepiscov. Najviac venoval sa nadaný mladík vedám ľubomudrckým a usilovne poslúchal 

prednášky najučenejších mužov; ale žiaden z nich neuspokojil ho. I domnieval sa, že našiel v učení Platóna, čo hľadal, totiž 

pravé poznanie božstva. Tešil sa ohnivý mládenec, že skoro dôjde ku svetlu, ktoré mu objasní nadsmyselný svet. 

Pohrúžený do rozjímania o božstve a jeho vlastnostiach, prechádzal sa raz po brehu morskom. I uzrel starca, na ktorého tvári 

zračila sa vážnosť, prísnosť a láskavosť. «Co hľadíš tak zadivene na mňa?» oslovil starec mladíka. «Divno mi,» odpovedal 

tento dojatý vznešenosťou starcovou, «že nachádzam na tomto opustenom mieste človeka.» — «Očakávam tu,» riekol starec, 

«svojich priateľov, ktorí z ďalekej cesty navrátiť sa majú.» A rozhovorili sa o všeličom. Mladík chválil sa, že usilovným 

čítaním spisov Platóna prišiel ku pravému prameňu poznania božstva. Starec poučil ho, že všetci ľubomudrci blúďa a že od 

nich nemôže očakávať ani základné poznanie Boha, ani pravé poučenie o určení človečenstva. Mladík naľakal sa. «A či 

nemožno na tomto svete ku pravde sa dostať?» pýtal sa smutno. «Možno,» odpovedal starec. «Pravé poznanie Boha nájdeš 

vo spisoch prorokov a apoštolov. Mladíku, prv než vaši mudrci domnievali sa, že našli pravdu, žili Bohom osvietení, 

spravodliví mužovia. Svet menoval ich priateľmi Božími, svätými vedomcami, prorokmi, lebo predpovedali budúce veci, 

osud celých národov a vážne udalosti, ktoré žiaden smrteľník znať nemohol a ktoré časom celkom sa vyplnily. Ich knihy, 

ktoré zachovávame, osvetľujú základne počiatok a určenie všetkých bytností. Jednoduchosť, hlbokú lásku k Bohu a srdečnú 

láskavosť oproti ľuďom nájdeš v tých knihách. Ľudia verili na ich slovo, lebo nemohli vzdorovať ich vážnosti a moci ich 

zázrakov a proroctví. Títo svätí vedomci učili vieru v jedného Boha, ktorý je Otcom a Stvoriteľom všetkých vecí, učili vieru 

v Jeho jednorodeného Syna, Ježiša Krista, ktorého poslal na zem, aby tu založil kráľovstvo Božie, a vyslobodil zavrhnuté 

pokolenie ľudské. Mladíku, jestli chceš opravdivé vstúpiť do svätyne pravdy a poznať bytnosť Božiu, modli sa skrúšene k 

Bohu, aby sa ti otvorila svätyňa pravdy a brána života; lebo veci, o ktorých som ti hovoril, pochopiť nemožno, len keď Boh 

a Ježiš Kristus, Jeho jednorodený Syn, milosť svoju ku tomu poprajú.» Po týchto slovách zmizol starec. 

Reč táto zatriasla srdcom a dušou mladíkovou. Odložil spisy mudrcov pohanských ; usilovne čítal sv. Písmo, a za krátky čas 

presvedčil sa, že v ňom nachádza sa pravda a všetka múdrosť. Už dávno pozoroval cnostný život kresťanov. Veľmi dojímala 

ho vytrvanlivosť svätých mučeníkov, ktorí radšej najukrutnejšie trápenie a hrôzy mučenia a násilnej smrti znášali, než by 

boli svoju vieru zapreli a proti jej zákonom sa prehrešili. Preto riekol raz: «Keď som počul tie nádavky, ktorými obsypávaní 

boli kresťania, keď som videl, ako smrť a všetko, čo ľudskú prírodu hrôzou naplňuje, vytrvale a neohrozene znášali, myslel 

som si: nemožno, aby títo ľudia oddaní boli neprávosťam a telesnosťam; lebo nemravný svetár, ktorý svoje blahoslavenstvo 

len v uspokojení svojho nečistého pudu nachádza, bojí sa smrti, ktorá mu rozkoše svetské odníma.» Keď sa takto presvedčil 

o výbornosti kresťanstva, zaumienil si opustiť modlárstvo a stať sa vyznavačom Ježiša Krista. 

Keď Justín prijal sv. krst, viedol svätý, prísny život. Jeho najväčšia túžba bola, aby i druhých bludovercov ku poznaniu pravdy 

kresťanskej priviedol. I vysvetľoval neunavene Židom a pohanom učenie kresťanské, vyvracal ostrovtipne ich námietky a 

pochybnosti. Nedbal na posmech, opovrhovanie, nebezpečenstvá a hroziacu mu smrť, keď len mohol kresťanov vo viere 

upevňovať, alebo kresťanské náboženstvo proti nepriateľom brániť. Precestoval Áziu, Grécko a Taliansko. V Ríme vyučoval 

verejne o kresťanskej náuke a písal veľmi vážny list Grékom. V tomto liste snažil sa presvedčiť pohanov o závažných 

pohnútkach, ktoré ho primalý, že stal sa kresťanom. Upozornil ich najprv na nesmysel modlárstva, ktoré preukazuje božskú 

úctu hnusným alebo vymysleným tvorom. I opisoval im svätosť viery Ježiša Krista a veľkú dôstojnosť sv. Písma, ktoré živou 

mocou náruživosti ľudské krotí a do srdca zkormúteného balzam pokoja a útechy vlieva. V Ríme spísal mnohé iné spisy, aby 

sňal beľmo s očú pohanom a učeniu Kristovmu ich získal, ktoré spisy až na naše časy sa zachovalý. 

Diognetes, slávny učiteľ cisára Marka Aurélia, obdivoval čo učený pohan svätý život kresťanov a ich stálosť vo viere. I 

obrátil sa na sv. Justína, aby mu vysvetlil, kde čerpajú kresťania odvahu, že neboja sa ani najhroznejšej smrti; zkade pochádza 

tá láska, podľa ktorej i nepriateľom dobrorečia a dobre činia. Justín vysvetlil mu tento div. Prameň toho je vraj cnosť pokory 

a všeobecnej lásky k ľuďom, ktorú cnosť požaduje učenie Ježiša Krista od každého veriaceho. Mučidlá slúžia len k tomu, 

aby sa počet svätých a vyvolených Božích množil a ich svätosť zdokonálila. Pretože táto sila cnosti na viere v božstvo Ježiša 
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Krista sa zakladá, dokazoval sv. Justín, že Kristus Pán je Syn Boží a Stvoriteľ všetkých vecí, ktorého ale svojím rozumom 

pochopiť nemôžeme, lebo tento je prislabým, aby Boha dosiahnuť mohol, ktorého milosrdenstvo je tak veľké, že vlastného 

Syna nešetril a ku človečenstvu znížil, aby On zavrhnuté ľudstvo skrze svoju smrť s večnou spravedlivosťou Božou smieril. 

Boh dokázal svoju otcovskú lásku oproti ľuďom nielen tým, že ich stvoril podľa svojho podobenstva a celý svet ku ich 

potrebe a užívaniu podrobil, ale najviacej tým, že im Svojho Syna čo Spasiteľa poslal a skrze Neho prisľúbil, že po svojom 

cnostnom, trpezlivom a láskyplnom živote s Ním v Jeho večnom kráľovstve panovať a dietkami Božími budú. Na konci 

privoláva sv. Justín učenému pohanovi Diognetovi: «Keď teda poznáš Syna Božieho, jaká radosť má naplniť tvoje srdce a 

akou vnútornou láskou máš objať Toho, ktorý Ta prv miloval? Oj, a keď Ho miluješ, nasledovať budeš i Jeho dobrotu! Lebo 

veď je to božské, keď blížnému pomáhame, účasť na trápení blížnych máme, ponížení i proti svojim podriadeným sme, a 

dary s chudobnými delíme, ktoré dary nám nebe tak láskavé dopriava. I poznáš potom, že Boh svet tento riadi, a zasvätený 

budeš do Jeho najsvätejších tajnosť; i milovať budeš a obdivovať tých, ktorí pre česť Jeho mena trpia a potupovanie trpezlive 

znášajú, smrťou telesnou opovrhujú, a ničoho sa neboja, jedine večnej smrti duše a toho ohňa, ktorý nikdy nezhasne. Keď 

nahliadneš, čo je tento oheň, závideť budeš šťastie tým, ktorí pre spravodlivosť v plameňoch umierajú.» 

V Ríme žil učenosťou svojou svetochýrny žid Tryfon. Sv. Justín shováral sa s ním o poznaní pravého Boha. Keď tento 

uvádzal ku potvrdeniu svojej mienky výpovede slávnych pohanských mudrcov, riekol mu sv. Justín, že keď chce poznať 

základne Boha, aby čítal Mojžiša a prorokov, oproti ktorým sú pohanskí vedomci len búchačmi. I vysvetloval mu jasne a 

zreteľne, že po vyzdvihnutí Starého Zákona, ktorý len detskému veku ľudského pokolenia prispôsobený a na istý čas daný 

bol, Nový Zákon nasledovať mal a musel, ktorý zákon Ježišom Kristom ohlásený bol. Dokázal mu, že dávno očakávaný 

Messiáš prišiel, že všetky národy do Svojej cirkvi povolával a skrze divy a zázraky Svoje nebeské poslanie čo Boh a Spasiteľ 

sveta dosvedčil, a že pravda Jeho učenia len v tejto cirkvi sa prechováva a človek jedine v nej spasenia dôjsť môže. 

Múdry a dobrosrdečný cisár Antonin Pius neprenasledoval kresťanov; ale nemohol celkom zabrániť, žeby v oddialených 

krajinkách, ba i v samom Ríme, miestodržitelia kresťanov čo nebezpečných ľudí pred súd nepoháňali a ich netrápili. 

Osočovali ich pohania, že zapierajú bohov, že sa im: rúhajú, že sú nepriateľmi krajiny, že sú hnusní ľudia, ktorí vo svojich 

zhromaždeniach ľudské telo jiedavajú a necudným rozkošam telesným sa oddávajú. Sv. Justín napísal roku 150 spis, ktorým 

bránil kresťanov proti tým hrozným očerňovaniam a odovzdal ho osobne cisárovi Antonínovi. Dokázal vo svojej obrane, že 

kresťania pre svoju vieru podľa zákonov rímských trestaní a sudcami trápení byť nesmejú, keď sa nejakého zločinu 

nedopustia. Vysvetlil, že sú nie neznabohovia, keď sa modlám neklaňajú; lebo vyznávajú a vzývajú jediného' pravého Boha, 

Stvoriteľa sveta a Otca všetkých ľudí, a Ježiša, Jeho Syna, a Ducha svätého, a ctia i dobrých anjelov. I vykladá závažné 

dôkazy o svätosti učenia kresťanského a o čistote mravov jeho vyznavačov. «Kresťania,» píše, nenávidia krivú prísahu, áno 

vyhýbajú každej prísahe a najmenšie prehrešenie sa proti česti naplňuje ich smútkom a hrôzou. Nenávidia svetskú slávu a 

bohatstvá, sú dobrosrdeční a trpezliví v prenasledovaniach a trápeniach, a ich láska objíma všetkých ľudí, i ich nepriateľov. 

Oni sú spravodlivými a vernými poddanými; lebo oni poslúchajú vrchnosť, ctia svojich panovníkov a splácajú so svedomitou 

vernosťou svoje dane. Nie všetci sú uprávnení, požívať svätú večeru, a každý je z nej vytvorený, kto úplne neverí, čo 

náboženstvo Ježišovo učí, kto nebol očistený krstom ku odpusteniu hriechov a tak nežije, ako to Ježiš od svojich vyznavačov 

žiada. Lebo my nebereme večeru Pána čo obyčajný chlieb alebo obyčajné víno; lež ako vtelený Syn Boží, Ježiš Kristus, náš 

Spasiteľ, telo a krv mal ku našemu vykúpeniu: tak poučení sme boli, že, keď nad chlebom a vínom modlitba, ktorú nás Jeho 

slová naučily, čo poďakovanie sa vysloví, telo a krv Ježiša Krista miesto chleba a vína prítomné je.» 

Druhý obranný spis podal neskôr sv. Justín cisárovi Markovi Aureliovi a Luciovj Kommodovi, ktorých bol Anton in za synov 

prijal. Smelo zastával kresťanov proti očerňovaniam, hnusným výmyslom a lžám pohanským a židovským; vysvetloval 

cirkevné obrady kresťanskej bohoslužby, opisoval čisté mravy a neohrozenú stálosť veriacich v trápeniach a pri smrti. Krátko 

nastínil, že sa kresťania preto zhromažďujú, aby slávili Božie tajomstvá, spisy prorokov a apoštolov čítali, vysvetlenia 

pomazaného počúvali a príspevky ku almužnám skladali, ktorými siroty, opustené vdovy, zajatí, biedni a cudzinci 

podporovaní bývajú. I riekol: «Očakávam túžobne a prichystaný som, stať sa obetou nepriateľov kresťanstva skrze smrť 

mučenícku.» 

Čo očakával, stalo sa nezadlho. Pohanský učenec Krescenc dohadoval sa so sv. Justínom. Neohrozený obranca viery 

kresťanskej premohol svojimi dôvodami a zahanbil pyšného pohanského mudrca v prítomnosti mnohých pohanov a nazval 

mudrcov jeho školy klamármi a nemravnými ľuďmi. Pomstivý pohan obžaloval ho u námestníka rímského Rustika. Sv. Justín 

bol pred súdnu stolicu privedený. Rustikus chcel horlivého kresťana nakloniť k pohanstvu a vyzval ho po dobrotky, aby 

bohom obetoval. «Obetuj bohom,» riekol, «a poslúchni cisára.» — «To je najväčšia nespravodlivosť, keď chceš kresťanov 

nútiť ku modloslužbe, alebo ich trestať za to, že poslúchajú príkazy svojho Vykupiteľa,» odpovedal sv. Justín. «Akými 

vedami sa zaoberáš?» pýtal sa Rustikus. «Usiloval som sa, aby som sa naučil všetkým vedám,» odpovedal sv. Justín; «keď 

som ale v žiadnej pravdu nenašiel, skúmal som učenie kresťanské, i stal som sa konečne kresťanom, čo mi tí za zlé majú, 

ktorí sa dávajú oslepovať bludom a predsudkami. — «Ako že, biedniku,» zvolal rozdráždený miestodržiteľ, «priznávaš sa k 

tomuto bláznivému učeniu? Čo že veria kresťania?» — «My veríme v jedného Boha,» odpovedal sv. Justín neohrozene, 

«ktorý je Stvoriteľom všetkého vidomého a nevidomého, a vyznávame Ježiša Krista, Syna Božieho, ktorého proroci pred 

tisíce rokami predpovedali, ktorý raz prijde súdiť všetkých ľudí a ktorý je Zvestovateľom spasenia a Blahoslaviteľom 

všetkých tých, ktorí jeho učenie prijímajú.» Na otázku, kde sa zhromažďujú kresťania, odpovedal: «Zhromažďujú sa, kde 

majú k tomu príležitosť; lebo náš Boh nie je ohraničený miestom, ale naplňuje čo nevidomý nebe i zem a býva ctený svojimi 

vyznavačmi na každom mieste.» Svoje bývanie udal. 

Rustikus nahováral ostatných kresťanov, aby sa kresťanstva odriekli. Oni jednohlasne vyznali: «My sme kresťania skrze 

milosť a milosrdenstvo Boha nášho, ktorého čo jedine pravého Boha vyznávame a nado všetko milujeme a od ktorého 

blahoslavenstvo a nebe očakávame.» — «Pýtam sa ťa,» obrátil sa miestodržiteľ ku sv. Justínovi, «ktorý si za vysoko učeného 
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vyhlásený a domnievaš sa, že máš pravú vieru: či si presvedčený, že keď ťa dám na smrť bičovať, do neba prijdeš?» — 

«Očakávam to s istotou, čím iní už vládnu, ktorí verne podľa učenia Ježišovho žili, keď to trpezlive podstúpim, čím mi ty 

vyhrážaš; lebo viem, že všetci, ktorí tak žijú a trpia, v milosti Božej dokonávajú. — «Teda myslíš,» usmial sa pohan zlostne, 

«že do neba prijdeš a tam odplatu dosiahneš?» — «NemysIím,» odpovedal sv. Justín, «ale tak to iste znám, že nemám o tom 

žiadnej pochybnosti.» 

Rustikus vyhrážal sa kresťanom mukami, keď bohom obetovať nebudú. «Žiaden opravdivý kresťan neopúšťa pravú vieru,» 

odpovedal v ich mene sv. Justín, «aby nasledoval blud a bezbožnost» A ostatní kresťania zvolali: «Nemárni čas a nalož s 

nami, ako si si zaumienil; lebo my sme kresťania a nebudeme obetovať nepravým a bezživotným modlám!» Miestodržiteľ 

odsúdil ich k smrti. S radosťou išli sv. mučeníci so svojím obhájcom Justínom na popravné miesto; tam boli neľudsky 

bičovaní a sťatí. To stalo sa za panovania cisára Marka Aurélia. 

Sv. Justín vyobrazuje sa s písmom a perom v ruke, a s mečom pri nohách pohodeným.) 

 

2. JÚNA. 

Sv. Erasmus, biskup a mučeník. 

Blízko mesta Antiochie žil na konci tretieho storočia a pôsobil blahonosne čo biskup svätý muž, menom Erasmus. Keď 

nastalo prenasledovanie kresťanov pod cisárom Diokleciánom, utiahol sa na vrchy Libanonské. Tu vyučoval kresťanov, 

upevňoval ich vo viere a podľa hodnoverných svedoctví činil mnohé divy. I vrátil sa do Antiochie zo svojho úkrytu a hlásal 

neohrozene slovo Božie. Mnoho pohanov prijalo krsť svätý, mnohí slabí a od viery zo strachu pred ukrutnými mukami 

odpadli kresťania vrátili sa naspäť do cirkvi svätej a činili skrúšené pokánie. Keď to Dioklecián počul, dal sv. Erasma chytiť 

a pred seba postaviť. Vábivými slovami, hrozbami priviesť chcel svätého muža k tomu, aby zaprel vieru Kristovu a obetoval 

modlám. Všetko márne. I rozkázal katom, aby ho kyjami bili. A keď ani to neosožilo, dal ho vriacou smolou a sirkou poliať. 

Potom zavliekli ho polomŕtveho do väzenia. V noci objavil sa anjel Boží v jeho väzení, vyhojil jeho rany a vyviedol ho na 

slobodu. 

Sv. Erasmus cestoval svetom a všade hlásal sv. Evanjelium. Prišiel i do Neapolska, zastavil sa v meste Forni a neohrozene 

hlásal tam pohanom slovo Božie. Veľké množstvo pohanov vstúpilo do cirkvi svätej. Cisár Maximian dal ho chytiť, bičovať 

a do vriacej smoly hodiť. Keď zázračne neporušený ostal a do väzenia odvedený bol, zjavil sa mu sv. Michal, archanjel, 

vyslobodil ho z väzenia a odprevadil do Kampanie, kde mnohých pohanov obrátil na vieru kresťanskú. Tu usnul v Pánu vo 

vysokom veku dňa 2. júna r. 303. Telo jeho pochované bolo v meste Forni, kde sa ešte roku 840 nachádzalo. Keď Saraceni 

vtrhli do stredného Talianska, odnesené boli telesné pozostatky sv. Erasma do Gaety. 

Sv. Erasmus je jeden zo štrnásti Spomocníkov a vzdáva sa mu zvláštna úcta od námorníkov v stredozemnom mori, kde býva 

pod menom sv. Elma veľmi ctený. K tomu cteniu zavdal príležitosť zázrak, ktorý sa stal sv. Erasmovi, keď raz pohanom na 

brehu morskom slovo Božie hlásal. Počas kázania povstala hrozná búrka, dážď sa lial, krupobitie rachotilo na zem, blesky sa 

nebom križovaly, ale nad sv. Erasmom a jeho poslucháčmi bolo nebe jasné a ani kvapka nepadla na nich. 

Sv. Erasmus vyobrazuje s v rúchu biskupskom, kyj a prekotený kotol pri nohách jeho. 

Poučenie. 

Sv. Erasmus podal vznešený príklad kresťanskej trpezlivosti a vytrvalej neohrozenosti v plnení svojich biskupských 

povinností. A vydobyl si kráľovstvo nebeské. Kresťanská trpezlivosť je veľmi potrebná cnosť každému človeku, lebo cesta 

života ľudského je tmami a bodláčim, a nie ružami a fialkami postlaná. Kresťanská trpezlivosť je častoráz jediný prostriedok, 

ktorým človek vo svojej biede a trápení útechy dosahuje. Ktorému človekovi schádza trpezlivosť, u toho nie sú zakorenené 

ani iné cnosti. A jestli je ľudský život nepretržený boj, nuž je trpezlivosť prvou podmienkou ku víťazstvu. A jestli je cesta  

života ľudského tŕním posiata, nuž treba nám brať sebou pavezu (chránidlo) trpezlivosti, aby sme neboli ním do živého 

popichaní a dodriapaní; len trpezlivosť polárne ostré tŕne a šípy; len ona poskytuje možnosť, aby sme dušou svojou vládli, 

svoje žiadosti krotili. Utíšenie a pokoj duše je prvým ovocím kresťanskej trpezlivosti. Len trpezlivosť kresťanská môže utíšiť 

každú povstávajúcu náruživosť, zahnať neľúbosť a odpornosť. Kresťane, koľko nepríjemností by ťa nepotkalo, koľkých 

hriechov by si sa nedopustil, keby si mal len viacej kresťanskej trpezlivosti. A keď trpezlivosť našich nepriateľov i neodzbrojí, 

zlosť ich neoslabí, ich nenávisť vyhasiť nemôže, ničí predsa ich zlostné nápady a úmysle, ako sme to v životopise sv. Erasma 

čítali. Trpezlivosť je hlavnou cnosťou všetkých ponížených duší, všetkých Božích Svätých. Kresťane, chráň sa netrpezlivosti, 

lebo ona je prameňom mnohých nepríjemností, mnohého nešťastia! 

Modlitba. 
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Ó Bože, ktorý nás každoročnou slávnosťou Svojho svätého mučeníka Erasma obveseľuješ, popraj nám podľa našej prosby, 

aby sme skrze príklad Tvojho svätého mučeníka a na jeho orodovanie k nasledovaniu jeho života povzbudení boli. Skrze 

Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

Sv. Fotinus, biskup a mučeník a spoločníci. 

Roku 86 po Kristu Pánu narodil sa sv. Fotinus, alebo i Pothinus zvaný, v Malej Ázii, a tak mohol znat sv. apoštola Jána a 

počuť jeho učenie, i môže sa nazvať učeníkom apoštolským. So sv. Ireneom prišiel zo svojej vlasti do južnej Gallie, terajšieho 

Francúzska, aby pohanom sv. Evanjelium ohlasoval. Nezadlho založené boli v mestách Lugdune, terajšom Lyone, a vo 

Vienne kresťanské obce. A sv. Fotinus stal sa biskupom Lyonským. Blahodarne pôsobil sv. biskup: chudobní a bohatí, 

vznešení a prostí ľudia prijímali ochotne vieru Kristovu. 

Roku 177 za panovania rímského cisára Marka Aurélia povstalo v celom rímskom cisárstve ukrutné prenasledovanie 

kresťanov zo strany pospolitého pohanského ľudu. I v Lyone, kde mnohé roky cirkev kresťanská pod správou sv. biskupa 

Fotina a pri pomoci účinlivého kňaza Irenea prekvitala, zbúrila sa najnižšia vrstva obyvateľov pohanských proti kresťanom; 

zúrivci napadli domy kresťanské, podpaľovali a rúcali ich, vyháňali kresťanov z mesta, mučili a zabíjali ich. Rímský veliteľ 

mestskej posádky nestíhal rušiteľov pokoja, ale dal napadnutých nevinných kresťanov chytať a do väzenia zatvárať. 

Keď miestodržiteľ do Lyonu sa vrátil a počul od veliteľa posádky, že v jeho neprítomnosti mešťania sa búrili a pohania 

vykrikovali, že sú toho búrenia kresťania príčinou, rozhneval sa veľmi a uzavrel, že všetkých kresťanov zahubí. Zasadol na 

súdnu stolicu a dal si predviesť nevinných väzňov kresťanských. Veľké množstvo pohanov obstúpilo súdnu stolicu a revalo 

zdivočile, aby miestodržiteľ buričov dal mučiť a zabíjať. Miestodržiteľ nadával a hrozil nevinným kresťanom. I vystúpil z 

ich radov smelý kresťanský mládenec, menom Vettius Epagathus, a začal nevinných kresťanov brániť. Pohania nedali mu 

hovoriť a sudca skočil mu do reči: «Kto si ty?» «Ja som kresťan,» odpovedal neohrozený mladík. Na pokynutie sudcovo 

priskočil vojak a sotil ho medzi ostatných kresťanov. 

Miestodržiteľ rozkázal kresťanov hrozne mučiť, pohania vztekali sa. Niektorí z kresťanov tak sa naľakali, že zapreli svoju 

vieru. Po mučení hodení boli neohrození kresťania do väzenia a dňom a nocou vzývali Boha o pomoc a milosť, aby ich 

posilňoval, žeby vieru svätú nezapreli. A Boh ich vyslyšal. Denne privážali vojaci nové obete do väzenia. V žiadnom 

prenasledovaní nebola použitá taká zlosť, aby rozduchovaná bola nenávisť najnižších vrstiev ľudu proti kresťanom, ako v 

tomto. Miestodržiteľ rozkázal aby i sluhovia a otroci uväznených kresťanov pochytaní boli. Keď títo, zväčša pohania, uzreli 

nástroje mučenia, obviňovali, aby sa vyslobodili, svojich kresťanských pánov z najväčších ohavností, že vraj kresťania vo 

svojich zhromaždeniach ľudské mäso jedávajú, deti zabíjajú, najhnusnejšej nečistote sa odovzdávajú a iné hrozné zločiny 

páchajú. Keď toto pohania počuli, vztekali sa ešte horšie; ba i tí vážnejší pohania, ktorí posiaľ neschvalovali ukrutnosti a 

mučených kresťanov ľutovali, rozzúrili sa proti nevinným. Sami svätí mučeníci vyznávajú to v liste na kresťanov v Ázii 

bydliacich písanom, ktorý sa medzi spisami Eusebia nachádza: «Keď sa o tom rozniesla povesť, naľakali sa nás všetci ľudia 

a preklínali nás, ba i tí, ktorí predtým miernejší k nám boli, škrípali zubami a zúrili.» 

Najukrutnejšie zúrilo sa proti jáhnovi (diakonovi) Sanktovi z Vienny, proti Maturovi, ktorý len nedávno bol pokrstený a 

neunavene za učenie Kristovo bojoval, proti Attalovi z Pergama, ktorý už dávno bol stĺpom, okrasou a podporou kresťanskej 

cirkvi v Lyone a proti slúžke, nábožnej Blandine, pri ktorej sa moc a milosť Božia v najkrajšom svetle objavila. Táto svätá 

panna bola slabého a útleho tela; všetci kresťania sa strachovali, že mukám podľahne a vieru zapre. Kresťania Lyonskí o nej 

píšu: «Blandina bola útleho tela, že sme sa všetci o ňu báli, aby pod mukami neklesla. Ale milosť Božia posilňovala ju tak, 

že po celý deň muky pretrpela, až katovia sa unavili a prestali, i divili sa deve, že po takých trápeniach je ešte živá. A koľkoráz 

zvolala: «Kresťanka som, nič nešľachetného medzi sebou nepáchame», — vždy nadobudla novej sily a jakejsi necitnosti.» 

Od rána do večera mučili ju najhroznejšími mukami tak, že jej telo bolo rozdriapané a celé ranami posiate a kati nemohli už 

muky vymysleť a ustali. 

Ešte ukrutnejšie mučený bol jáhen Sanktus. Čo len môže barbarská divokosť vymysleť, použili pohania proti nemu. A 

Sanktus znášal neslýchané muky s nadprirodenou trpezlivosťou, tak že im nezjavil ani meno svoje, ani vlasť, ani stav. Na 

všetky ich otázky odpovedal: «Kresťan som.» Vzteklý miestodržiteľ rozkázal na ubičované údy jeho prikladať žeravé železá. 

Všetko márne. Telo jeho bolo jedna veľká rana, všetky jeho žily boli potrhané, kosti dolámané, i nepodobal sa viacej 

človekovi. Hodili ho do smradľavého žalára, kde za dva dni rany jeho sa kvasily, zapaľovaly a hrozné bolesti mu pôsobily. 

Kati vyniesli ho zase na mučenie, aby znovu otvorili jeho rany. Ale div nad divy! Telo jeho sa zahojilo, a zrázu povstal 

čerstvý na nohy. Lež dôkaz tento moci a milosti pravého Boha neotvoril oči zaslepeným pohanom! Sanktus hodený bol opäť 

do väzenia. 

Sv. Fotinus, deväťdesiat ročný starček, biskup Lyonský, bol chorľavý a sotva dýchal, keď ho vojaci pred súd vliekli. Horúca 

túžba, aby vydať mohol svedectvo Kristu Pánu, občerstvila jeho telesnú silu tak, že si čerstvo vykračoval. Veľký zástup 

pohanov išiel za ním a divým revaním a hrozným rúhaním ho odprevádzal, ako by bol najväčším zločincom býval. «Kto je 

kresťanský Boh?» pýtal sa ho miestodržiteľ. «Jestli si hoden, skoro ho poznáš!» odpovedal mu sv. biskup. I pochytil ho 

rozvzteklený pohanský ľud, vláčil ho po zemi, bil ho päsťami, kopal, kameňoval ho, kým ho vojaci do smradľavého žalára 

neodvliekli. Tu napomínal kresťanov, aby vytrvali vo svätej viere, modlil sa za svojich nepriateľov a katov a usnul v Pánu 

po dvoch dňoch. 
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I tí odpadli kresťania, ktorí od strachu vieru zapreli, hodení boli do toho istého smradľavého žalára, kde sa svätí vyznavači 

nachádzali. Položenie týchto odpadlíkov bolo smutné. Pohania mali ich za zradcov a zločincov. Mučeníci boli veselí, 

odpadlíci zúfalí. Pohania im nadávali, že sú chabí. Trápili sa dvojnásobne. Mnohí z týchto slabúchov utvrdení boli len teraz 

vo viere svätej. 

Miestodržiteľ ustanovil deň, v ktorý mali byť mučení. Pohania sbiehali sa ako k veľkej slávnosti na popravné miesto. Začiatok 

krvavého divadla otvorili kati so sv. mučeníci Sanktom a Maturom, Blandinou a Attalom. Sanktus a Maturus boli najprv 

neľudsky bičovaní a potom divým zverom predhodení. Levi doranili ich a vláčili po divadle. Pohania kričali, aby ich kati na 

železné stolce posadili. I priviazali ich na železné stolce, nakládli pod ne žeravého uhlia a pražili telá ich. V týchto bolestiach 

modlili sa na hlas sv. mučeníci a volali: «My sme kresťania. Len jeden je pravý Boh!» A s modlitbou za svojich nepriateľov 

usnuli, aby sa k večnému životu prebudili. 

I rozkázal miestodržiteľ Blandinu ku stĺpu priviazať a levov z klietky vypustiť. Divé šelmy priskočily k nej, položily sa k jej 

nohám a vľúdne na ňu hľadely. Miestodržiteľ dal ju zpiatky do žalára odviesť. Teraz prišiel rad na Attala, muža veľmi 

vážneho. Tomuto zavesili na prse akoby na potupu tabuľku s nápisom: «Tento je Attalus, kresťan.» A vodili ho do kola po 

divadle, aby ho všetek pohanský ľud videl. Keď ho viedli kati k mučidlám, zavolal niekto z obecenstva, že je Attalus rímský 

mešťan. Miestodržiteľ bál sa čo takého dať ho mučiť, poslal ho do väzenia zpiatky a písal cisárovi, čo má s ním a s ostatnými 

kresťanmi robiť? Teraz uľavilo sa kresťanom vo väzení a ono premenilo sa na chrám Boží a mnohí z tých, ktorí boli od viery 

odpadli, vrátili sa do lona sv. cirkvi. 

V tom čase, keď dávaly sa rímskému ľudu verejné hry a zábavy, prišla odpoveď od cisára. Naložil, aby všetci, ktorí sa 

kresťanstva odrieknuť nechcejú, usmrtení boli. Pred započatím verejných hier dal miestodržiteľ kresťanov pred súdnu stolicu 

priviesť, aby pred zhromaždeným ľudom na smrť ich odsúdil. Každého pýtal sa, či je kresťanom, a keď všetci prisvedčili, 

odsúdil tých, ktorí boli rímskí mešťania, ku sťatiu, ostatných ale divokým zverom predhodiť rozkázal. Jak zadivil sa 

miestodržiteľ, keď počul, že i tí, ktorí boli predtým zapreli vieru, teraz slávnostne vyznávajú, že sú kresťania! Všetci kresťania 

boli hrozne mučení, potom lebo sťatí, alebo hladným levom a tigrom predhodení. Na konec hier prichystal ukrutný 

miestodržiteľ dve obete, ktorými sa chcel pohanskému ľudu zvláštne zavďačiť. Divadlo preplnené bolo mŕtvolami 

roztrhanými, krvou celé zaliate; divoké šelmy nasýtené boli vraždením a krvou ľudskou; no divokosť pohanská ešte sa 

nenasýtila! Na pokynutie miestodržiteľovo priviedli kati útlu Blandinu a pätnásťročného kresťanského mládenčeka Pontika, 

syna to Blandininej panej Biblisy. I mučili ich všetkými možnými mukami, aby ich prinútili ku pohanstvu sa navrátiť. 

Mládenček trpel bez slova všetky muky, i zomrel majúc oči k nebu obrátené. Blandinu dal vladár do krve bičovať, na železný 

stolec posadiť a na ňom ju pražiť. Ona v najväčších mukách neprestajne volala: «Ja som kresťanka; my nepáchame žiadne 

neprávosti!» I rozkázal zverský vladár svätú mučenicu do čerienca (siete, saku) zaobaliť a poviazať a divokej krave 

predhodiť; táto ju kľala, do výšky na rohách vyhadzovala žalároch po hroznom mučení pomreli, a konečne rozšliapala.  

Títo sv. mučeníci, ktorí r. 177 v Lyone so svojím biskupom sv. Fotinom umučení boli a ktorých na počet podľa sv. Gregora 

Túrskeho 48 bolo okrem tých, ktorí v žalároch po hroznom mučení pomreli , ani po smrti pokoja nemali. Telá ich dal 

miestodržiteľ spáliť a popoľ do rieky Rhodany pohádzať. 

Sv. Fotinus vyobrazuje sa čo ctihodný starec v rúchu biskupskom. 

 

3. JÚNA. 

Sv. Klotilda, kráľovná. 

Aby sa Gundebald, knieža Burgundský, kráľovskej koruny zmocniť mohol, dal zavraždiť brata svojho, kráľa Burgundského 

Chilpericha, jeho manželku a dvoch synov, nechajúc len dcéry jeho pri živote, z ktorých Sedelindu poslal do kláštora, Klotildu 

ale, veľmi krásne dievča, vychovávať dal pri svojom kráľovskom dvore. Ačkoľvek kráľ Gundebald a celý jeho dvor oddaný 

bol arianskému bludu, bola princezná Klotilda riadením Božím v katolíckej viere vychovávaná, lebo mala byť nástrojom, 

ktorým Boh svetlo pravej viery rozšíriť chcel v celom národe francúzskom. Jej najväčšia radosť bola modlitba a samote. 

Svätá viera pomáhala jej znášať bolestný osud. Krásna a cnostná panna zachovala pri rozpustilom kráľovskom dvore čistotu 

tela a duše. Sám strýc vážil si ju veľmi pre jej cnosti a sveril jej často vo svojej neprítomnosti svoje poklady a vládu. 

Keď Chlodvik, kráľ francúzsky, ktorý r. 481 po smrti svojho otca Childericha trón zdedil, o jej kráse, srdečnej dobrote a 

cnostnom živote počul, poslal ku kráľovi Gundebaldovi skvelé poslanstvo a pýtal Klotildu od strýca za manželku. Gundebald 

prisľúbil mu vnučku, lebo chcel mať kráľa francúzskeho priateľom a spojencom, pretože mu susední Allemani (Nemci) 

vojnou hrozili. Gundebald pýtal sa vnučky, či by za kráľa Chlodvika, posiaľ pohana, vydať sa chcela. Klotilda privolila pod 

tou podmienkou, keď jej bude dovoleno, vyznávať vieru katolícku. Roku 493 slávila sa svatba v meste Soasone (Soissons). 

Kráľ Chlodvik, ačkoľvek pohan, neprenasledoval kresťanov, ctil ich nábožnosť a cnostný život, dovoľoval ich verejné služby 

Božie. Kráľovná Klotilda zriadila si v paláci kaplnku a usilovne modlievala sa denne v nej. Chudobných podporovala štedre, 

sama postievala sa prísne, šatila sa jednoducho a zapierala sama seba. Bedlive dala pozor na dvorné dámy a na svoje 

služobníctvo, aby sa proti Bohu a cnosti neprehrešili. Vo svojom chovaní javila oproti každému takú dôstojnosť, múdrosť a 
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nábožnosť, že si ju celý dvor a všetci poddaní vysoko vážili a zvelebovali. Ku kráľovi, ktorý ju veľmi miloval, chovala sa 

oddane a poslušne, znášala láskavé jeho surové a búrlivé výbuchy mysle, krotila hnev jeho tak obratne, že ho zachránila pred 

mnohým nešťastím: a tak vydobyla si celé jeho srdce. Veľmi často hovorievala so svojím kráľovským manželom o poverách 

a bájkach pohanského náboženstva a opisovala mu dôstojnosť a spasiteľnosť viery v jedného pravého Boha, ktorého kresťania 

vyznávajú. S veľkou pozornosťou a srdečnou úľubou počúval ju kráľ Chlodvik; no srdce jeho pripútané bolo ešte k viere 

otcovskej. Obrátenie človeka k pravde je milosťou Božou a toto okamžik milosti Božej ešte k nemu nezavítalo. Klotilda 

neprestávala Boha prosiť o túto milosť a pracovala na osvietení duše kráľovského manžela. 

Boh požehnal ich manželstvo a poprial im syna. A keď Chlodvik dieťa svojej lásky na ruky vzal a na svoje otcovské srdce 

ho tiskol, uisťoval v blaženom okamžení šťastnú matku, že jej všetko vyplní, o čo žiadať ho bude. I prosila ho o privolenie, 

aby prvorodený syn pokrstený byť mohol. Otec zvolil; princ bol slávnostne pokrstený, a úkon sv. obradu pôsobil mohutne 

na myseľ kráľovu a na všetkých pohlavárov, tak že nábožná kráľovná myslela, že celý kráľovský dvor prijme nezadlho učenie 

Kristovo. Boh ale na zkúšku kráľovnej dopustil, že dieťa o niekoľko dní po sv. krste umrelo. Chlodvik takmer zúfal nad 

smrťou milovaného syna. Pohanskí žretci (kňazi), ktorí pri dvore boli a na kresťanskú kráľovnú sa hnevali, že im na vplyve 

ubýva, použili túto príležitosť, aby kráľa sebe a pohanstvu udržali, i riekli Chlodvikovi, že je krst príčinou smrti jeho synáčka. 

A kráľ trápil Klotildu a vo svojom veľkom zármutku riekol: «Syn môj preto umrel, že v mene tvojho Boha bol pokrstený. 

Keby sa bol posvätil niektorému z mojich bohov, žil by ešte a tešil by sa pod jeho ochranou svojím zdravím.» Klotilda znášala 

trpezlive svoje trápenie a odovzdávala sa do vôle a milosti Božej, že sa nad ňou zmiluje. I porodila druhého syna a s 

privolením kráľovým dala ho zase pokrstiť; menoval sa Klodomír. Lež Boh zkúšal ešte raz cnosť nábožnej Klotildy. O krátky 

čas ochorel nebezpečne i tento princ. Kráľ bol v domnienke svojej potvrdený, že je sv. krst toho príčinou; i oddal sa najväčšej 

zúrivosti. Matka nešťastná smútila. Neustále modlila sa ku prozreteľnosti Božej a bola na všetko prichystaná. No, obávala 

sa, že, keď jej i tento syn umre, nebude môcť kráľa na vieru kresťanskú obrátiť. I vzala do náručia nezdravého synáčka, 

pokľakla pred obrazom ukrižovaného Spasiteľa a prosila o pomoc a zmilovanie. «Ale nie moja vôľa nech sa stane,» modlila 

sa slziac, «lež Tvoja, večný, najsvätejší Otče!» A dieťa sa náhle uzdravilo. Tak poznal Chlodvik moc pravého Boha. Klotilda 

použila tejto príležitosti, aby kráľa nahovorila, žeby tiež sv. krsť prijal. Kráľ prisľúbil, že stane sa kresťanom, keď tomu bude 

príhodný čas; teraz, keď mal vojnu so susedmi, obával sa, aby ho jeho pohanskí vodcovia neopustili a bez pomoci nenechali. 

Ripuarskí Frankovia viedli vojnu s Allemanmi (Nemcami). Chlodvik išiel na pomoc svojim pokrvným. Prv, než do boja 

odtiahol, hovorila mu Klotilda: «Usiluj sa, aby si nad nepriateľom zvíťazil, a preto vzývaj pravého kresťanského Boha. On 

je neobmedzeným Pánom celého sveta. On menuje sa Bohom zástupov. Keď obrátiš sa k Nemu s dôverou a pevnou vierou, 

nič ti neodolá a zvíťazíš nad nepriateľmi, čoby sa i sto proti jednému postavilo. Pamätuj na to, čo som ti riekla.» A Chlodvik 

upamätoval sa v najväčšom nebezpečenstve. Pri Tolbiaku, terajšom meste Zulpich, neďaleko Kolína nad riekou Rýnom, 

strhla sa medzi oboma vojskami krvavá bitka. Kráľ Frankov, Sigambri menovaných, padol, pomocné vojsko Chlodvikovo 

bolo porazeno a dalo sa v divoký útek, sám Chlodvik, ako to vypráva sv. Remigius, temer upadol do zajatia. V tomto smutnom 

postavení rozpamätal sa na moc Boha pravého a na radu manželkinu. I pozdvihol oči k nebu a nahlas pred svojím vojskom 

sa modlil: «Ježišu Kriste, o ktorom Klotilda hovorí, že si Synom živého Boha a pomáhaš súženým a víťazstvo dávaš tým, 

ktorí v Teba dúfajú: prosím o Tvoju pomoc, uverím v Teba a dám sa pokrstiť, keď mi dáš zvíťaziť nad mojimi nepriateľmi. 

Vzýval som svojich bohov, ale vidím, že vzdialili sa so svojou pomocou: i súdim z toho, že nemajú žiadnej moci. Teraz k 

Tebe sa modlím, len mi buď na pomoci!» Sotva sa pomodlil, zastavily sa francúzske vojská, uderily na Allemanov, kráľ 

týchto padol a Allemani dali sa na divý útek. Francúzske vojsko v radosti volalo: «Veľký a mocný je Boh kresťanov!» 

Chlodvik oznámil víťazstvo Klotilde slovami: «Chlodvik premohol Allemanov, Ty premohla si Chlodvika!» Vytešená 

kráľovná nariadila vo všetkých kresťanských chrámoch a kláštoroch slávné poďakovanie Bohu za to veľké víťazstvo, 

rozdávala hojné almužny a zvelebovala Boha za jeho dobrotu a milosť. 

Sv. Remigius, biskup Remžský, vyučoval kráľa Chlodvika v kresťanskom náboženstve, ako i mnohých jeho pohlavárov a 

pokrstil ho slávnostne a s ním mnohých vznešených i pospolitých ľudí roku 496. I zaradoval sa nad tým celý kresťanský 

pravoverný svet; lebo Chlodvik bol jediný katolícky kráľ na Západe a Východe, kým ostatní králi pridržiavali sa bludu 

arianského. Najviacej tešila sa Klotilda, keď videla, že jej vrelá žiadosť sa vyplnila. Neprestajne ďakovala Bohu za túto veľkú 

milosť a usilovne utvrdzovala obráteného kráľa vo sv. viere a bohumilom živote. Kráľ vykonal veľmi mnoho dobrého; 

zakladal kostoly, kláštory, školy a nemocnice. Roku 511 dal stavať v Paríži nádherný chrám ku cti sv. apoštolov Petra a 

Pavla, ktorý ešte podnes stojí pod menom chrámu sv. Genovefy. Chlodvik umrel dňa 27. novembra roku 511, v 30. svojho 

panovania a 45. roku svojho života, a bol v chráme sv. Petra a Pavla pochovaný, kde jeho hrob posiaľ sa nachádza.  

Kráľ Chlodvik zanechal štyroch synov: Theodoricha, ktorého zplodil s dcérou jedného svojho veľmoža pred svojím 

oženením, Klodomíra, Childeberta a Klotára, synov to sv. Klotildy. Títo rozdelili krajinu medzi seba, viedli medzi sebou 

krvavé vojny a dopúšťali sa mnohých ukrutností. Klodomír padol v bitke, ktorú viedol s kráľom Burgundským; jeho bratia 

Childebert a Klotár pochytali jeho troch synov, dali dvoch zavraždiť, a tretiemu na potupu vlasy ostrihať. 

Sv. Klotilda rmútila sa náramme nad tým. Márne namáhala sa nešťastná matka, aby rozvadené deti smierila, márne plakala 

a napomínala nezdarných synov, ktorých svet polopohanský pokazil. I opustila rozžialená kráľovský dvor, išla do mesta Túr 

(Tours) ku hrobu sv. Martina, kde zriadila si na blízku obydlie a so svojím služobníctvom v tajnosti živá bola. Na hrobe sv. 

biskupa Martina modlievala sa; trávila život svoj v pôstoch, v obsluhe chudobných a nemocných. Myšlienka na smrť a na 

večnosť naplňovala jej dušu. Nikto netušil v nej bývalú slávnú kráľovnú francúzsku. Bola často nemocami navštevovaná. 

Keď bolo jej zjaveno pri hrobe sv. Martina, že nezadlho zomre, povolala k sebe svojich synov, napomínala ich útlocitne, aby 

mali Boha vždy pred očima, aby jeho príkazy plnili, aby s láskavosťou panovali nad svojimi poddanými, aby v bratskej 

svornosti žili. Všetky svoje majetky rozdala chudobným, a od sveta odlúčená, pripravovala sa na smrť. Prijala sviatosti 

zomierajúcich, složila verejné vyznanie viery katolíckej a zvolala: «K Tebe, ó Pane, pozdvihla som dušu svoju! Môj Bože, v 
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Tebe dúfam a zahanbená nebudem!» I odovzdala veľkú dušu svoju Stvoriteľovi. Jej mŕtve telo pochované bolo ku boku jej 

manžela v chráme sv. Petra a Pavla. Usnula v Pánu dňa 3. júna r. 545. 

Vyobrazuje sa v kráľovskom odeve s korunou na hlave. 

Poučenie. 

Obrátenie človeka je jeden z najväčších zázrakov. Takýto div previedol Boh skrze sv. Klotildu; lebo Boh obrátil kráľa 

Chlodvika slovami, životom a utrpením sv. Klotildy. Často možno pohana jedným slovom obrátiť alebo hriešnika z bahna 

hriechov vyslobodiť, keď je milosť Božia nápomocná. Toto slovo má takú divotvornú moc nad srdcom hriešnika, keď 

pochádza z úst priateľových. A príkladný život mohutne napomína hriešnika a je v stave i najväčšieho priestupníka napraviť, 

ako to zpatrujeme v živote sv. Klotildy. Príkladný život mnohých svätých duší obrátil viac hriešnikov, než reči kazateľov 

najvýbornejších. A utrpenie je ešte výmluvnejšie, než reči a bohumilý život; ako to u sv. Klotildy vidíme. Trpezlivosť sv. 

mučeníkov obrátila mnoho pohanov na pravú vieru. 

Sv. Klotilda môže i za vzor slúžiť kresťanským manželom! Ona nebola by podala ruku svoju kráľovi Chlodvikovi čo 

pohanovi, keby jej nebol sľúbil, že i on kresťanom sa stane. Ona použila všetkých prostriedkov, aby manžela svojho Bohu a 

pravej viere získala. Ona nebola ako mnohí mladí ľudia nášho času, ktorí pre časné zaopatrenie bez rozmyslenia s 

bludovercami do manželstva vstupujú a tak ľahostajní a zaslepení sú, že i dietky svoje v blude vychovávať dajú. Akí nešťastní 

sú takí ľudia. Manželstvo vo sv. cirkvi je vidomý obraz tajomstvaplného spojenia Ježiša Krista s jeho milou nevestou — sv. 

cirkvou: preto katolícke manželstvo, riadne uzavrené, nemôže byť rozlúčené. Katolícki manželia musejú sa verne milovať až 

do smrti, ako Kristus sv. cirkev miluje. A ako môže byť manželstvo medzi katolíkom a inovercom obrazom takým? Ako sa 

môžu muž a žena verne a srdečne milovať, keď nemajú vo viere rovnakého smýšľania? Keď jeden z nich to zavrhuje, čo 

druhý verí a miluje! Ako môžu takí manželia opravdivé kresťansky svoje dietky vychovávať, keď sa vo viere nesrovnávajú? 

A aké nebezpečenstvo hrozí v takom manželstve stránke katolíckej! Koľko ich už bolo takto pozbaveno viery! Inoverec, keď 

chce, môže sa dať rozviesť a potom hneď zase do nového manželstva vstúpiť. Katolík to podľa učenia sv. cirkvi urobiť 

nemôže. Preto opiera sa sv. cirkev miešaným manželstvám, lebo málo je na svete ľudí, ako sv. Klotilda! A preto ani rodičia 

nemajú nikdy uzavieranie miešaných manželství podporovať; katolíci do nich nemajú vstupovať. Kto taký krok už urobil, 

nech nasleduje sv. Klotildu, ktorá láskavou tichosťou, múdrym slovom, dobrým príkladom, modlitbou a kajúcnymi skutkami 

kráľovského svojho manžela sv. učeniu Ježiša Krista získala. 

Modlitba. 

Ó Bože, ráč na prímluvu sv. Klotildy v srdciach všetkých manželov lásku manželskú zapáliť, aby úprimní a verní sebe boli, 

povinnosti svojho stavu plnili a tak do neba dostať sa mohli. Skrze Ježiša, Pána nášho. Amen. 

 

4. JÚNA. 

Sv. Kvirín, biskup a mučeník. 

O mladosti a iných okolnostiach z mužského veku sv. Kvirína nie je nám nič známo. Čo starec, v pokročilom veku, bol 

biskupom v meste Laureakume, terajšom Lorchu, v krajine Norikum (teraz Rakúsy). Zo svätej horlivosti prišiel do Pannonie, 

terajšieho zadunajského Uhorska, usadil sa v meste Siscii (teraz Sisek nazvanom), na hranici Horvatska ležiacom a hlásal sv. 

Evanjelium. Keď roku 305 cisári rímskí Dioklecián a Maximian zaďakovali a Galerius panoval, bol sv. Kvirín biskupom v 

Siscii a pre svoj bohumilý život a láskavú ľudomilosť veľmi vážený starček. Galerius vydal všetkým svojim miestodržiteľom 

rozkaz, aby kresťanov v celej ríši prenasledovali a vykorenili. 

Miestodržiteľ Pannonie Maximus začal hneď prenasledovať kresťanov, najmä biskupov a kňazov. Keď to počul sv. Kvirín, 

odišiel zo Siscie a chcel sa ukryť, aby ešte i ďalej sv. cirkvi osožným byť mohol. Pretože bol všeobecne známy, chytili ho 

ľahko vojaci a priviedli ho pred súd. Sudca pýtal sa ho: «Prečo si utekal?» «Nechcel som utiecť», odpovedal sv. biskup; «ale 

len rozkaz svojho Pána vyplniť, ktorý nám prikázal, ako písano stojí: «Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, choďte 

do druhého.» «Kto vydal tento rozkaz?» pýtal sa Maximus. «Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, ktorý je pravý Boh», odpovedal 

Kvirín. «Či ti neznámo», riekol pohan, «že ťa sluhovia cisárovi všade najdú? Teraz uznáš, že ten, ktorého pravým Bohom 

menuješ, neprišiel ti na pomoc, keď ťa na ceste chytili a sem doviedli.» Kvirín odpovedal: «Pán, ktorému sa my kresťania 

klaniame, býva vždy pri nás a bráni a chráni nás, keď to slúži ku našemu blahoslavenstvu, v každom páde. On bol pri mne, 

keď som bol chytený, i teraz je pri mne; lebo On je, ktorý ma posilňuje, že sa pred tebou netrasiem a ktorý ti mojimi ústami 

odpovedá.» «Poslúchni rozkazy cisárske a obetuj bohom!» zvolal Maximus. Odhodlane odpovedal svätý: «Neposlúchnem 

tento rozkaz cisárov, lebo je bohaprázdny a protiví sa príkazom mojej viery, ktoré mi prísno zakazujú, nepravým a 

namysleným bôžkom obetovať. Boh, ktorému sa klaniam, naplňuje nebe a celú zem; On je povýšený nado všetko, a obsahuje 

v sebe všetko, a len skrze Neho má každá bytnosť žitie a trvácnosť.» Pohan mu zahrozil, že ho dá mučiť a usmrtiť, keď 

neposlúchne rozkaz cisárov. «Všetky zneuctenia a pokuty», odpovedal svätý, «ktoré mi prisúdiš, budú mi ku sláve a 

najohavnejšia smrť vovedie ma do nového, blahoslaveného života. Už som ti povedal, že cisárove rozkazy plniť nemôžem a 
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že ničomu klaňať sa nebudem, len pravému Bohu. Neprinútiš ma, aby som modlám obetoval, lebo som presvedčený, že vaši 

bôžkovia sú diabli.» Pohania vykríkli a revali ako divoké zvery. A miestodržiteľ rozkázal katom, aby Kvirína, ktorý sa vraj 

nesmrteľným bohom rúhal, ukrutne bičovali. Pod neľudským bičovaním volal naň Maximus: «Zachráň telo svoje a obetuj 

mocným bohom, pred ktorými korí sa celý svet! Poslúchni a ja povýšim ťa na hodnosť veľžretca veľkého Perúna (Jupitera)!» 

Sv. mučeník odpovedal: «Vtomto okamžení, keď ma mučíte, som opravdivým kňazom, lebo obetujem seba samého živému 

Bohu. Necítim bolesť, ktorú mi chceš pôsobiť a hotový som najukrutnejšie muky podstúpiť, aby som tým, ktorým som v 

živote duševným pastierom a učiteľom, cestu ukázal, ktorá vede k Bohu do večného života.» Po mučení okovaný bol do 

ťažkých pút a hodený do väzenia. Tam modlil sa: «Zvelebujem Teba, ó Pane a Bože môj, že si ma hodného učinil, pre sväté 

Tvoje meno potupu a trápenie znášať. Dokáž svoju moc a slávu, ó nekonečná a najsvätejšia bytnosť, aby všetci, ktorí sú v 

tomto väzení, poznali, že Teba, pravého Boha, vzývam a že niet Boha okrem Teba samého!» 

O polnoci zjavila sa velebnosť Božia vo väzení a osvietila jeho temnosť nebeskou žiarou. Zalárnik Marcelus predesený 

vbehol do väzenia, hodil sa k nohám väzňovým a volal so slzavýma očima: «Pros Pána za mňa, mužu svätý, lebo verím z 

celého srdca, že niet iného pravého Boha okrem Toho, ktorému sa ty klaniaš.» Sv. biskup vyučil ho vo sv. viere, pokrstil ho 

a udelil mu i sviatosť birmovania. 

Sv. Kvirín väznený bol niekoľko dní; potom poslal ho Maximus najvyššiemu rímskému miestodržiteľovi Pannonie, 

Amanciovi, lebo nemal moci na smrť ho odsúdiť. Amancius nebol vo svojom sídelnom meste Skarabancii (terajší Soproň), 

ale v Karnútume (terajšom Hainburku) v úradnej povinnosti sa zdržoval; i rozkázal Maximus, aby Kvirín do Sabarie (teraz 

Szombathely) vedený bol. Sv. Kvirín musel v ťažkých putách a pešky ďalekú cestu hore popri Dunaji konať. Tak precestoval 

mnohé uhorskozadunajské mestá, až prišiel do Komárna, Rábu, Soproňu a Sabarie. Všade na jeho bolestnej ceste vítali ho 

kresťania a občerstvovali. V Sárváre dal si ho Amancius do tamejšieho divadla predvolal Prečítané boli listy Maximove. 

Amancius pýtal sa sv. biskupa, či nič nenamieta na obžaloby a či nezmenil svoje presvedčenie? 

Sv. Kvirín odpovedal: «Vyznal som sa pred miestodržiteľom v Siscii zo svojej viery v pravého Boha, ktorému sa klaniam od 

mladosti svojej, ktorého v srdci nosím a od ktorého ma nikto neodiúči.» Amancius vynaložil všetko, aby ho nahovoril, žeby 

rímským bohom obetoval; i riekol naposled: «Veľmi by som ľutoval, keby som bol nútený, násilenstvá sa dopustiť na tebe v 

tvojej ctihodnej starobe. Prijmi moje napomenutie, obetuj bohom, ako to cisár žiada a preži svoje niekoľké dni v úcte a 

pokoji.» «Sudca», odpovedal horlivý biskup, «nestaraj sa o moju starobu. Moja viera a láska k Bohu posilňujú ma dostatočne, 

aby som muky pretrpel; i nezvráťa moje vyznanie ani muky, ani túžba po dlhšom lahodnom živobytí, ani najhroznejšia smrť.» 

Amancius stál na svojej žiadosti, žeby bohom obetoval; Kvirín odpovedal, že sluší Boha viac poslúchať, než ľudí. I hrozil 

miestodržiteľ, že mu vezme život. Sv. Kvirín odpovedal: «Tvoja hrozba nastraší neveriacich, ktorým je telesný život všetkým; 

mne káže moje náboženstvo, aby som vyhľadával život večný, ktorý len smrťou sa počína. Radostne a neohrozene pozerám 

smrti do očú, nič nebojím sa mučenia a plníni Boží zákon, ktorý ohlasoval som neustále veriacim.» 

Amancius odsúdil sv. biskupa na smrť. Priviazali mu na hrdlo mlynský kameň a hodili ho s mostu do rieky Gynsu. 

Divotvorným spôsobom plával sv. mučeník po vlnách rieky, napomínal prítomných kresťanov ku stálosti vo viere, hlasno 

modlil sa za povýšenie kresťanskej cirkvi, prežehnal kresťanov znamením sv. kríža a — ponoril sa do vody. 

To stalo sa dňa 4. júna roku 304. Telo jeho našli zarmútení veriaci neďaleko na brehu a pochovali ho. Neskôr, keď v Šárváre 

kostol si vystavali, preniesli pozostatky sv. Kvirína do neho. Keď ku koncu štvrtého storočia divoké národy hrnuly sa za 

Dunaj, preniesli pannonskí kresťania kosti sv. Kvirína do Ríma a pochovali ich v katakombách (podzemných hrobitovoch), 

kde sa až do r. 1140 nachádzaly; ztade prenesené boli toho istého roku do chrámu Matky Božej za Tiberou, kde sa posiaľ 

ctia. 

Sv. Kvirín vyobrazuje sa v rúchu biskupskom, ako sedí vo väzení, ožiarený slávou Božou; pred ním kľačí žalárnik. 

Poučenie. 

«Od tejto chvíle nech odpočinú od svojich prác, lebo skutky ich nasledujú ich,» hovorí Duch svätý v Zjavení sv. Jána (14, 

13). To znal sv. Kvirín a preto po dlhom bohumilom, práce a trápenia plnom živote pre slávu živého Boha radostne umieral. 

Smrť je pokutou za hriech; nuž teda len tí, ktorí majú dušu hriechami obťaženú, boja sa smrti. Cnostným je smrť príčinou 

radosti a útechy. 

Kto sväto umiera, umiera radostne. Smrť spravodlivého je drahocenná pred obličajom Božím, hovorí už prorok. Keď teda 

nábožná, Boha milujúca duša mučeníckou smrťou a opustená od celého sveta, ako sv. Kvirín, umiera, keď z tohoto sveta 

odchádza bez pomoci, ako sv. pustovník Pavel, lebo sv. František Xaverský: nuž je taká smrť blahoslavená a prázdna 

vnútorného boja a nepokoja. Jakú radosť, jakú útechu má v poslednom okamžení pozemského putovania človek spravodlivý, 

keď teraz naspäť pozerá na svoj kajúcny, bohumilý a cnostný život. Na život, plný namáhania a práce, nasledovať má smrť, 

za ňou život radostnej a pokojnej večnosti: veď nebe je miesto pokoja, kde panuje večná tichosť a blahoslavenstvo. Tam 

prestane nepokoj, trápenie, namáhanie a starosti, tam zabudne sa všetko, čo bolo nepríjemné a protivné. Každá česť a 

dôstojnosť, každý pôžitok a radosť sú na druhom svete pre zbožné duše len ťarchou. Len v nebi nájde duša pravý pokoj, čistú 

opravdivú radosť, dokonalé a večné blahoslavenstvo. V tomto okamžení zmizne dobré a zlé; radostne myslí spravodlivý na 

zlé, ktorému s pomocou Božou odolal, na dobré, ktoré s milosťou Božou vykonal. Jak šťastlivý je, že oné nevykonal, toto 

nezanedbal. V tomto okamžení stojí pred zrakom spravodlivého celý jeho život s dlhým radom rokov, ako malá hodinka 

jedného dňa. Človek pri smrti je akoby cestovateľ, ktorý vo vážnej záležitosti na ďaleké miesto putuje a v pravom čase prijde, 

aby svoju záležitosť pred sudcom ospravedlnil. Jeden deň, jednu hodinu neskôr, i bol by všetko zanedbal. Ako sa teší, že 
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nedal sa na svojej ceste žiadnou zábavkou zadržať! Teraz, keď za spravodlivého uznaný je a pravú útechu nájde, teší sa a 

raduje, že tak nerobil, ako iní, ktorí s ním tú istú cestu konali, domnelým radovánkam sa oddávali, nebezpečenstvám na ceste 

nevyhýbali a konečne sa oneskorili. Kresťane, opakuj často denne slová sv. Bernarda: «Treba je, aby som smrťou 

spravodlivých umrel; ale k tomu je potrebné, aby som žil, ako spravodliví žili.» 

Modlitba. 

Ó Bože, shliadni milostivé na nás a príjď na pomoc našej slabosti skrze orodovanie a zásluhy sv. Kvirína, Tvojho mučeníka 

a vyznavača, aby nezchádzala nám sila, žeby sme mohli kríž svoj na ramená svoje vziať a trpezlivým nosením jeho ku Tebe 

sa dostať. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

5. JÚNA. 

Sv. Bonifác, biskup a mučeník, apoštol národa nemeckého. 

Veľký nemecký národ ďakovať má obrátenie svoje zo surového pohanstva na vieru kresťanskú sv. Bonifácovi, ktorý sa i 

apoštolom národa nemeckého menuje. 

Svätý muž tento narodil sa roku 680, v Kirtóne v Anglicku, v grófstve Devonshire, a dostal pri sv. krste meno Vinfríd. On 

bol synom vznešených a bohatých rodičov. Manželka kráľa Richarda, Bonna, bola jeho sestrou, jej dcéra sv. Valburga, jeho 

vnučkou. Vinfríd prejavoval už čo útly chlapec túžbu po samote a nábožnom živote. Otec vychovať chcel nadaného syna pre 

vysoké hodnosti. I nedovolil vychovávať ho v kláštore prv, kým neupadol do ťažkej nemoce, v ktorej urobil sľub, že keď sa 

uzdraví, syna svojho Božej službe obetuje. A uzdravil sa otec, i poslal synka svojho do kláštora Benediktínov v meste 

Adeskankastre (teraz Exeter), kde čo sedemročný chlapček pod vedením opáta Volfarta učiť sa začal. 

Za trinásť rokov učil sa Vinfríd v kláštore exeterskom, kde veľké pokroky robil vo vedách a výborných cnostiach. Jeho 

ohnivá nábožnosť a jeho láska k ustavičnému rozjímaniu o nebeských pravdách vzbudzovaly obdiv u najstarších a 

najdokonalejších mníchov. Prešiel do kláštora v meste Nutcel a tu nadobudol si veľké vedomosti v rozličných jazykoch, v 

rečníctve, vo sv. Písme, v dejepise a iných vedách tak, že i mladších bratov vyučoval. Roku 710, teda vo svojom 30. roku, 

vysvätený bol za kňaza. So svätou horlivosťou ohlasoval od tohoto času sv. Evangelium a pracoval neunavene na duševnom 

spasení svojich blížnych. Biskupi provincie Vestsex radili sa vždy v záležitostiach cirkevných s učeným a nábožným 

Vinfrídom; a keď raz kráľovi vo vážnych záležitostiach svoje rozhodnutie podať mali, čo nemohlo stať sa bez privolenia 

arcipiskupa mesta Kanterbury, poslaný bol od nich Vinfríd k arcibiskupovi, aby mu o tom správu podal. Nábožný arcibiskup 

Berthuald zaľúbil si mladého kňaza tak, že ho korunou svojho kňažstva nazval. 

Oslavovanie, ktoré sa mu všade dostávalo, omrzelo poníženého mnícha; i zaumienil si, že za príkladom iných zbožných 

mužov, ktorí vlasť opustili, aby v cudzích zemách pohanom slovo Božie hlásali, i on vlasť svoju opustí a vierozvestom sa 

stane. Bolelo to horlivého a nábožného Vinfrída, že veľký národ nemecký ešte vždy v tmách pohanstva blúdi, modlám sa 

klania a v surových mravoch žije. I roztúžilo sa jeho horúce srdce, by stal sa ich apoštolom. Na mnohé naliehania a prosby 

dal mu opát privolenie. Roku 716 preplavil sa s dvoma súdruhama cez more do Nemecka, i chcel poberať sa do Frísie, aby 

tam vieru Kristovu hlásal. Horlivý hlásateľ slova Božieho cestoval neohrozene pohanskou krajinou, prišiel až do hlavného 

mesta Utrechtu, a prosil pohanského kráľa Radboda, aby mu dovolil slovo Božie národu jeho hlásať. No Radboda napádal 

vtedy kresťanský panovník Karol Martell, major domus frankský; a preto na kresťanov nahnevaný, nedovolil Radbod 

Vinfrídovi vieru kresťanskú vo Frísii ohlasovať. A Vinfríd vrátil sa do Anglicka, a bavil sa opäť dva roky vo svojom kláštore, 

kde proti svojej vôli za opáta vyvolený bol. 

Daniel, biskup vo Vinchestre, dal Vinfrídovi, ktorý neprestajne po hlásaní slova Božieho pohanom túžil, odporúčajúce listy 

na pápeža, a Vinfríd ponáhľal sa do Ríma, aby od sv. Otca požehnanie pre svoje apoštolské dielo obdržal. Pápež Gregor II. 

prijal láskavé oduševneného muža, dal mu návod k apoštolskému dielu a odporúčajúce listy na panovníkov kresťanských a 

biskupov nemeckých. Na jar r. 719 vybral sa Vinfríd z Ríma do Nemecka; cestoval cez Lombardsko, kde ho kráľ Luidprand 

radostne uvítal; prišiel do Bavorska, kde za dlhší čas sv. Evanjelium hlásal a ztade do Thuringska. V Bavorsku, Thuringách 

a v pohraničných krajinkách frankských, v ktorých už pred dvoma rokami sv. Korbinian učenie Ježiša Krista hlásal, našiel 

Vinfríd už kde tu kresťanstvo rozšírené, a mnohých nábožných a horlivých kňazov; ale väčšia časť ľudu, najmä v Thuringách, 

oddaná bola ešte pohanstvu; ba i tí, ktorí boli pokrstení, obcovaním s pohanmi sa zase pokazili a väčšina kňažstva bola 

nevzdelaná a neprávosťam oddaná. Neunavene pracoval Vinfríd na obrátení tohoto ľudu, všade ohlasoval čisté učenie Ježiša 

Krista, utvrdzoval veriacich. Horlivými kázňami, cnostným svojím životom obrátil za krátky čas celé mestá a dediny na vieru 

Kristovu; zaviedol prísnu kázeň medzi kňazmi, naučil ich plniť predpisy sv. náboženstva. I nezadlho prekvitala sv. cirkev 

horlivým účinkovaním Vinfrídovýni v Bavorsku, Thuringách, Hessku a v iných krajinách nemeckých. Vinfríd počul, že po 

smrti Radboda Karol Martell krajinu fríssku si podmanil; i ponáhľal sa do Frísie, prišiel do Utrechtu ku sv. biskupovi 

Villibrordovi, pracoval za tri roky neunavene na obrátení pohanov a veľké množstvo ich pokrstil. Staručký biskup Villibrord 

chcel Vinfrída svojím nástupníkom ustanoviť a za biskupa ho vysvätiť. Vinfríd ale nechcel sa dať posvätiť, lež riekol, že je 

on do Nemecka z Ríma poslaný, aby pohanom sv. Evanjelium hlásal. Keď však sv. biskup a jeho kňažstvo na Vinfrída 
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naliehali, aby sa biskupom stal, opustil s 30 súdruhami Frísiu, cestoval Hesskom a čiastočne Sasskom a rozširoval všade 

kresťanskú vieru: krstil pohanov ,búral pohanské modly a chrámy , a staval na ich miestach kresťanské chrámy , pravému 

Bohu zasvätené . Pri Gaismare v Hessku stál pohanom posvätný dub v háji nad riečkou Edder, neďaleko terajšieho mestečka 

Friclar, a pohania sa domnievali ,že na ňom býva boh hromu Odin. V prítomnosti mnoho pohanov zoťal Vinfríd so svojimi 

súdruhmi dub ten. Pohania mysleli , že boh Odin potrestá pohaniteľa hromovým bleskom . No strom zpadol a pohania 

poznajúc svoju poveru dali sa pokrstiť . V hornom Hessku nad riečkou Ome vystaval Vinfríd kláštor Amanaburg, ktorý stal 

sa úrodnou školou sv. viery. 

Roku 722 oznámil Vinfríd listovne pápežovi výsledok svojich apoštolských prác a prosil ho o poučenie a radu v niektorých 

záležitostiach viery a úradovania svojho. Pápež Gregor II. zaradoval sa a písal mu vlastnoručný list, v ktorom mu menom sv. 

cirkvi za jeho horlivosť ďakoval, úpravy mu udelil a ho spolu vyzval, aby čím najskôr do Ríma prišiel. Vinfríd poslúchol a 

roku 723 prišiel do Ríma. Gregor II. Prijal slávnostne milovaného syna a ďakoval milosrdnému Bohu, ktorý skrze svojho 

verného sluhu tak mnoho pre rozšírenie pravej viery medzi pohanským ľudom vykonal. Vinfríd ustanovil sa určeného dňa v 

chráme sv. Petra a pápež žiadal od neho verejné vyznanie apoštolskej viery, čo Vinfríd i složil ústne a písomne. Neskôr 

rozprával sa s ním o záležitostiach sv. cirkvi i v Laterane. V deň 30. novembra r. 723, pri príležitosti svätenia pamiatky sv. 

Andreja apoštola, posvätil Vinfrída pápež Gregor II. za biskupa v chráme Vatikánskom, dal mu meno Bonifác (Dobrodej), a 

ustanovil ho najvyšším biskupom nemeckého národa. Na hrobe sv. Petra složil Bonifác slávnostnú prísahu, že pravú vieru 

vždy hlásať a brániť a svätej stolici verným a poslušným bude. Pápež odovzdal mu pozostatky svätých, a sbierku 

najvážnejších cirkevných zákonov a odporúčajúce listy na kráľov a panovníkov, biskupov a kňazov a na všetkých kresťanov 

v Nemecku. 

Bonifác vybral sa z Ríma najprv ku Karolovi Martellovi, kráľovi Frankskému, a ztade do Hesska a zase s obnovenou 

horlivosťou obracal a krstil pohanov, posilňoval vo sv. viere kresťanov. Kamkoľvek prišiel, padaly chrámy a modly 

pohanské, vyrubovaly sa bôžkom posvätené háje; i stavaly sa chrámy a kláštory pravému Bohu zasvätené. I žiadal písomne 

od svojich bývalých súdruhov v Anglicku, aby mu poslali na pomoc kňazov. V skutku prišli mnísi Burchard, Villibald, 

Vunibald, Lullus a Gregor. Aj nábožné panny prišly na jeho pozvanie z Anglicka do Thuring a Hesska, ktoré čo opátky 

správu založených ženských kláštorov prevzaly; medzi nimi vyznačovala sa sv. Valburga, vnučka sv. Bonifáca, a kráľovská 

dcéra Richarda Anglického. 

Roku 732 vyvolený bol za pápeža Gregor III. Sv. Bonifác vypravil poslov do Ríma, aby novému pápežovi podali zprávu o 

dielach jeho apoštolských v Nemecku. Pápež Gregor III. prijal jeho poslov s radosťou a keď sa naspäť vracali, poslal sv. 

Bonifácovi list, v ktorom ho menoval arcibiskupom a prímasom celého Nemecka, a poslal mu i pallium, to jest ustanovil ho 

za legáta (plnomocníka) svojho v celom Nemecku, i splnomocnil ho, aby nové biskupské stolice zriadil, kde to za dobré uzná. 

Roku 736 išiel sv. Bonifác zase do Bavorska, vyhnal bludoverca Ehrenvolfa zo zeme, kázaval horlivé a napravil to, čo tento 

kacier pokazil, navštevoval kláštory a farnosti, a povzbudzoval veriacich vo sv. náboženstve. Keď všetky záležitosti cirkvi v 

Bavorsku, Thuringách a Hessku do poriadku uviedol, cestoval tretí raz do Ríma, aby pri hrobe sv. apoštolov pobožnosť svoju 

vykonal, pápežovi svoju úctu vzdal a s ním o záležitostiach sv. cirkvi v Nemecku sa poradil. Pápež prijal ho láskavé, poveril 

ho čo svojho legáta plnomocenstvom a obdaroval ho drahocennými ostatkami svätých. Na zpiatočnej ceste zastavil sa v 

Bavorsku u kniežaťa Utila, ktorý mu bol nápomocným pri usporiadaní cirkevných záležitostí. Bavorsko rozdelené bolo na 

štyri biskupstva a do každého v jednotlivých mestách ustanovil sv. Bonifác biskupa, a síce do Solnohradu Jána, do Fraisinku 

Krimberta, do Rezná Gaubalda a do Pázova Vivila, ktoré biskupstvo už prv jestvovalo. Pápež potvrdil toto nariadenie a 

naložil biskupom, aby každé dva roky zhromaždenie vydržiavali, služby Božie podľa obradu rímskej cirkvi konali, bludné 

učenie vykorenili a Bonifáca čo pápežského plnomocníka poslúchali. Tak dostalo Bavorsko svojich biskupov, kdežto posiaľ 

len nestálych duchovných pastierov mávalo. Keď sv. Bonifác vysvätil biskupov a priestrannosť ich biskupství označil, 

pracoval na tom, aby blud rozširujúci kazatelia zo zeme vyhnaní boli a zvedení kresťania do lona sv. cirkvi sa navrátili. Grófa 

Suitgara z Hiršberku naklonil, že tento v Aichštete (Eichstädt) svojím nadaním založil biskupstvo, do ktorého Bonifác 

nábožného anglického mnícha Villibalda za biskupa ustanovil. V Rezne zhromaždil biskupov ku porade, na ktorej i knieža 

Utilo účasť bral. A keď Karolman, vojvoda z Austrasie, biskupov krajiny svojej do jedného mesta na Dunaji povolal, navštívil 

i toto zhromaždenie sv. Bonifác a pomáhal radou svojou usporiadať cirkevné záležitosti. 

Potom vrátil sa sv. Bonifác do stredného Nemecka, Thuring a Hesska. V Thuringách zriadil v meste Erfurte, v Hessku v 

meste Baraburku, vo Franksku v meste Vircburku nové biskupstvá. Roku 746 založil slávne opátstvo vo Fulde, z ktorého 

mnohí učení mužovia vyšli, ktorí základnými vedomosťami a opravdivou nábožnosťou sa vyznačovali a požehnanie Božie a 

spásu medzi národom rozširovali. 

Nástupca Gregora III., rímského pápeža, sv. Zachariáš, vyznačoval sv. Bonifáca ako jeho predchodcovia. Keď Pipin, kráľ 

Frankský, roku 745 sv. Bonifáca za arcibiskupa v Mohuči (Mainz) povýšil, potvrdil toto pápež Zachariáš roku 751 a podriadil 

sv. Bonifácovi nasledujúce biskupstvá: Štrasburk, Špíry, Vircburk, Kolín, Lutich, Utrecht, Augsburk, Vorms, Bamberg, 

Erfurt, Aichštat, Kostnicu a Kur. Behom troch rokov spravoval arcibiskup Bonifác tieto cirkvi apoštolským duchom a 

horlivosťou a strážil nad nimi otcovskou starostlivosťou. 

Sv. Bonifác dosiahol už 75. rok života. I zatúžil duch jeho, aby svoje dni života rozširovaniu viery spasiteľnej medzi pohanmi 

obetovať mohol. I obrátil sa na pápeža s prosbou, či smie za svojho živobytia nástupníka svojho v Mohuči ustanoviť. A keď 

pápež privolil, vysvätil sv. Lulla, nábožného mnícha z Malmesbury, za biskupa, odovzdal mu správu všetkých cirkví a prosil 

ho, aby pracoval na obrátení ostatných pohanov v Nemecku. «Dokonči,synu môj,» hovoril, «započaté dielo sv. evanjelia! 

Povolávaj, kam len tvoj hlas zasiahne, národy z bludných ciest k spaseniu. I chystaj, čo na cestu moju je potrebno. Nezabudni 

medzi moje knihy umrlčiu plachtu priložiť, v ktorej chcem byť pochovaný: lebo deň môjho rozpadnutia blíži sa.» 
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Na jar, roku 755 vysadol s mnohými kňazmi a robotníkmi na loď a plavil sa dolu Rýnom, až prišiel do krajiny Frísov. Na 

východnom brehu jazera cuiderského (Zuydersee) začal pokračovať v apoštolskej práci. Precestoval so svojmi spoločníkaini 

zem Frísov, obrátil mnoho tisíc pohanov na kresťanskú vieru, vykorenil všade pozostatky pohanstva, staval kresťanské 

chrámy a ustanovil sv. Eobana za biskupa do Utrechtu. Keď mnoho tisíc dospelých a detí pokrstil, ustanovil, že v predvečer 

Turíc na poli blízko Dokumu nad riečkou Bordnou (teraz Bordau) pokrstených a vo sv. viere vyučených birmovať bude, 

pretože nebolo tam kostola, do ktorého by sa to množstvo zmestiť bolo mohlo. Tam vystavať dal šiator a pod ním oltár. Svitol 

určený deň a Bonifác očakával nových kresťanov. Miesto kresťanov prišli pohanskí žretci (kňazi) a s nimi veľké množstvo 

ozbrojených pohanov, obstáli šiator a s divokým krikom napadli sv. Bonifáca a jeho priateľov. Títo chceli sa brániť a 

ozbrojenou rukou nápad divochov odraziť. Svätý Bonifác nedovolil to a riekol: «Složte zbraň a neodplácajte zlým za zlé! 

Okamžik nášho odchodu je tu! Dôverujte v Boha a odhodlane trpte pre Jeho česť. On spasí duše naše a otvorí nám bránu 

večného života!» Keď toto hovoril, držal sv. Evanjelium vysoko v ruke, pokročil oproti divochom, ktorí 75 ročného starca a 

jeho 52 súdruhov svojimi mečami ukrutne posekali dňa 5. júna roku 775. 

Keď o tomto hroznom vraždení povesť do Utrechtu doletela, ozbrojili sa kresťania a priniesli mŕtve telá mučeníkov z toho 

pohanského kraja. Telo sv. Bonifáca prenesené bolo do Mohuča a neskôr vo Fulde slávnostne pochované. Tu nachádza sa 

posiaľ i kniha sv. evangelia, ktorá, na kraji mečom preťatá, stopy krvavé sv. mučeníka ukazuje. 

Sv. Bonifác vyobrazuje sa ako biskup, ozdobený palliom, krstiaci pohana; pri ňom sekera do padnutého stromu zaťatá. 

Poučenie. 

Sv. Bonifác nepriniesol nič zo svojej otčiny do Nemecka okrem lásky k Bohu. On miloval Boha a Jeho jednorodeného Syna 

Ježiša Krista nado všetko: a preto miloval i svojich blížnych, a chcel ich rozum osvietiť, aby i oni Ho poznali, chcel srdce ich 

zohriať vierou svätou, aby i oni Ho milovali. Celý svoj život, všetky svoje schopnosti, všetky svoje sily vynaložil, aby túto 

lásku i do sŕdc blížnych svojich zaštepil. Z lásky k Bohu a blížnym umrel smrťou mučeníckou. Kresťania, musíme Boha 

milovať! Toto je pravda, ktorú nám sama príroda hlása, ktorú nás rozum učí a príkaz, ktorý Boh dal, pred oči a na srdcia nám 

klade. Boh miluje nás od večnosti; On neprestáva dobrodeniami nás obsýpať. Kresťania, ako že my odplácame lásku Jeho? 

Či bolo treba, ó Pane, nám biednym tvorom dovoliť, aby sme Ťa milovali? Áno, Stvoriteľu a Pane na výzostiach, Ty 

dovoľuješ ľuďom, aby Ťa milovali, nakladáš to, prikazuješ, povolávaš tvory Svoje k tomu večnou odplatou; hrozíš peklom, 

keby Ťa človek nemiloval: a predsa mnohý človek, slabý tvor na Tvoj obraz stvorený, nemiluje Teba! Človeče, keby si Ježiša 

Krista aspoň tak miloval, ako svojich rodičov, svojich priateľov, svoje bohatstvá, rozkoše a radovánky: nemal by toľko 

príčiny sťažovať sa! No, ty činíš pre týchto a tieto veci všetko, podnikáš všetko, trpíš všetko: a pre Spasiteľa svojho nerobíš 

nič! Rozvažuj toto: a začervenieš sa nad svojou malou vierou, nad svojou nepatrnou láskou k Bohu a Jeho Synovi, a tvojmu 

Spasiteľovi. Sv. Bonifác nás učí požehnaným životom svojím, že máme Boha nado všetko milovať, a hotovými byť, všetko 

obetovať, aby sme sa Mu ľúbili a Jeho poslúchali. Všetko máme len z lásky k Nemu milovať. Ostatné cnosti nemajú bez 

lásky žiadnej ceny. Všetky zákony Božie počiatok svoj berú z jedného koreňa, z lásky. 

Modlitba. 

Ó Bože, shliadni na našu nehodnosť, a pretože nič sami od seba nemôžeme, buď nám každého času na pomoci, ako si bol sv. 

Bonifácovi, Svojmu lásky plnému sluhovi a mučeníkovi; skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

6. JÚNA. 

Sv. Norbert, biskup a vyznavač. 

V mestečku Xantene, vo vojvodstve Kleve, narodil sa roku 1080 nemeckému grófovi Heribertovi z Gennepu a princezne 

Hedvige, z vojvodského domu Lothringov, syn, menom Norbert. Jeho otec Heribert bol pokrvným cisára Henrika IV., veľmi 

vážený a bohatý. Norbert mal neobyčajne krásne telo, ale i veľmi nadaného ducha. Bohatí a vznešení rodičia dali ho vo 

všetkých vedách vyučovať. Norbert vynikal vo vedách, bol v každom ohľade príjemný; i zaľúbil sa ľudu i veľkým pánom. 

Mladý, bohatý a veselý gróf oddal sa svetu a užíval ho podľa chuti a ľúbosti. Pretože bol druhým synom a starší brat mal 

prevzať väčšinu statkov po rodičoch a nimi vladáriť, chceli mať rodičia z Norberta kňaza. I dal sa nahovoriť, prijal nižšie 

posvätenie; ale za kňaza vysvätiť nechcel sa dať, ačkoľvek arcibiskup Fridrich v Kolíne ponúkal mu miesto kanonika pri 

svojom boku. Na skvelom dvore u arcibiskupa v Kolíne a neskôr u cisára Henrika V. žil Norbert čo almužník. Veselý mladík 

nazdával sa, že dosiahol cieľ svojich túžob. Mal hodnosť a mohol márnosti a rozkoše požívať podľa ľúbosti. Keď sa ozývalo 

jeho svedomie, udusil ho hlučnými veselosťami. I bol by zahynul, keby Božie milosrdenstvo nebolo ho, ako niekedy Šavla, 

obrátilo na cestu spasenia.  

Dosiahol 28. rok veselého života svojho. Čo najskvostnejšie oblečený vysadol na koňa a poberal sa so svojim sluhom do 

vestfalskej dediny Vreden, kde ho veselí a ľahkomyseľní priatelia očakávali, aby sa s ním rozpustile zabávali. Keď poľom 

cválal, zastihla ho veľká búrka. Nikde nebolo prístrešia. Hromy rachotily, blesky Iietaly, dážď lial sa, vetor burácal, a Norbert 

poháňal koňa k rýchlejšiemu cvalu. «Pane, kam že chceš?» volal prestrašený sluha. «Co robíš, pane? Vráť sa, pane môj; vráť 
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sa, lebo ruka Pána je proti tebe!» No nepočúval na výstrahu sluhovu i cválal ďalej. Zrazu uderila hromová streľa s ohlušujúcim 

rachotom pred nohy koňove do zeme. Kôň prestrašený shodil Norberta. Keď sa prebral po hodine z mrákoty, vzbudilo sa v 

ňom svedomie, upozornilo ho na večné zahynutie, i zvolal prestrašený: «Pane, čo chceš, aby som činil?» A vnútorný hlas mu 

odpovedal: «Chráň sa zlého, čiň dobré, vyhľadávaj pokoj duše a dokazuj svoju vieru skutkami bázne Božej!» A Norbert 

padol na kolená, plakal horko a skrúšene sa modlil. Vstal, nevrátil sa ku dvoru, ale do rodného mesta Xantenu. Obliekol 

kajúcne rúcho, vzdialil sa sveta, modlil sa a oplakával stratené roky mladosti. Opustil i svoje rodisko, išiel do kláštora sv. 

Sigberta, neďaleko Kolína nad Rýnom a prosil opáta Kanóna, aby ho na cestu dokonalosti priviedol. Vyspovedal sa z celého 

svojho života, činil pokánie a bol o dva roky arcibiskupom Kolínskym za kňaza vysvätený. Obliekol chudobné rúcho a odišiel 

do Xantenu. Keď slúžil svoju prvú sv. omšu v kostole svojho kláštora, obrátil sa po sv. Evangeliume k zhromaždenému ľudu 

a kázal s takým dôrazom o márnosti sveta a o krátkosti ľudského života, že celý zástup hrôzou naplnil a ku plaču priviedol. 

Na druhý deň napomínal i svojich kláštorských bratov, ktorí ľahký život viedli, ku pokániu. Niektorí sa obrátili, ostatní ho 

nenávideli a ohovárali, že sa pretvaruje, že búri ľud proti kňažstvu, že stav svoj znevažuje, pretože čo kanonik oblieka sa a 

žije ako žobrák. Takto očiernili ho u pápežského legáta, ktorý r. 1118 do Friclara cirkevné zhromaždenie povolal na ktorom 

Norbert prítomný sa nebránil a pokarhaný bol . Horbert znášal túto zkúšku s trpezlivosťou . Zaďakoval za kanonícku 

hodnosť , popredal svoj majetok, rozdal peniaze utržené medzi chudobných, kúpil si len kalich ,omšové rúcho a knihu ,mulicu 

a chudobné mníšské rúcho : putoval do mesta Sv. Gillesu ,kde sa toho času pápež Gelasius II. nachádzal : vrhol sa pred ním 

na kolená , vyspovedal sa pred ním z celého života ,a prosil ho so slzavými očami ,aby smel kázať a ľud napomínať .Rád 

vyhovel pápež jeho žiadosti . Norbert započal so svätou horlivosťou svoju apoštolskú prácu. V jednoduchom kajúcnom 

odeve, bosý, v najtuhšej zime, postiac sa a zapierajúc seba cestoval krajinami a ako kedysi sv. Ján Krstiteľ volal všade: «Čiňte 

pokánie!» Veľké množstvo hriešnikov obrátilo sa k Bohu. Na jeho hriešnikov obrátilo sa k Bohu. Na jeho apoštolskej ceste 

pripojili sa knemu horliví pomocníci , ktorí ale jeho prísne živobytie zniesť nevládali : onezdraveli vo Valenciennesu a 

pomreli . I našiel Norbrert Burchada , biskupa z Kambary , s ktorým na cisárskomdvore sa bol spriatelil . Keď Norbert na 

jeho dvor prišiel , stretol mladého kňaza  Huga a prosil ho ponížene , aby ho ku biskupovi zaviedol. Hugo oznámil príchod 

chudobného mnícha biskupovi Burchadovi . Lež keď ho Hugo pred biskupa doviedol, padol tento Norbertovi okolo hrdla a 

zvolal : Ó Norbert ,kto by bol o tebe toto veril a myslel? Hugo stojací v diaľke videl tento výjav ,no nechápal ho, i pristúpil 

bližšie a pýtal sa pokorne ,prečo biskup tohto nepatrného cudzinca tak vyznačuje? Tento pokorný muž ,ktorého tu vidíš , 

odpovedal biskup ,vychovávaný bol so mnou na cisárskom dvore.  Žil skvele a veselo, a keď mu raz vysokú hodnosť 

biskupskú ponúkali, nechcel ju prijať a opovrhol ňou.» Hugo bol hlboko dojatý a prosil Norberta, aby ho sebou pojal. A šiel 

s ním čo oddaný učeník a pomáhal mu na jeho apoštolských cestách. Tak precestovali Brabant, Hennegau a Lutišsko a všade 

hrnul sa k ním ľud, aby počul hlas pokánia. Veľké bolo požehnanie práce Norbertovej: rozdelené srdcia smierily sa, 

nespravodlivé odňaté statky boli vrátené, zatvrdelí hriešnici prebudili sa zo svojho smrteľného spánku a nastúpili cestu spásy. 

Keď raz Norbert cez mesto Fosse pri Lutichu cestoval, prišlo k nemu množstvo ľudu a prosilo ho, aby u nich pokánie hlásal, 

lebo že mnohé rodiny sú rozvadené, seba napádajú, zabíjajú a nikto ich smieriť nemôže. Keď to ľud rozprával, šiel tade jeden 

mladík, ktorý k tým nespokojencom patril. «Hľa, to je jeden z tých, ktorého brat pred ôsmi dňami z nenávisti zabitý bol,» 

hovoril niekto z ľudu. Norbert šiel k nemu, objal ho a riekol: «Brat môj, hľaď, ja som pocestný cudzinec a nikoho som ešte 

v tomto kraji o nič neprosil a od nikoho nič neobsiahol. Pretože ale vidím, že si vzdelaný, dobre ozbrojený mladík z čestnej 

rodiny, opovažujem sa žobrať u teba o dar, ktorý mi, ako podľa tvojho zovňajšku súdim, neodopreš.» «Čo že by som ti mohol 

odoprieť, ctihodný otče?» pýtal sa so zaslzavenýma očima mladík. «Odpusť,» prosil Norbert, «vrahovi svojho brata zo 

srdca!» Mladík sľúbil, pripojil sa k Norbertovi a slúžil od toho času jedine Bohu. 

Veľká bola úcta, ktorú požíval Norbert u ľudu. Kdekoľvek sa ukázal, hrnul sa k nemu ľud, aby ho videl a kázeň jeho 

poslúchal. Tým nedal sa svätý kazateľ mýliť, aby Bohu nenútene slúžil. Prišiel jedného dňa do Monastíru. Za krátku chvíľu 

obklopilo ho množstvo ľudu. Norbert zavrel sa do izby a modlil sa dlho. Lud bol nespokojný, šomral, chcel domov odísť a 

kričal: «Na čo sme sem prišli? Mysleli sme, že nám kázať bude, srdcia naše poteší, naučí nás trpezlivosti a láskavosti. Lež 

on nestará sa o nás, spí snáď alebo robí iné, čo sa mu páči.» Hugo išiel k nemu, aby mu to oznámil; keď ale videl, že sa modlí, 

nechcel ho mýliť a vrátil sa. Lud bol nespokojnejší a preto po chvíli vstúpil k nemu Hugo opäť a riekol: «Lud čaká na teba, 

otče, a keď nevychádzaš, chce odísť.» «Mlč, synu môj,» odpovedal Norbert; «lebo nemáme Bohu tak slúžiť, ako my chceme, 

ale ako On chce.» I vstúpil do kostola, slúžil sv. omšu ku cti Panny Márie, modlil sa za tých, ktorých chcel smieriť, vyšiel k 

ľudu, kázal tak horlivé, že všetkých dojal a pohol ku túžbe po večných statkoch. Keď to počul nábožný biskup Bartolomej v 

meste Laone, prosil Norberta, aby k nemu prišiel a do jeho biskupstva vstúpil. Norbert prišiel k nemu, dal sa nahovoriť, že 

sa prepoštom pri sv. Martinovi stal a podľa vôle biskupovej poriadok robiť začal medzi kanonikami; keď ale videl, že je 

namáhanie jeho marné, pýtal za prepustenie a vyprosil si len, aby smel niekde pri Laone kláštor založiť a pravidlá novému 

rádu predpísať. Biskup povolil mu to. 

A Norbert vyhľadal si príhodné miestečko v pustej hore Kursi (Courcy), neďaleko mesta Remžu, ktoré od dávnych časov 

Premontré (Praemonstratum) sa menovalo a kde malá porúchaná kaplnka sa nachádzala. I zvolal: «Toto je to miesto, ktoré 

nám Pán ukázal; tu nájde svoje spasenie zástup reholných kňazov.» Biskup kúpil to miesto a Norbert opravil kaplnku, 

vystaval pri nej kláštor a vstúpil do neho s 13 učeníkami. A to bol pôvod chýrneho rádu Premonštrátskeho. 

Roku 1121 pripojili sa k nemu ešte mnohí kňazi tak, že na Vianoce štyridsiati složili sľub nového rádu, ktorý podporovaný 

pápežmi a kráľmi po Európe chytro sa rozšíril a nezadlho pod správou Norbertovou 800 kňazov pociťoval, ktorí v ôsmich 

opátstvach podelení žili. Pápež Honorius II. potvrdil nový rád tento dňa 16. februára r. 1125. Norbert priniesol sám 

potvrďujúcu bullu z Ríma. Z počiatku žil Norbert so svojimi učeníci vo veľkej chudobe. Mali len jednu mulicu, na túto 

naložili suchého dreva, predávali ho v blízkych mestách a kupovali za utržené peniaze chleba. Keď počet reholníkov sa 

rozmnožil, stal sa rád Premonštrátsky veľmi užitočným pre sv. vieru, umenie a vedy. Bratia nosili biele rúcho, z hrubej vlny 
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zhotovené, žili podľa pravidiel sv. Augustína, vyznačovali sa neustálou starostlivosťou o spásu duší, láskou k chudobe, 

pohostinstvom oproti cudzincom a núdznym, poslušnosťou a zachovávaním mlčanlivosti. 

Svätý opát odprevádzal grófa Theobalda v záležitosti svojho rádu do Nemecka; i prišiel práve vtedy do Špíru (Speyer), keď 

tam cisár Lothar II. snem krajinský vydržiaval. Na tomto sneme prítomní boli i poslanci z mesta Devína (Magdeburg), ktorí 

o nástupníka po zomrelom arcibiskupovi prosili. Dvoch kňazov navrhli mu na túto hodnosť. Lothar II. vyvolil sv. Norberta 

a prítomní poslanci zvolali: «Toto je náš otec a pastier!» Vzdor svojmu zdráhaniu musel sv. Norbert vysokú túto hodnosť 

prijať, keď pápežský legát a prítomní biskupi naňho doliehali. Svätý muž, v chudobnom rúchu svojho rádu oblečený, nastúpil 

s poslancami cestu do Devína. Lud prijal ho nadšene, ačkoľvek oblečený bol ako žobrák. Strážca brány pri arcibiskupskom 

paláci, uzrúc v zástupe v dlhom rade cudzích veľkých pánov chudobne odeného mnícha, ktorý bosý kráčal, držal ho za 

žobráka a riekol: «Naspäť, už je vnútri dosť žobrákov!» A keď strážnika tí, čo za sv. Norbertom išli, karhali a riekli, že je to 

nový arcibiskup, padol strážnik na svoje kolená, lež sv. Norbert sa usmial a riekol: «Brat môj, ty ma lepšie poznáš než tí, 

ktorí ma na túto hodnosť povýšili a ma prinútili, aby som do tohoto paláca vkročil.» 

Ako arcibiskup nepremenil nič vo svojom prísnom spôsobe života a bol každým dňom pokornejší. Svojím horlivým 

účinkovaním a príťažlivým príkladom napravil väčšinu svojho kňažstva a naklonil k nábožnému životu. Svojmu stádu svietil 

najkrajšími cnosťami lásky, poníženosti a trpezlivosti; oproti svojim nepriateľom, ktorí boli zatvrdelí hriešnici, bol dobrý,  

láskavý a modlil sa za nich. Sv. Norbert bol prítulným sv. cirkvi celým srdcom; on sdieľal jej radosti a bolesti. Veľmi ho 

bolelo, keď o neakom neporiadku v cirkvi počul. Roku 1130 vyvolení boli naraz dvaja pápeži a spravovali cirkev. So sv. 

Bernardom pracoval usilovne na tom, aby tú smutnú roztržku odstránil. 

Rád Premonštrátov, ktorý bol založil, rozšíril sa po Európe veľmi, i mal vyše sto opátství. Sv. Norbert ustanovil svojho 

učeníka Huga najvyšším opátom a sveril mu riadenie celého rádu svojho. I kanonici sv. Martina, ktorí predtým nešetrne proti 

svätému sa chovali, prijali jeho rád, ba i opátstvo Valsery nasledovalo ich príklad. 

Nezadlho doprevádzal sv. Norbert cisára Lothara do Talianska, ktorý ho bol za svojho arcikancelára vymenoval, a bol v Ríme 

pri jeho korunovaní na cisára rimského prítomný. S cisárom Lotharom pomáhal v Ríme upevniť trón riadne vyvoleného 

pápeža Innocenta II. I vrátil sa domov, onezdravel po mnohom namáhaní nebezpečne, ležal štyri mesiace nemocný, a usnul 

v Pánu dňa 6. júna 1139, v 53. roku veku svojho, v ôsmom roku svojho požehnaného arcibiskupského úradovania. 

Telo jeho pochované bolo v hlavnom chráme v Devíne (Magdeburgu) a Gregor XIII. zaradil ho r. 1582 do počtu svätých. 

Keď Devín stal sa lutheránskym, nástojili Premonštráti u cisára Ferdinanda II, že tento pozostatky ich svätého zakladateľa z 

Devína r. 1627 preniesť dal do Prahy, kde sa posiaľ v premonštrátskom kláštore na Strahove ctia. 

Po smrti sv. Norberta rozšíril sa rád Premonštrátsky, alebo Norbertínsky, tak chytro po celej Európe, že o sto rokov tisíc 

opátství mal, z ktorých ale dnes málo už jestvuje. 

Sv. Norbert vyobrazuje sa obyčajne s kalichom v ruke, z ktorého blesky padajú na človeka, pri jeho nohách ležiaceho; v 

druhej ruke drží berlu a olivovú ratolesť. To znamená jeho veľkú lásku ku najsvätejšej oltárnej Sviatosti. Vyobrazuje sa i čo 

mladík nádherne oblečený na bujnom koni, pod nohami spínajúceho sa koňa drak, nad ním anjel ukazujúci jednou rukou k 

nebu. I vyobrazuje sa konečne čo kľačiaci mních, ktorému podáva Panna Mária rúcho Premonštrátov. 

 

Poučenie. 

Sv. Norbert prináležal vo svojej mladosti kňazskému stavu, ačkoľvek všetko posvätenie neobsiahol, a predsa viedol Bohu 

nemilý, pohoršujúci život dlhé roky. No milosrdný Boh vyvolil si ho ku svojim sv. cieľom, i navštívil ho, ako Savla, v pravom 

čase, i obrátil ho. A hriešny dvoran našiel milosť veľkú u Boha a úplné odpustenie previnenia svojej mladosti. I stal sa vzorom 

kresťanskej dokonalosti, príkladom kňazskej, apoštolskej horlivej práce. Hromový blesk obrátil ho na úzku cestu cnosti. I o 

Lutherovi sa hovorí, že hromový blesk, ktorý zabil pri ňom priateľa, priviedol ho k tomu, aby mníchom sa stal. No obrátenie 

toho zakončilo sa ináč ako sv. Norbertovo. Luther bo! pôvodcom veľkého odpadnutia od sv. cirkvi, zapríčinil tridsaťročnú 

krvavú vojnu a sám tak ďaleko klesol, že čo mních, sľubom viazaný, pojal za manželku z kláštora uprchlú mníšku. Čo toho 

teda príčina, že Luther v duchu začal a v tele skončil, sv. Norbert ale od svojho obrátenia v dokonalosti pokračoval? Keď 

Šavel s koňa shodený na zemi zvolal: «Pane, čo chceš, aby som činil?» poukázal ho Boh do Damasku ku Ananiášovi, ktorý 

ho z počiatku na ceste ku spaseniu viesť mal. I sv. Norbert vyhľadal si po svojom podobnom divotvornom obrátení opáta, 

aby mu bol vodcom na ceste spasenia. Luther chcel v pýche svojej sám iných viesť, upadol do veľkého bludu, stal sa 

nepriateľom sv. cirkvi a tak i umrel. Keď teda chceš, kresťane, pokračovať po ceste cnosti a dokonalosti, musíš mať niekoho, 

aspoň z počiatku, za vodcu, ktorý je v kresťanskom živobytí zbehlý, musíš na vlas v jeho vedení poslušným, i v dobrom stály 

a vytrvanlivý byť. 

Sv. Norbert bojoval ťažký boj; no on zvíťazil. Prijímal Sviatosť oltárnu často po dokonalej príprave a s veľkou pobožnosťou: 

a týmto nadobúdal sily. I ty, kresťane, prijímaj Telo Ježiša. Krista v najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Toto je pokrm duše, chlieb 

života, všeobecný prostriedok proti pokúšaniam a neprávosťam. Týmto prijímaním Tela Božieho rásť bude tvoja viera, oživí 

sa tvoja nádej, rozmnoží sa tvoja láska. Chystaj sa, kresťane, ku prijatiu tejto Sviatosti, ako sv. Norbert, aby si ju hodne prijal. 

Poníženosť, zapieranie seba, čistota srdca a tela sú potrebné podmienky ku tomu. 

Modlitba. 
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Ó Bože, ktorý si sv. Norberta, vyznavača a biskupa, učinil výborným hlásateľom Tvojho slova a skrze neho sv. cirkev novým 

rádom obohatiť ráčil; popraj nám skrze jeho zásluhy, aby sme to, čo on slovom učil, s Tvojou pomocou vykonať mohli. Skrze 

Ježiša Krista, Pána nášho. Amen. 

 

7. JÚNA. 

Sv. Pavel, biskup a mučeník. 

Obdiv vzbudzuje v človekovi trpezlivosť a neohrozená odvaha a smelosť, jakú sv. Pavel, biskup Carihradský 

(Konštantinopolský), na javo dával v ukrutnom a divom prenasledovaní svojom. On bol ustavičným mučeníkom pre čistotu 

sv. viery, za ktorú proti bludárom arianským bojoval a život svoj obetoval. 

Sv. Pavel narodil sa v Solúne (Thessalonikách) okolo roku 304 po Kristu Pánu. Čo mládenec prišiel do Carihradu. Tu 

vyznačoval sa cnostným životom a hlbokými vedomosťami. Alexander, ktorý stal sa neskôr biskupom, vymenoval ho za 

svojho tajného pisára; ako diakona poslal ho r. 325 na cirkevný snem do Niceje, kde mužne vystupoval proti bludnému učeniu 

Ariovmu. Keď Alexander stal sa biskupom Carihradským, vysvätil Pavla za kňaza, ktorý neunavene bojoval od tohoto času 

proti Ariánom a zmužile bránil záujmy sv. cirkvi. Roku 336 vypovedaný bol Pavel čo pravý obranca sv. viery skoro súčasne 

so sv. Athanásom do Pontu, ale po dvoch rokoch bol zase naspäť povolaný. Pred svojou smrťou vymenoval ho biskup 

Alexander za svojho nástupcu roku 340, a veriaci potvrdili s radosťou túto voľbu, lebo Pavel bol výmluvným kazateľom, 

oduševnený horúcou horlivosťou pre katolícke učenie a postrachom pre Ariánov. Svätý biskup požíval len krátky čas pokoja. 

Dvaja mocní sokovia závideli mu jeho hodnosť biskupskú a vynasnažovali sa, aby sa dostali na jeho miesto. Jeden z nich bol 

Macedon, ktorý, podporovaný kaciermi, svätého biskupa všemožne očerňoval, aby nevinného zničil; no nemohol 

očerňovanie svoje dokázať. I vystúpil proti nemu Eusebius, jeden z predných biskupov arianských, ktorý nezákonne z 

biskupského stolca v Berýte vyšvihol sa na biskupskú hodnosť v Nikomedii. Tento žaloval na neho, že bol zvolený bez 

privolenia biskupov a samého cisára. Konštantín, ktorému voľbu túto čo opovrhovanie jeho cisárskej hodnosti predstavili, 

svolal cirkevný snem a arianskí biskupi složili sv. Pavla s biskupskej stolice a posadili na ňu ctibažlivého Eusebia. 

Pozbavený svojej biskupskej hodnosti Pavel odišiel do Trevíru ku západnému cisárovi Konštansovi, ktorý ho, ako i biskupa 

Maximína, s veľkou úctou prijal. Neskôr odišiel sv. Pavel do Ríma, kde našiel sv. Athanása a zúčastnil sa na cirkevnom 

všeobecnom sneme, ktorý sa tam r. 341 pod predsedníctvom pápeža Júlia vydržiaval. Snem uzavrel, aby vyhnaní biskupi 

Pavel a Marcel z Anciry svoje biskupské stolice naspäť zaujali. Pápež dal im listy, písané na východných biskupov, v ktorých 

sv. Otec žaloval sa, že zlostná moc Ariánov i na biskupské stolice katolíckej cirkvi ruky svoje špinavé vystiera. Sv. Pavel 

vrátil sa na rozkaz pápežov do Carihradu, kde bol r. 342 po smrti Eusebiovej odpravoveriacich za biskupa povolaný, ale i 

kňaz Macedon od Ariánov na tú istú biskupskú stolicu vyvolený. I nastal boj medzi rozhorčenými stránkami. Celé mesto sa 

zbúrilo. Cisár Konštantín, ktorý v Antiochii býval, rozhneval sa veľmi; i poslal svojho vojvodcu Hermogena do nepokojného 

mesta, rozkázal zbúru potlačiť a biskupa Pavla vyhnať. Hermogen nemohol poriadok uviesť, ba sám bol zabitý. Rozzlobený 

cisár prišiel v zime sám do Carihradu, rozprášil buričov, vyhnal sv. Pavla z mesta a bol by sa hrozne pomstil nad obyvateľmi, 

keby ho nebol úrad mestský uprosil. Ani Macedona nepotvrdil, lebo sa zúčastnil na povstaní. Len r. 344 zaujal sv. Pavel 

svoju biskupskú stolicu na doliehanie západného cisára Konštansa u brata svojho, východného cisára Konštantína. 

Ariáni, a im oddaný cisár Konštantín, ztrpčovali sv. biskupovi neustále jeho postavenie, zložili ho na cirkevnom zhromaždení, 

dali do kliatby jeho, sv. Athanása, ba i samého pápeža Juliana, pretože títo boli najneohrozenejší obrancovia čistej viery na 

Východe. Roku 350 zomrel západný cisár Konštans, ktorý posiaľ bránil práva sv. cirkvi u svojho brata. Konštantín zjavne 

pridal sa k Ariánom a naložil svojmu miestodržiteľovi Filipovi v Carihrade, aby vyhnal Pavla a na miesto neho Macedona 

za biskupa vyhlásil. 

Filip znajúc lásku a prítuľnosť veriaceho ľudu k svojmu pastierovi, nechcel použil násilenstvá, i povolal k sebe sv. Pavla a 

ukázal mu tajne rozkaz cisárov. Poslušne zanechal sv. Pavel svoj biskupský úrad, išiel do Solúna a žil tam za krátky čas v 

pokoji. Bohaprázdni Ariáni však nedali pokoja. Nahovorili cisára, aby ho i z tohoto jeho rodiska vyhnal. Bludársky 

Konštantín dal ho chytiť, do ťažkých pút okovať a do najoddialenejšej provincie rímskej ríše zavliecť. Neskôr hodený bol 

sv. Pavel do tmavého žalára v Kukusume, na divej púšti pod vrchami Tauridskými ležiacom, i bol mučením a hladom trápený. 

Po šiesti dňoch, v ktorých ani len kvapky vody neokúsil, najšli ho kati živého, i zahrdúsili ho a rozchýrili, že nákazlivej 

chorobe podľahol. 

Smrť jeho mučenícka stala sa r. 351. O tridsať rokov neskôr boli jeho pozostatky za panovania cisára Theodosia do Carihradu 

prenesené a vo veľkolepom chráme sv. Pavla pochované. Roku 1126 i ztade odnesené, boli v Benátkach v chráme sv. 

Vavrinca slávnostne uložené, kde sa až po dnes ctia. 

Skoro 267 rokov nachádzalo sa telo sv. Pavla v kláštorskom chráme sv. Vavrinca v Benátkach, vzalo temer celkom porušenie 

a nikto ho viac nespomínal. Roku 1043, dňa 10. apríla bolo zase objavené. Opátka kláštora, Elisabeta Molino, radila sa 

jedného dňa s kostolníčkou o prestavaní jedného oltára chrámového. Začali rúcať oltár, i našli mramorový hrob. Otvorili ho, 

v ňom ležala mŕtvola, plachtou obalená a na jej prsiach schránka zo slonovej kosti, v ktorej iba málo popola sa nachádzalo. 
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Ani nápisu, ani žiaden iný znak nenašli, z ktorého by boli mohli zatvárať na meno a osobu pochovaného. Opátka pýtala sa 

patriarchu Benátskeho, Tomáša Donata, kto by v tom oltáre bol pochovaný. Chorľavý patriarcha vyslal svojho vikára Jakuba 

od sv. Daniela s niekoľkými mníchami, aby vec preskúmali. Títo poznali hneď, že sú to pozostatky niektorého svätého. 

Pozostatky odnesené boli na slušné miesto a Jakub naložil mníškam, aby vo svojich kláštoroch pátraly v knihách, či v nich 

nenájde sa niečo naznačené. I modlily sa pokorne nábožné mníšky, prekutávaly staré spisy, ale nikde nič nenašly zaznačené. 

Jedného dňa modlila sa skrúšene bohabojná jedna mníška, zrak jej padol na starú zaprášenú omšovú knihu; vzala ju do ruky 

a zvolala: «Ó keby mi Boh zjavil meno svojho svätého služobníka!» Otvorila knihu a na prvej strane našla soznam, ktoré telá 

a pozostatky svätých a kde sa v chráme nachádzajú. Opátka dala hľadať na udaných miestach, ako bolo v knihe naznačené; 

i presvedčila sa o pravde. O prestavovať sa majúcom oltáre stálo poznačeno: «Vo zovňajšom oltáre, pri zábradlí, leží telo sv. 

Pavla, biskupa a mučeníka.» 

Pozostatky sv. Pavla uložili do iného oltára, kde posiaľ odpočívajú. 

Sv. Pavel vyobrazuje sa v biskupskom rúchu, s provazom na hrdle. 

Poučenie. 

Na sv. biskupovi Pavlovi vyplnilo sa proroctvo Spasiteľa sveta Ježiša Krista, ktoré povedal pred svojím bolestným utrpením 

svojim učeníkom: «Amen, pravím vám: plakať budete vy a nariekať; svet ale bude sa radovať. Vy budete smútiť; váš smútok 

ale obráti sa na radosť.» Štyrikrát vyhnali zlostní bludoverci sv. Pavla z Carihradu preto, že zastával opravdivé sväté učenie 

Kristovo. Dňom i nocou siahali mu neprestajne na život, znevažovali ho a trápili cez celý jeho život, ktorý službe Božej a 

láske blížnych obetoval. A on neohrozene vytrval na svojej postatí čo bojovník za svätú pravdu a neporušenosť učenia 

Spasiteľovho. Taká obdivuhodná bola stálosť a smelosť viery sv. Pavla! Kresťane, ako to vyzerá s tvojou smelosťou v hájení 

sv. náboženstva oproti nápadom bludovercov a neznabohov? Či si i ty taký spokojný a trpezlivý v prenasledovaniach pre 

spravedlivosť, ako sv. Pavel? Sv. biskup tento bol do vyhnanstva poslaný, že plnil povinnosti svojho úradu. Kresťane, keď 

opustíš svet a jeho márnosti, aby si mohol sa vo večnom živote radovať, to je sladké vyhnanstvo, ktorým vedie cesta do 

opravdivej vlasti. Kresťane, kedy stane sa to, že sa tvoje túžby vyplnia? Sv. Hieronym hovorí: «Pri kresťanoch nepýta sa 

nikto na počiatok ich života, ako radšej na jeho dokončenie. Pavel zle započal a dobre dokonal. Pri Judášovi chváli sa 

počiatok; dokončenie jeho života odsudzuje jeho zrada.» Sv. Pavel biskup cez celý svoj život smútil, smútok ale jeho obrátil 

sa smrťou mučeníckou na večnú radosť! 

Modlitba. 

Ó Bože, buď nám na pomoci, aby sme podľa príkladu sv. Pavla, Tvojho sluhu a mučeníka, vždy len Tvoju česť a slávu 

vyhľadávali a len po tých radostiach túžili, ktoré nikdy neprestanú. Skrze Ježiša Krista, Pána nášho. Amen. 

8. JÚNA. 

Sv. Medard, biskup. 

 

V šiestom storočí bol jedným z najslávnejších a najnábožnejších biskupov vo Francúzsku sv. Medard. 

Zriedkavý muž tento narodil sa na hrade Salenciaku (Salency) pri meste Noyone v Pikardii roku 457. Rodičami starostlivé 

vychovávaný, prejavoval už čo chlapček nábožného ducha a citlivé srdce oproti nešťastným a chudobným. Často utiahol si 

jiedlo a nasýtil ním hladných. Jedného dňa uzrel na ulici slepé dieťa v roztrhanom obleku; vyzliekol svoj nádherný vrchný 

oblek a zaodial ho. Raz daroval cudzincovi, ktorého v neďalekej hore zlodeji okradli, koňa z otcovej stajni. 

Keď Medard trochu vyrástol, poslali ho rodičia na učenie do mesta Vermondu a neskôr na vysoké školy do Tornaku 

(Tournai), kde francúzsky kráľ býval. Na chýrnych školách týchto vyznačoval sa nadaný mladík usilovnosťou, pobožnosťou 

a pokorou. Neobcoval s nikým, len so svojím spolužiakom Eleutheriom, ktorého veľmi miloval a skvelú budúcnosť mu 

predpovedal. V 22. roku svojom vrátil sa podľa vôle svojich rodičov do Vermondu, kde pod vedením tamejšieho biskupa ku 

duchovnému stavu sa pripravoval, bohoslovecké vedy sa učil, sv. Písmo skúmal a v kázaní sa cvičil. V 33. roku svojho veku 

bol za kňaza vysvätený; i stal sa ozdobou kňazského stavu. Žil v rodisku svojom Salenciaku a čiastočne i vo Vermonde čo 

duchovný správca. Ako taký jednu čiastku času obetoval modlitbám a svätému rozjímaniu, druhú úradným prácam a najmä 

hlásaniu Božieho slova. Kázne jeho zatriasaly divotvorne srdcami poslucháčov. Behom štyridsať rokov účinkoval takto 

blahonosne medzi ľudom. I podarilo sa mu pozostatky pohanstva v kraji tom celkom vykoreniť. 

Akým svätým kňazom bol Medard, vidno z toho, že ho Boh omilostil darom zázrakov. Od svojich rodičov zdedil statok v 

Salenciaku. Dôchodky svoje darúval z väčšej čiastky chudobným. Sám žil veľmi skromne. Zlodej vodral sa raz do jeho 

včeliena, roztrepal klát (úl) a chcel med ukradnúť. Včely vyrojily sa, obsadly ho a štípaly, že musel zutekať. Včely ale 

prenasledovaly ho všade, kam sa obrátil; nevediac si rady, utekal ku sv. Medardovi, hodil sa pred ním na kolená, vyznal svoj 

zločin a prosil za odpustenie. Sv, Medard prežehnal ho a včely odletely naspäť do svojich klátov. Jedného jasenného dňa 
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vodral sa zlodej do jeho záhrady, natrhal hrozien a iného ovocia a pošliapal jeho kvety. Keď ale chcel utiecť zo záhrady, 

nemohol sa dostať von a blúdil po nej až do rána. Ráno chytili ho a on držal ukradené ovocie v rukách a nemohol ho odhodiť. 

Keď sv. Medard k nemu prišiel, napomenul ho a prepustil ho i s ovocím. Zase ukradol mu sused na paši vola. Vôl mal na 

krku zvonec. Zlodej napchal do zvonca trávy, aby ho neprezradil. A zvonec cengal. Strhol ho s vola a lepšie ho upchal. Keď 

prišiel domov, hodil zvonec do kúta a ten zavše cengal. Zakrútil ho dobre do plátna a hodil do skryne, ale zvonec len vždy 

cengal. Susedia počujúc ustavičné cenganie prišli k nemu a pýtali sa, čo by to znamenalo? Zlodej priznal sa im po dlhom 

dopytovaní s plačom, čo vykonal. Títo radili mu, aby išiel ku sv. Medardovi a skrúšene vyznal, čo urobil. Keď prišiel k nemu 

a svoj zločin vyjavil, zamlkol zvonec. A sv. Medard daroval pokánie činiacemu svojho vola. 

Vo svojom rodisku Salenciaku založil čo farár tak nazvanú ružovú slávnosť. Keď totižto badal, že mnohé panny proti čistote 

sa prehrešujú, modlil sa skrúšene po horlivom kázaní; i prišiel na myšlienku, že najcnostnejšiu pannu tým vyznačí, keď jej 

daruje dvanásť toliarov a ružový veniec. Prvá, ktorá si tento dar zaslúžila, bola jeho vlastná sestra. Vyznačenie toto malo 

skvelý následok. Mravy sa napravily. 

Roku 530 umrel vo Vermonde biskup Alomer čili Eligius, a Medard bol jednohlasne za jeho nástupcu vyvolený. Svätý muž 

nechcel túto veľkú hodnosť prijať, lebo sa bál veľkej zodpovednosti pred Bohom. Lud a duchovenstvo neprestajne ho prosili; 

kráľ Klotar potvrdil jeho voľbu a doliehal na neho, aby všeobecnú vôľu vyplnil. I odovzdal sa do vôle Božej a dal sa od sv. 

Remigia, biskupa Remžského, za biskupa posvätiť. Ako biskup nezmenil svoj život, ba bol ešte pokornejším, dobročinnejším 

a pobožnejším. Jeho horlivosť pre šírenie slávy Božej a pre spásu sebe svereného stáda stávala sa vždy väčšou. Pešky 

precestoval mestá a dediny svojho biskupstva a kázaval všade s takým zápaľom, že tisíce zatvrdelých hriešnikov k Bohu sa 

obracali. Veľmi zarmútil sa, keď divokí Hunnovia a Vandali ohňom a mečom jeho biskupstvo pustošili. Chudobní a na 

mizinu prišli nachádzali v ňom milujúceho otca; smútil a plakal s nimi, tešil a napomáhal ich, kde len mohol. Keď jeho 

sídelné mesto bolo v nebezpečenstve, že ho divokí pohania napadnú, opustil ho a prešiel bývať do bezpečnejšieho mesta 

Noyonu. 

Roku 531 zomrel priateľ jeho mladosti, sv. Eleutherius, biskup v Tornaku. Kňažstvo a ľud prosili kráľa Klotara I., žeby 

biskupstvo Tornakské pripojil ku biskupstvu Noyonskému a sv. Medard obidve spojené biskupstvá riadil. Kráľ vyhovel ich 

žiadosti, a arcibiskup Remžský, sv. Remigius, vyprostredkoval od pápeža potvrdenie. Behom 500 rokov maly tieto dve 

biskupstvá od toho času len jedného biskupa. A sv. Medard mal zase príležitosť stať sa missionárom medzi pohanmi. Vo 

Flandersku, ktoré prv pod biskupstvo Tornakské patrilo, bolo ešte mnoho pohanov. Sv. Medard precestoval tieto pohanské 

kraje, ohnivou horlivosťou ohlasujúc pohanom sv. Evanjelium. Z počiatku počúvali pohania slová jeho neradi, a malé 

požehnanie donášala neúnavná práca jeho. Zakúsiť musel mnohé nepríjemnosti a protivenstvá. Často siahali mu na život 

divokí Flandrovia. Ale to všetko neodstrašilo sv. biskupa v jeho neustálej apoštolskej práci. Boh požehnal konečne jeho 

namáhaniu. Učením kresťanskej viery napravily sa mravy tohoto surového pohanského ľudu, modly zmizly z hájov a 

chrámov a z neľudských pohanov stali sa pokorní, pokojní, tichí, láskaví kresťania. Obrátenie toto Flandrov na vieru 

kresťanskú ďakovať mal sv. Medard i zázrakom, ktoré Boh na jeho modlitbu konal. 

I navrátil sa sv. Medard do Noyonu, kde ho kráľovná Radegunda túžobne očakávala. Keď Klotar I. Thuringy vybojoval, 

priviedol ztade do vlasti túto princeznú a sv. Medard vyučoval ju na zámku Anties. Neskôr pojal ju Klotar I. za manželku; 

nežil ale dlho s ňou. Odstránená od dvora, túžila po kláštorskom živote. S privolením kráľovým podal jej sv. Medard mníšsky 

závoj, dal jej hodnosť diakonisky a ona v kláštore žila čo obraz dokonalosti, i bola po smrti za svätú vyhlásená.  

Nezadlho potom upadol sv. Medard, 88 ročný starec, do ťažkej nemoce. Keď to počul kráľ Klotar I., ponáhľal sa do Noyonu, 

aby od sv. biskupa ešte raz požehnanie obdržal. Kráľ pýtal sa ťažko nemocného sv. pastiera, kde ho majú pochovať, a sv. 

Medard žiadal, aby ho v biskupskom kostole v meste Noyone pochovali, lebo že chce pri svojom stáde odpočívať. Kráľ prosil 

ho tak dlho, až privolil, že ho v sídelnom kráľovskom meste Soasone (Soissons) pochovať môže. Svätý Medard zomrel dňa 

8. júna r. 545. Za 16 rokov riadil čo biskup veriacich svojich, ktorí ho už za života čo svätého ctili. Telo jeho prenesené bolo 

do Soasonu a tam leží pochované. Nad hrobom jeho začal kráľ Klotar I. nádherný chrám stavať, ktorý ale len jeho nástupca 

Sigbert dostaval. 

Sv. Medard ctený býva čo patrón lúk, vinohradov a vôbec úrody poľnej. 

Vyobrazuje sa v rúchu biskupskom, vedľa neho žobrák a nad ním tri holubice. 

Poučenie. 

Sv. Medard založil v Salenciaku tak zvanú ružovú slávnosť, ktorá sa tam až podnes udržala a po celej Európe kde-tu sa slávi. 

Založil fundáciu, aby najcnostnejšia panna dostala každoročne dvanásť toliarov a ružový veniec. Slávnosť konala sa týmto 

poriadkom. Dňa 8. júna, vo sviatok sv. Me darda, pomenované boli tri najcnostnejšie panny, z ktorých správca statku vyvolil 

tú, ktorá mala byť ovenčená. Meno jej oznámil miestny farár s kazateľne, aby všetky panny súdily, či je toho hodná, alebo 

nie. Obliekla sa do bieleho rúcha, rozpustila vlasy, ktoré jej dolu plecami visely, a odprevádzaná od pokrvných a dvanásti 

bielo odených panien, každá na pleciach mala modré stužky, ktoré dvanásti mládenci v rukách niesli. Tak poberal sa sprievod 

s ružovou kráľovnou okolo druhej hodiny popoludní pri hlučnej hudbe na zámok. Ztade viedol ju správca alebo druhý úradník 

do kostola ku službám Božím, kde pre ňu pripravené bolo čestné miesto. Po službách Božích poberalo sa duchovenstvo do 

kaplnky sv. Medarda a tam svätil farár ružový veniec na oltári. Veniec tento ozdobený bol modrými stužkami a striebornými 

obrúčkami. Farár držal primeranú reč o panenskej čistote a nevinnosti, potom ovenčil kňaz ružovú kráľovnú a doručil jej 

dvanásť toliarov. Žatým šli naspäť do kostola, kde spievalo sa slávnostné «Te Deum» («Teba Boha chválime») a iné piesne 
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ku cti sv. Medarda. Na zámockom dvore boli hody a nevinné ihry a radovánky. Prvá ružová kráľovná bola sestra sv. Medarda, 

ktorú sám korunoval. I nedá sa opísať, aký veľký vliv mala táto krásna slávnosť na mravnosť mládeže v tej osade! — U nás 

zaviedol ružovú slávnosť v Nádaši, v prešporskej stolici, imrich Stvrtecký, najprv farár za 30 rokov v Nádaši pod Bielymi 

Horami, potom kanonik v Prešporku. On založil 2000 zl. fundáciu r. 1836, z ktorej úroky na účel tento krásny a bohumilý 

vynakladané byť majú. Lósom za najcnostnejšiu uznaná panna obsiahne 100 zl., ako i z bielych ruží veniec so zlatými 

klasami; ostatné peniaze úrokové vynakladaly sa na knižky pre chudobné školské dietky, na výročnú sv. omšu za ľahké 

odpočinutie zakladateľa a ostatok rozdáva sa medzi chudobných. Ružová táto slávnosť koná sa v Nádaši asi takým 

poriadkom, ako to sv. Medard v Salenciaku ustanovil. Bože, daj, aby ružová slávnosť v každej farnosti našej zavedená bola! 

Veď už i medzi našim dobrým a cnostným prv ľudom prichádza do módy novoveká «osveta», opovrhuje sa najdrahším 

pokladom panenskej cudnosti a nevinnosti. Či možno potom, aby manželia šťastne žili? Na dobre sporiadanom živote 

kresťanských manželov zakladá sa rozkvet sv. cirkvi. Bože, daj, aby každý duchovný otec podľa príkladu sv. Medarda 

usiloval sa vo farnosti svojej do života uviesť ružovú slávnosť, žeby tak mládež naša ku cnostnému životu ponúkaná, od 

nákazy nemravnosti chránená, neporušená do stavu sv. manželstva vstupovala. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Medarda, vyznavača Svojho a biskupa, veriacemu ľudu za verného pastiera ustanoviť ráčil, popraj nám, 

žeby sme na jeho prímluvu vernými v Tvojej službe nalezení boli a bohatí na zásluhy korunu večného života obsiahnuť 

mohli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

9. JÚNA. 

Sv. Primus a Felician, mučeníci. 

Na začiatku tretieho storočia žili v Ríme dvaja bratia, Primus a Felician, ktorí síce v pohanstve vychovaní boli, ale v mužskom 

veku na vieru Kristovu sa obrátili. Od tohoto času viedli bohabojný život a z bohatých statkov svojich podporovali 

chudobných. Neohrozene navštevovali súdne pojednávania, v ktorých kresťania na smrť odsudzovaní a krvavé mučení boli, 

aby ich ku vytrvanlivosti svojho vyznania povzbudzovali. Tých slabých vo viere kresťanov, ktorí zo strachu učenie Božie 

zapreli, navštevovali tajne v ich domoch a získali mnohých takých nešťastníkov pravde kresťanského náboženstva. Až do 

svojho vysokého veku zachránení boli pred zúrivosťou pohanov; lebo i títo ich ctili čo vážnych a popredných mešťanov 

rímskych. Mnohí kresťania ukrývali a zachránili sa v ich nádhernom dome a žiaden vladár neopovážil sa s ozbrojenou rukou 

vstúpiť do neho. 

Roku 286 zakúsili i Primus a Felician vzteklosť zverských pohanov. Zlomyseľní a lhárski žretci (pohanskí kňazi) obžalovali 

svätých bratov u cisárov Diokleciána a Maximiana čo neznabohov a čarodejníkov. Keď cisári žretcom naložili, aby obvyklé 

krvavé obety bôžkom obetovali, riekli žretci: «Bohovia neprijímajú naše obety a nechcú nám na predložené otázky odpovedať 

inšie, len to: keď neprivediete Primusa a Feliciana k tomu, aby nám obetovali, nemôžeme vám nové dobrodenia preukazovať. 

Pomáhajte nám a svojej ríši,» riekli cisárom, «aby sme nezahynuli.» Cisári rozkázali svätých bratov hneď chytiť, sviazať a 

do väzenia hodiť. O niekoľko dní boli pred súd dovedení. Cisári sľubovali im vysoké úrady, keď vieru svoju zaprú a bohom 

obetovať budú. Keď to nespomohlo, hrozili im mukami a ukrutnou smrťou. Primus a Felician odpovedali: «Kresťania 

neľakajú sa žiadnych múk a neobetujú nepravým bohom. My klaniame sa len živému Bohu, ktorý nás upozornil, aby sme sa 

tých nebáli, ktorí zabíjajú telo, ale žiadnu moc nad našimi nesmrteľnými dušami nemajú.» Rozhnevaní cisári dali sv. bratov 

do krve bičovať, no títo radostne volali: «My sme kresťania, vyznavači Ježiša Krista!» Potom viedli ich vojaci do modlárne 

Herkulesovej, aby ich prinútili tejto modle obetovať. «Boha nebeského musíme poslúchať,» hovorili svätí vojakom, «ktorý i 

telo i dušu do pekla uvrhnúť môže. Vaši cisári, ktorí klaňajú sa marným mŕtvym modlám, upadnú do večného ohňa.» 

Keď cisári počuli, že Primus a Felician modle obetovať nechcú, poslali ich do blízkeho mesta Numentumu (teraz Mentana) 

ku miestodržiteľovi Promotovi, lebo sa báli mešťanstva rímského, ktoré týchto spravodlivých veľmi ctilo, dlhšie mučiť. 

Promotus bol horlivý obranca pre česť bohov a zúrivý nepriateľ všetkých kresťanov. I hodil svätých vyznavačov do tmavých 

žalárov a moril ich tam hladom za dva mesiace, aby ich zoslabených prinútil modlám obetovať. I dal chrám Herkulesov 

ozdobiť a ľud doň svolať. Miestodržiteľ skvostne oblečený sadol si pred modlu a oslovil privedených svätých vyznavačov: 

«Dosť ste už trpeli, že ste vzdor zákazom cisárskym kresťanský život viedli.  

My všetci vás ľutujeme a budeme vladárov o milosť za vás prosiť, keď sa odrieknete svojej bláznivej domnienky a božskému 

Herkulesovi obetovať budete.» Svätí bratia odpovedali: «My neuznávame tvoju ničomnú modlu za Boha a utratíme radšej 

krv a život, ako by sme drevu a kameňu sa klaňali.» Pohania vzkríkli a žiadali pomstiť také pohanenieich bôžka. A Promotus 

dal sv. bratov tĺcť palicami, olovom naplnenými, že im kosti prašťaly. Lež svätí mučeníci vzývali meno Božie a boli posilnení. 

Zahanbený tyran dal ich hodiť osobitne do väzenia, aby jeden druhého tešiť a povzbudzovať nemohol. 

O krátky čas dal si Feliciana predviesť a myslel, že slabého, boľavého starca ku obete modlám nakloní. Vynaložil všetko; 

naliehal na neho sľubami a hrozbami, ale nič nedocielil. Sv. Felician povedal: «Už som 80 rokov starý a 30 rokov je od toho 

času, čo som poznal pravdu a si zaumienil, že žiť budem Kristovi, ktorý ma vyslobodí z tvojich ukrutných rúk.» Miestodržiteľ 



 

269 

dal ho mučiť, do žalára hodiť a k stĺpu pribiť. Za tri dni takto mučený Felician nedostal ani kúska chleba, ani kvapky vody. 

Potom ho so stĺpa sňali. 

I priviedli miestodržiteľovi Primusa. S radosťou rozprával mu Promotus, že brat jeho Felician cisársky rozkaz vyplnil a 

bohom obetoval. I napomínal ho, aby jeho príklad nasledoval, z väzenia a múk sa vyslobodil a odmenu, ako jeho brat, 

dosiahol. Svätý muž poznal lož úlisného pohana a odpovedal: «Viem, že môj brat vyplnil rozkaz cisára, ale — nebeského. 

Viem, že brat môj, keď mukami premôcť sa nedal, je vo väzení a raduje sa, ako by v raji bol. Posilnený milosťou Božou 

ufám, že i ja verným ostanem svojej viere, ako môj brat a zvíťazím nad nástrahami a ukrutnosťou neveriaceho tyrana.» 

Zdivočený pohan rozkázal priviesť Feliciana, aby sa díval na muky svojho brata. Primusa natiahli kati na škripec, trhali telo 

jeho hákami, rany jeho žeravým železom pripaľovali a rozpustené olovo do jeho úst liali. Keď mučený Primus svojho brata 

Feliciana uzrel, zvolal ku zástupu pohanov: «Počúvnite nás, milí ľudia, odvráťte sa od mŕtvej bláznivej modly a verte v 

jediného pravého Boha, ktorý tak veľké znamenie činí, aby ste ušli večnému ohňu.» A spievali spolu slová žalmu: «Ó jak 

krásne a milo je, keď bratia spolu v svornosti obcujú.» A sv. Primus obrátil sa ku Promotovi: «PohIiadni, môj brat nevzdialil 

sa odo mňa, ako si mi povedal, že obetoval smrteľným bôžkom. Pozri, tu stojí v nádeji a v dôvere v Boha, že nás zo všetkého 

utrpenia vyslobodí, ktoré pre Jeho meno znášame; lebo všetko, čo vidíme, je len časné; to ale, čo Boh pripravil tým, ktorí ho 

milujú, je večné. Pozri, my dvaja sme v sláve vykúpenia spojení; neoklame nás diabol žiadnou nástrahou, žiadna lož 

neukradne nám Ježiša Krista.» «Obetujte bohom, lebo vás predhodím divým šelmám!» zareval rozľútený pohan. 

Svätí mučeníci zvolali: «Počuj nás a nadobudni rozumu: odvráť sa od pomíňajúcich škriatkov a uver v jediného pravého 

Boha a v Jeho Syna Ježiša Krista, aby bola zachránená duša tvoja!» Miestodržiteľ triasol sa zlosťou a kričal na Feliciana: 

«Ako môžeš v tom bláznovstve tak tvrdohlavé zotrvávať, ako tvoj stratený brat?» — «Oj, on nie je stratený,» odpovedal 

Felician, «ale ty, keď pri svojej reči zotrváš, upadneš do moci Pánovej. Viem, že by si bol sa obrátil už k Pánovi, ale pretože 

tvoj otec, diabol, tvoje srdce zatvrdil, pôjdeš do večného ohňa!» Promotus bol zahanbený. I rozkázal svätých bratov von z 

mesta do divadla vyviesť, aby ich kati zúrivým levom predhodili. Dvaja hladní levi vypustení boli z klietok; revanie ich 

naplňovalo divákov a mesto hrôzou. Levi s rozježenými hrivami bežali ku sv. mučeníkom a — ako krotké barance ľahli si 

ku ich nohám. Svätí volali k zadivenému pohanovi: «Oj, ty predseda nespravodlivosti, pozri, divé šelmy poznajú svojho 

Stvoriteľa! A vy slepí pohania bez srdca nepoznáte Boha, ktorý vás na svoj obraz stvoril!» Diváci zkríkli hlasom veľkým: 

«My veríme v živého Boha!» A 1500 mužov prijalo učenie Kristovo. 

Promotus, utekajúc z divadla, rozkázal vojakom, aby svätých do väzenia odviedli a hlavy im zoťali. To stalo sa dňa 9. júna 

r. 287. V noci odniesli kresťania telá sv. mučeníkov a pochovali ich pri ceste, ktorá viedla z Numentuma do Ríma. Nad 

hrobom ich postavený bol kostol. Roku 648 prenesené boli pozostatky svätých do Ríma a boli do chrámu sv. Štefana 

slávnostne uložené. 

Sv. Primus a Felician vyobrazujú sa s mečom a palmovou ratolesťou v rukách, dvaja levi pri ich nohách. 

Poučenie. 

Svätí mučeníci Primus a Felician báli sa Boha, hriechu a pekla, a touto cestou bázne dostali sa do neba. Bázeň Božia je 

počiatkom múdrosti. Kresťane, boj sa Boha, lebo On vidí a vie všetko a je najspravodlivejší. On súdiť bude podľa 

spravodlivosti a prísne trestať. Boj sa hriechu, lebo on činí teba nepriateľom Božím. Boj sa pekla a nemysli, že táto myšlienka 

len veľkých hriešnikov má strašiť a že človek-kresťan má len ducha lásky mať, a nie bázne. Bázeň pred peklom to bola, ktorá 

sv. mučeníkov svetu vyrvala, do púšte, k mukám a ukrutnej smrti viedla. Kresťane, čo akým spravodlivým by si bol, môžeš 

stať sa hriešnikom: preto boj sa pekla! Alebo či snáď pekla niet? Kto ho má vo svojom svedomí, ten ho zapiera. V istej stolici, 

v jednej miešanej obci, prežehnalo sa pri zkúške dieťa. Nekatolícky «slova Božieho kazateľ» okríkol ho posmešne: «Čo sa 

križuješ, to len tí robia, čo sa pekla boja!» Či teda pekla niet? Všetky národy, i tie najdivokejšie veria, že je peklo. Boh sám 

zjavil túto pravdu prvým rodičom v raji, od nich prijali ju potomci, všetky národy zeme. V peklo verili i pohanskí Rimania a 

Gréci. Preto i sv. Primus a Felician poukazovali rímským pohanom vo všetkých svojich rečiach na tú pravdu, že bezbožníci 

po smrti večné muky znášať budú, lebo boli presvedčení, že i pohania o pekle vedia. Že je peklo, máme i neklamné slovo 

Božie. Pán Kristus hovorí zreteľne o červíku, ktorý neumiera, o ohni, ktorý nehasne, ktorým bezbožníci večne sú mučení; 

hovorí zreteľne o večnom trápení, o temnostiach, o večnej záhube, do ktorej zatvrdelí hriešnici uvrhnutí budú. To isté hovoria 

svätí apoštolovia, to učí sv. cirkev od počiatku. Kto teda hovorí: niet pekla? Opravdivý kresťan to nepovie; on sa pekla nebojí, 

preňho pekla niet, lebo kráča po ceste prikázania Ložieho: len bezbožníci a neverci majú sa báť pekla a preto sa tešia sami 

seba, že pekla niet, že sa ho báť nemusia. Kresťane, keď chceš peklu ujsť, predstavuj si často muky odsúdencov, večný oheň, 

večnú odlúčenosť od Boha: i budeš sa hriechu báť a budeš milovať Boha nado všetko a budeš spasený! 

Modlitba. 

Ó Bože, naplň srdce naše svätou bázňou, aby sme vždy Tvoje prikázania zachovávali, keby sme preto i zomrieť mali. O to 

Teba prosíme skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána a Spasiteľa nášho. Amen. 
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10. JÚNA. 

Sv. Margaréta, kráľovná. 

Svätá Margaréta pochádzala z kráľovskej rodiny. Jej otec bol Edvard Etheling, syn Edvarda III, kráľa anglického; jej matka 

pochádzala z cisárskeho rodu, ktorú si Edvard vo svojom vyhnanstve za manželku vzal, keď sa dlhší čas v Uhorsku zdržoval 

a ktorá i v pokrvenstve so sv. Štefanom, kráľom uhorským, bola. Narodila sa r. 1046 a bola v kresťanskom náboženstve 

starostlivé vychovávaná. 

Roku 1054 prišla Margaréta čo malé nábožné dievča do Anglicka. Po smrti svojich rodičov utekať musela s bratom svojím 

Edgarom cez more, aby ušla prenasledovaniu kráľa anglického Viléma. Na úteku zahnaná bola ich loď búrkou morskou na 

breh Škótska a kráľ Malkolm III. prijal ich pohostinne. Na dvore svojho ochranca žila len modlitbe a podporovaniu 

chudobných a prenasledovaných. Jej šľachetné mravy, dobré srdce a krásna postava zaujímaly Malkolma tak veľmi, že ju 

požiadal o ruku. Margaréta modlila sa skrúšene k Bohu a po dobrom rozvážení privolila. Roku 1070 prijala čo manželka 

Malkolmova korunu Škótsku. Dvadsaťštyri ročná krásna kráľovná stránila sa hlučných radovánok a všemožne sa usilovala, 

aby pri dvore a u všetkých poddaných rozmáhala sa bohabojnosť, láska ku modlitbe a každá ušľachtilosť a cnosť. 

Kráľ Malkolm, jej manžel, mal síce dobré srdce a bol ku cnosťam náchyľný; no bol prchlivý a surový. Cnostná manželka 

svojou hlbokou pokorou, povoľnosťou, tichosťou, úctivosťou a láskavosťou opanovala srdce jeho tak, že kresťanskú vieru 

úprimne si zamiloval, svoje myšlienky, slová a skutky podľa nej riadil a stal sa v Škótsku najšľachetnejším, 

najspravodlivejším a najobľúbenejším panovníkom. Múdrosť a nábožnosť manželkinu tak si vážil, že jej sveril starosť o 

kráľovský dvor; i radieval sa s ňou o záležitosťačh krajinských. Malkolm podporoval ju pri všetkých skutkoch lásky k 

blížnym. Theodorich, jej spovedný otec a životopisec, hovorí: «On učil sa od nej celú noc tráviť na modlitbách. Niečo podivu 

hodného je, videť nábožnosť tohoto panovníka; on má ducha skrúšenej kajúcnosti a dar slz, v miere u niekdajšieho svetára 

neobyčajnej. Kráľovná oduševnila ho ku skutkom spravodlivosti, milosrdenstva a každej cnosti. 

Sv. Margaréta bola presvedčená, že len náboženstvo robí poddaných vernými, dobrými a poctivými a že ľud podľa príkladu 

dvoru a vznešených osôb sa riadi a spravuje: preto dbala starostlivé o to, aby každý bol na dvore mravný. Svoje dvorné dámy 

držala prísne a každú odstránila, ktorá len dosť málo prestúpila mravopočestnosť. Ona bola im vzorom, príkladom a kto na 

ňu pozrel, nemohol na nič neslušného pomyslel Pracovala s nimi neprestajne: dvorné dámy shotovovaly s ňou cirkevné rúcha, 

alebo odevy pre chudobných, ktoré štedre rozdávaly. Príkazy cirkevné, pôsty a jednoduchosť museli zachovávať prísne 

všetci, ktorí pri dvore žili. V reči bola opatrná. Hovorila málo a to vždy múdre. V radosti nikto nevidel ju rozpustilou, v 

žalosti nikdy málomyseľnou. Spávala málo a modlievala sa v noci, keď jej to práce a povinnosti vo dne nedovoľovaly. Nikdy 

nenajedla sa do sýtosti. Zachovávala po celý adventný čas pôst, v štyridsať dennom pôste požívala len vodu a chlieb. 

Chodievala často ku svätej spovedi a sv. prijímaniu. Ačkoľvek bola bohatá, bola chudobnou duchom, pokornou a poníženou. 

Kto ju videl počúvať slovo Božie a pod sv. omšou v modlitbe slzy roniť, uznal, že svetu odomrela. 

Bohabojná kráľovná porodila šesť synov a dve dcéry. Sama vyučovala ich vo svätom náboženstve. K učiteľom a 

vychovávateľom dietok svojich prizerala často starostlivé. Ona bola presvedčená, že zvlášte bohabojná matka je prameňom, 

z ktorého Božia milosť na dietky sa vylieva. Často vodievala dietky svoje k obrazu ukrižovaného Spasiteľa a hovorievala so 

svätou vážnosťou: «Bojte sa, dietky moje, bojte sa Pána; lebo tým, ktorí sa Ho boja, nič nebude chybovať, a keď Ho budete 

milovať, nuž vám, ktoré v srdci svojom nosím, popraje tu na zemi požehnanie a niekedy so svätými večné blahoslavenstvo.» 

Toto horlivé napomínanie a jej skrúšenú modlitbu, ktorú dňom a nocou so slzami za svoje deti k Bohu zasielala, vyslyšal 

Boh dobrotivý; lebo deti zdarné vychovala. Jedna z dcér: Mathilda, neskôr anglická kráľovná, a jeden zo synov: Dávid, kráľ 

škótsky, ctia sa vo sv. cirkvi ako svätí. 

Sv. Margaréta považovala krajinu Škótsku za jednu rodinu, seba za jej matku. Preto starala sa všemožne o duše sebe 

svereného národu a o jeho večné spasenie a zemský blahobyt. Nešetrila ani svoje drahocenné okrasy, ba ani svojho odevu, 

keď sa jednalo o pomoc chudobným. Niekedy vydala všetky svoje peniaze, i prosievala kráľovského svojho manžela o 

pomoc. Keď vyšla z palácu, obstáli ju vdovy, siroty a chudobní ako spoločnú matku. Nikdy neodchádzal od nej žiaden 

ubiedený bez pomoci a bez potešenia. Radšej odriekla sa každého pohodlia, len keď mohla slzy s tvár chudobných a 

nešťastných zotierať. Keď prišla z kostola do svojho paláca, nalezla obyčajne chodby plné chudobných, ktorým peniaze, 

odev a iné potrebné veci rozdávala. Denne nachovala vo svojich izbách mnoho, často 100, ba i 300 chudobných, ktorých 

sama obsluhovala a nohy im umývala. Nikdy nesadla si k jiediu prv, kým svoje devatoro sirôt, ktoré v paláci vydržiavala, 

nenasýtila, medzi ktorými najmenším svojou vlastnou lyžicou do ústičiek pokrm kládla. I navštevovala nemocnice, starala 

sa ako milujúca matka o nemocných, vyslobodzovala z väzenia nešťastných dlžníkov, a dopomáhala schudobnelým rodinám 

k majetku. 

Táto bezhraničná útrpnosť oproti chudobným a nešťastným, toto neunavené namáhanie k oblaženiu a večnému spaseniu 

blížnych smerujúce, tieto veľké cnosti, ktorými sv. Margarete ozdobená bola, — boli ovocím milosti Božej a jej ustavičnej 

pobožnosti, skrze ktorú v neprestajnom spojení so Spasiteľom žila. V noci spávala len tri lebo štyri hodiny. O polnoci bývala 

pri sv. omši vo svojej kaplnke prítomná. Keď vstala, pospiechala zase do kaplnky a modlievala sa i pod piati sv. omšami. V 

kostole s nikým ani slovíčka neprehovorila. Keď rozprávala o nevysloviteľných rozkošách večného blahoslavenstva, bolo jej 

vnútorné pohnutie také veľké, že sa nemohla slz zdržať, ktoré tiekly z jej očú. 
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Tak žila svätá Margaréta až do svojho 46. roku, v ktorom ju Boh ťažkou nemocou navštívil, ktorá bolestná nemoc šesť 

mesiacov trvala. Svätá kráľovná znášala bolesti svoje s nevýslovnou trpezlivosťou. Nikdy nebolo počuť sťažovanie sa z jej 

úst. A jej modlitba bývala: «Pane Ježišu Kriste, ktorý si smrťou svojou svetu život daroval, vysloboď ma od všetkého zlého!» 

Keď cítila blížiť sa svoju poslednú hodinu, vyspovedala sa z hriechov celého svojho života, prijala sv. sviatosti umierajúcich, 

držala v rukách umučenie Pána, a syn doniesol jej tú smutnú novinu, že jej kráľovský manžel Malkolm a najstarší syn pri 

obliehaní zámku Alnvichu úkladné boli zavraždení. Sobrala svoje posledné sily a modlila, sa hlasno: «Dakujem Ti, 

najmilosrdnejší Bože, že si mi v poslednej mojej hodinke ešte toto trápenie poslal, aby si ma od škvŕn hriechov očistil.» Keď 

sa lúčila so svojím spovedným otcom Theodorichom, riekla: «Zite s Bohom. Nezadlho zmiznem z tejto zeme, a i vy budete 

ma skoro nasledovať. Dve milosti sú, ktoré od vás žiadam: jedna je, aby ste, kým žiť budete, na mňa pri sv. omši a vo svojich 

modlitbách pamätovali; — druhá je, aby ste moje deti opatrovali a učili, ako majú Boha sa báť a Ho milovať. Sľúbte mi pred 

jediným svedkom našich slov, že moju prosbu vyplníte!» 

I tíško usnula v Pánu v 47. roku veku svojho, dňa 16. novembra 1093. Pápež Innocenc IV. vriadil ju r. 1251 medzi svätých a 

pápež Innocenc XII. ustanovil sláviť jej pamiatku na deň 10. júna. 

Sv. Margaréta vyobrazuje sa v kráľovskom rúchu, s korunou na hlave, ako odieva chudobných, ktorí okolo nej stojá. 

Poučenie. 

Život sv. Margaréty upozorňuje nás na tri veľké pravdy. Čo kráľovná učila vlastné deti svoje čítať a náboženstvo, nikdy 

nehovorila slovíčka s nikým v kostole mimo Boha, denne obsluhovala chudobných a deväť sirôt pri svojom stole. Miesto, 

kde svätá Margaréta prijala sviatosť manželstva, zasvätila tým, že vystavala tam na svoje útraty chrám k úcte najsvätejšej 

Trojice. Keby sa kresťanské manželstvá uzavieraly s takou vieru, keby sa tak v nich žilo, ako nám to život tejto svätej 

kráľovnej pred oči klade: veľká radosť bola by na nebesiach! Svätá Margaréta zriadila život svoj celkom podľa učenia Ježiša 

Krista a skladala celú svoju dôveru v Neho: a tým posvätila dietky, manžela a celú krajinu svoju. Každý jej krok zanechal po 

sebe požehnanie, každé jej slovo donášalo ovocie večného života. Dietky jej boli príkladom kniežať a kňažien, jej predtým 

surový manžel stal sa svätým, divý predtým národ škótsky bol na vzorných a láskavých kresťanov premenený. Hľa, čo môže 

nábožná manželka a matka dobrého pôsobiť! Kresťanská matka má v moci srdcia dietok, manžela a poddaných svojich, lebo 

je v nej sám Boh. Príklad a slovo dobrej matky musejú dietky plniť, a keď ich i svet zlý pokazí a zvedie, zase sa navráťa, 

lebo nemôžu zabudnúť, čo im do srdca vštepila dobrá, nábožná matka. Ani manžel nemôže vzdorovať nábožnej a cnostnej 

manželke a čo by bol aký surový, bezbožník a ľahkomyseíník. Vidíme to pri kráľovi Malkolmovi. Nábožná manželka a 

matka je strážnym anjelom i čeľadi, ona ju polepší, napraví, keď je bezbožná, zlá. Kresťane, či chceš vedeť príčinu 

nešťastných manželství? Pozri, ako uzavierajú sa za našich časov manželstvá! Kde je viera, kde nábožnosť, kde láska, kde 

cudnosť, kde pokora u mnohých kresťanov, ktorí do stavu manželského vstupujú? Preto sú mnohí manželia nešťastní, preto 

majú nezdarné deti, preto sú nešťastné obce, mestá a krajiny, — preto sú zriedkavé koruny večnej slávy! 

 

Modlitba. 

Popraj nám, ó Bože, milosť neustálej nábožnosti, aby sme, ako sv. Margaréta, Bohu a blížnym vždy slúžiť mohli. Skrze 

Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

11. JÚNA. 

Sv. Barnabáš, apoštol. 

Písmo sväté hovorí o sv. Barnabášovi len na krátko, že «bol muž dobrý, plný viery a naplnený Duchom najsvätejším.» 

Narodil sa na ostrove Cypre z bohatých židovských rodičov, z pokolenia Levi pochádzajúcich. Joses, ako sa predtým 

menoval, navštevoval v mladosti svojej v Jeruzaleme školu slávneho učiteľa Gamaliela a tu spriatelil sa s nadaným 

mládencom Šavlom, neskôr horlivým apoštolom Pavlom. Prví cirkevní otcovia a sv. Lukáš menujú ho apoštolom, ačkoľvek 

nebol z tých dvanásti, ktorých Spasiteľ k apoštolskému úradu povolal; to preto, že ho sv. Duch mimoriadnym spôsobom 

povolal a že na šírení sv. evanjelia svojou horlivosťou veľkú účasť mal. Keď sa u slávneho Gamaliela vo sv. Písme dokonale 

vyučil, túžil so Savlom a inými nábožnými Židmi po príchode Vykupiteľa, o ktorom vo sv. Písme toľko krásneho sa bol 

dočítal. Najvyšší kňaz židovský ustanovil ho za levítu pri chráme Jeruzalemskom a bol by iste na vysokú hodnosť kňazskí"; 

postúpil, keby sa nebol Ježiš vtedy na zemi zjavil a svojím učením a zázrakmi čo opravdivý Vykupiteľ osvedčil. 

Keď Ježiš Kristus 72 učeníkov okolo seba zhromaždil, bol nábožný a učený Joses medzi nimi. I bol tak šťastným, že obcoval 

so Spasiteľom, počúval z jeho vlastných úst slová večného života, videl Ježiša zomierať, po zmŕtvychvstaní s učeníky 

obcovať a na nebe vstúpiť. Keď apoštolovia v Jeruzaleme prvú kresťanskú cirkev založili, stal sa Joses jedným z prvých a 

najhorlivejších hlásateľov sv. evanjelia. Jeho rodičia zanechali mu dom v Jeruzaleme a statky neďaleko mesta. V dome jeho 
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zhromažďovali sa apoštolovia a on bol jeden z prvých, ktorý svoje statky predal a utržené peniaze apoštolom odovzdal, aby 

rozdelené boli medzi údov mladej cirkvi. Jeho príklad nasledovali mnohí. A skutky apoštolské, rozprávajú, že medzi prvými 

kresťanmi v Jeruzaleme bratská jednomyseľnosť a spoločnosť majetku panovala a že boli len jedno srdce a jedna duša. Tento 

jeho krásny príklad, jeho nábožnosť, učenosť a horlivosť boli príčinou, že ho sv. apoštolovia ku hlásaniu sv. evanjelia 

upotrebovali, a že jeho meno často sa spomína v dejinách skutkov apoštolských. 

Často schádzaval sa Joses s priateľom mladosti svojej Šavlom a usiloval sa, aby ho presvedčil o poslaní messiášskom Ježiša 

Krista. Akým horlivým obrancom bol Joses nového učenia, takým horlivým prenasledovateľom jeho bol Šavel. Keď ale 

Šavel na ceste do Damasku divotvorným spôsobom ku Kristu sa obrátil, za tri roky svetom chodil a sv. Evanjelium ohlasoval, 

a potom do Jeruzalema sa vrátil: nechceli ho kresťania do svojej spoločnosti prijať, lebo mu nedôverovali. Joses znal dobre 

Savla, zaujal sa priateľa svojej mladosti, uviedol ho ku sv. apoštolom Petrovi a Jánovi, ktorí ho srdečne prijali, rozprával 

iným apoštolom a mnohým veriacim, ako sám Spasiteľ zázračne povolal Savla, teraz Pavla, ku apoštolskému úradu, jak 

neohrozene ohlasoval Pavel v Damasku učenie ukrižovaného Ježiša Krista. A sv. Pavel sdržoval sa za 15 dní u sv. Petra v 

Jeruzaleme. Od tohoto času menovali sv. apoštolovia Josesa Barnabášom, to jest «synom útechy», poneváč mal veľký dar 

zarmútených tešiť. A sväzok priateľský medzi Pavlom a Barnabášom obnovil sa a donášal požehnané ovocie pre sv. cirkev. 

Nastalo prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme po ukamenovaní sv. Štefana. Mnohí učeníci Pánovi opustili Jeruzalem a 

rozišli sa po susedných krajinách, aby sv. Evanjelium ohlasovali. Niektorí z nich prišli do Antiochie v Sýrii, kde mnohých 

Židov a pohanov na vieru kresťanskú obrátili a cirkev založili. Aby sv. apoštolovia túto zriadili, poslali ta Barnabáša a udelili 

mu moc biskupskú. Horlivé hlásal sv. Evanjelium, napomínal obrátených, aby boli stáli vo svätej viere, udeľoval im sviatosť 

birmovania, obrátil sám mnohých pohanov. 

Antiochia bola vtedy tretie hlavné mesto rímského cisárstva a stredom obchodu medzi Malou Áziou a Rímom. To znal 

Barnabáš, i zamýšľal, že mesto toto bude hlavným sídlom kresťanov východných, ktorí z pohanstva ku sv. náboženstvu sa 

prihlásili. I cestoval horlivý apoštol r. 43 do Tarsu, kde sv. Pavel slovo Božie hlásal, a prehovoril ho, aby s ním do Antiochie 

išiel a to veľké dielo previesť mu pomáhal. Pavel išiel s ním a obaja celý rok kázavali a prisluhovali sv. sviatosti veriacim. A 

cirkev Božia táto rástla a stala sa najväčšou. Veriaci menovali sa prví — kresťanmi, i vyznačovali sa všetkými cnosťami, 

najmä láskou k blížnym. 

Toho času panoval v Ríme cisár Klaudius. I vypukol na Východe hlad a najmä Palestína veľmi trpela. Kresťania v Antiochii 

nasbierali medzi sebou hojné milodary a poslali ich po Pavlovi a Barnabášovi do Jeruzalema, aby ich k nohám apoštolov 

položili. Keď sa do Antiochie z Jeruzalema navrátili, vzali sebou Jána Marka, vnuka Barnabášovho. Keď tam jedného dňa 

konali pobožnosť, modlili sa a postili, zjavil Duch svätý a oznámil veriacim: «Oddeľte mi Šavla a Barnabáša k úradu, ku 

ktorému som ich povolal.» A všetci veriaci modlili sa a postili, a Duchom svätým posilnení kňazi a učitelia vkladali na Pavla 

a Barnabáša ruky svoje, i posvätili ich za apoštolov a prepustili. 

Sv. Pavel a sv. Barnabáš, ktorých Ján Markus doprevádzal, išli do Seleucie, Syrského to mesta, na brehu morskom ležiaceho, 

ztade plavili sa na ostrov Cyprus. I prijdúc do Salaminy, kázali Božie slovo v židovských školách. A keď pochodili celý 

ostrov až po Pafu, v ktorom meste chýrna modlitebnica bohyne Venuše sa nachádzala, obrátili tu rímského miestodržiteľa 

Sergia Pavla. Tento zavolal ich k sebe, aby počul Božie slovo. Čarodejník Elymas (i Barjesu menovaný) protivil sa im. A sv. 

Pavel preklial ho, že hneď oslepol. Keď videl miestodržiteľ tento div, hneď uveril v Ježiša Krista. I odplavili sa na breh Malej 

Ázie, prišli do mesta Pergy v Pamfylii, kde ich Ján Markus opustil a do Jeruzalema sa vrátil, lebo sa obával obťažnej a 

nebezpečnej cesty, ktorú sv. apoštolovia pred sebou mali. Prišli do Antiochie v Pisidii a tam hlásali slovo Božie v škole 

židovskej; zatvrdelí neprijali učenie Kristovo, mnohí ale pohani boli pokrstení. A keď sa Židia proti apoštolom zbúrili, odišli 

do lkonia a obrátili množstvo Židov a pohanských Grékov. Židia i tu sa zbúrili proti ním, preto odišli apoštolovia do Lykaonie. 

V krajine tejto, v meste Lystre, uzdravil sv. Pavel od narodenia chromého muža. Pohania zadivili sa tak nad týmto zázrakom, 

že mysleli, že bohovia k ním prišli; i chceli im ako bohom Merkurovi a Jupiterovi obetovať. Len s ťažkosťou podarilo sa sv. 

apoštolom túto modloslužbu zabrániť. I hovorili pohanom, že len pravému, živému Bohu, Stvoriteľovi neba a zeme sluší sa 

obety prinášať. Odišli do mesta Derbe a obrátili mnohých pohanov. Ponavštevovali v menovaných mestách kresťanov, 

posilnili ich vo viere, ustanovili im kňazov a navrátili sa do hlavného svojho mesta Antiochie. Na celej tejto apoštolskej ceste, 

ktorú spolu za viacej rokov konali, znášal sv. Barnabáš so sv. Pavlom všetky prenasledovania od Židov a pohanov mužne a 

vytrvale. 

Roku 51 vydržiavalo sa v Jeruzaleme prvé cirkevné zhromaždenie. Ako v Antiochii, tak i v druhých kresťanských mestách 

boli povstaly spory; jedni kresťania, zo židovstva pošli, mysleli, že treba je zachovávať i v kresťanstve starý židovský zákon, 

najmä obriezku; iní kresťania, z pohanstva pošli, zapierali to. Oba sv. apoštolovia išli teda tiež do Jeruzalema a predložili 

tam sporné články apoštolom. Cirkevný snem usporiadal záležitosť tú vážnu. Pavel a Barnabáš, ktorí od pokrstených pohanov 

v Antiochii a iných mestách obriezku a plnenieiných obradov a obyčajov židovských nepožadovali, boli snemom pochválení. 

A v tomto smysle riešil snem celý spor. Pri tejto príležitosti oznámili ostatným apoštolom, čo na svojich cestách pre sv. cirkev 

vykonali. S listom na cirkev v Antiochii a iných mestách v Sýrii a Cilicii vrátili sa oba sv. apoštolovia do sídelného mesta 

svojho, kde sv. Barnabáš vo všetkej pokore pri boku sv. Pavla na spasení duší pracoval. Sv. Barnabáš bol jeden z prvých 

učeníkov Kristových, on sv. Pavla odporúčal k prijatiu medzi apoštolov a predsa popustil mu vždy prvé miesto a čo najútlejšie 

ho miloval. Tým dokázal, že bol skutočne «dobrý muž», ktorý nič iného nehľadal, len česť a chválu Božiu a spasenie 

veriacich. 

O krátky čas nastúpili zase apoštolskú cestu, ale rozišli sa, aby v rozličných krajinách ohlasovali sv. Evanjelium; lebo sv. 

Pavlovi neľúbilo sa to, že sv. Barnabáš zase sebou vzal nábožného Jána Marka, ktorý ich prv bol málomyseľne opustil. 
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Barnabáš vysadol s Jánom Markom na loď a odplavil sa na ostrov Cyprus, kde mnohé roky sv. Evanjelium hlásal. Sv. Pavel 

vzal sebou Silvasa a «chodil po Sýrii a Cilicii a potvrdzoval cirkvi a prikazoval zachovávať prikázanie apoštolov a starších». 

Sv. Písmo nespomína nič viacej o sv. Barnabášovi. Z ústneho podania známo je, že sv. apoštol z Cypru išiel do Ríma a 

Milána, kde prvý zvestoval učenie Kristovo a kresťanskú cirkev založil. Za sedem rokov riadil čo biskup v Miláne cirkev 

Božiu a zanechajúc tam jedného učeníka čo biskupa, vrátil sa do svojho rodného kraja na ostrov Cyprus. Alexander, ktorý v 

šiestom storočí na ostrove Cyprus žil, rozpráva, že sv. Barnabáš svojimi horlivými kázňami skoro všetkých obyvateľov 

ostrova na sv. vieru obrátil. Židia, ktorí ho už v Sýrii prenasledovali, zbúrili luzu v meste Salamine proti nemu, ktorá ho i 

roku 62 ukameňovala. 

V Roku 485. mesta Salaminy. Na jeho prsiach ležal vlastnoručný jeho odpis evanjelia sv. Matúša, ktorý cisárovi doručili. 

Cisár dal v Salamine krásny kostol vystavať a pochoval do neho pozostatky sv. Barnabáša. Od neho prechováva sv. cirkev 

grécky list, písaný na všetky, ním založené cirkvi, plný apoštolskej dôstojnosti, ktorý v prvých storočiach vo všetkých 

kresťanských kostoloch čítaný býval. Tento znamenitý list nebol prijatý do sv. Písma, lebo sv. Barnabáš nebol bezprostredne 

od Krista Pána za apoštola povolaný. Mesto Miláno ctí ho čo svojho patróna. Ku jeho úcte bol tam chrám posvätený. Od 

neho dostali mnísi Barnabíti svoje meno. 

Vyobrazuje sa, ako drží v ruke kamene. 

Poučenie. 

Duch svätý povedal kresťanom v Antiochii: «Oddeľte mi Savla a Barnabáša k úradu, ku ktorému som ich povolal.» A 

predstavení cirkvi postili sa, modlili a požehnali ich a posvätili za apoštolov. A čo títo svätí konali medzi národami, bolo k 

osohu sv. cirkvi, ku cti Božej a ku duševnému spaseniu mnohých tisícov. Veď od tohoto času precestovali novovyvolení 

apoštolovia, najprv spoločne, neskôr každý osve, všetky krajiny Malej Ázie, grécke a rímské provincie na Stredozemnom 

mori, obrátili mnohé tisíce Židov a pohanov a založili základ, na ktorom sv. učenie Kristovo tak chytro po celom svete sa 

rozšírilo. Hľa, tu je príklad pre tých, ktorí volia si stav duchovný, alebo život kláštorský. Za celý rok pracovali pre sv. 

Evanjelium tí sv. mužovia v Antiochii, za päť ďalších rokov hlásali tam a v okolitých mestách a krajinách, medzi ustavičným 

prenasledovaním, často v nebezpečenstvách života, národom sv. Evanjelium. A len teraz označil ich Duch svätý čo hodných, 

aby pod Jeho ochranou úrad učiteľský konali. Nie svetské ohľady a zemské pohnútky majú pohnúť mladíkov ku tomu, by si 

duchovný stav volili. Bol by to hriech proti Duchu svätému. O tomto stave znejú tiež slová Kristove: «Mnoho je povolaných, 

ale málo vyvolených.» — Sv. Barnabáš čo učeník a apoštol Pánov mal vždy pred očima zákon Boží a usiloval sa vždy sväté 

žiť. Tým zrejme poukázal, že človek v každom stave môže blaženým zostať. Niet povolania a stavu na svete, v ktorom by 

človek nemohol byť spasený; podobne niet stavu, v ktorom by nemohol byť zatratený. Stav nerobí človeka svätým, lež dobré 

skutky, ktoré človeka nasledujú do večného života. Kresťane, žij tak vo svojom stave, ako sv. Barnabáš. Skúmaj, aký je duch 

tvojho povolania, a usiluj sa jemu primerane žiť. Svetský človek inak musí žiť, jak duchovný, duchovný inak jak pustovník. 

Keď máš vlastné pravidlá, zachovávaj ich, keď nemáš, zachovávaj príkazy Božie. Nasleduj tých svätých, ktorí v tom istom 

stave žili, v ktorom ty žiješ, vzývaj ich, aby za teba orodovali. Maj vždy srdce svoje v nebi, lebo tam býva Boh, poklad tvoj! 

Modlitba. 

Ó Bože, pouč nás, ako vo svojom povolaní najistejšie svätí byť môžeme, žeby sme tak žili, ako Ty chceš, a niekedy tej radosti 

účastnými sa stali, aby sme, so sv. Barnabášom spojení, slávu Tvoju ohlasovať mohli, ktorý žiješ a kraľuješ od večnosti do 

večnosti. Amen. 

 

12. JÚNA. 

Sv. Ján z Fakunda. 

V meste Fakunde, v kráľovstve Leoneskom vo Španielsku, žil Ján Gonzalez a jeho manželka Sancia Martinez, ktorí patrili 

ku slávnemu rodu Kastrillov. Dávno túžili bohatí a nábožní manželia, aby ich dobrotivý Boh dietkami obdaroval. Boh 

vyslyšal ich skrúšenú modlitbu a daroval im syna, ktorý roku 1419 pri sv. krste dostal otcovo meno Ján. Neskôr požehnal im 

Boh ešte troch synov a tri dcéry. Už v útlom veku dali rodičia Jána do školy ku Benediktínom, ktorí ho jak vo vedách, tak i 

v nábožnosti znamenite vychovávali. Ján bol živý chlapec a pri tom nábožný; mal obľubu v modlitbe a pôstoch; bol mravný 

a na svoj mladý vek veľmi rozvažný; miloval samotu a stránil sa všetkých zábav. Keď to videl otec, odovzdal ho pod opateru 

biskupovi Alfonsovi v Burgose, aby tento z neho kňaza vychoval. I vymohol mu už teraz otec dôchodky viacej fár, ktorých 

správu zveril za plat niektorým mníchom. 

Ján žil pri biskupovi Alfonsovi veľmi nábožne a chystal sa k duchovnému stavu, i túžil po dokonalosti. Pohružoval sa v 

modlitby a v hlboké sv. rozjímania o Bohu a o večnosti; tak nahliadal vždy viacej, čo je potrebno, aby sa mohol stať 

opravdivým učeníkom Ježiša Krista. Poznal, že je chybný a slabý, že pripútaný je ešte veľmi k svetu a že preto nie je 

schopným vyššej dokonalosti. Dôchodky, ktoré z tých fár požíval, zdály sa mu zrazu neslušnými, ba hriešnymi; i nechcel ich 
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viac užívať, aby svoje svedomie neobťažoval. I prosil biskupa, aby mohol tie úrady, ktorých povinnosti bez toho neplnil, do 

jeho rúk složiť. Biskup vyhovel jeho žiadosti. A keď ho za kňaza vysvätil, prosil Ján, aby smel čo chudobný kaplán pri 

kostole sv. Agathy úradovať. Tu slúžieval každý deň sv. omšu a začal s veľkým prospechom slovo Božie kázať. I zapieral 

seba samého, mal najväčšiu radosť a obľubu v samote, modlitbe a pôstoch, v čítaní sv. Písma a iných spasonosných kníh. 

Keď badal, že v bohosloveckých vedách nie je ešte dokonale zbehlým, išiel r. 1450 na vysoké školy do Salamanky. A za 

štyri roky nadobudol si takých veľkých vedomostí, že nad všetkými spolužiakmi vynikal a pre svoju nábožnosť a cnostný 

život od všetkých ľudí veľmi cteným bol. 

Keď dokonal svoje učenie, vstúpil do kollegiuma u sv. Bartolomea, ktoré ustanovilo ho kaplánom pri fare sv. Sebastiana. 

Býval u jedného nábožného kanonika, kde bez prekážky ťažkým kajúcnosťam oddávať sa mohol. Za deväť rokov kázaval v 

chráme sv. Sebastiana veľmi horlivé; jeho kázne donášaly dobré ovocie. Tu upadol do ťažkej nemoce. Dlhý čas trpel na 

kameň a musel sa lekárskej operácii podrobiť. I urobil sľub, že keď mu zdravie navráteno bude, že sa odriekne celkom sveta 

a do kláštora vstúpi. A divotvorným spôsobom bol uzdravený. Nato predal svoj majetok a rozdal utržené peniaze chudobným. 

Roku 1463, dňa 18. júna vstúpil do kláštora ku pustovníkom sv. Augustína v Salamanke, kde sa veľmi prísno žilo. Jeho 

horlivosť, ktorú po čas zkúšebný prejavoval, dokazovala, že je už dokonalým v duchovnom živote. Roku 1464, dňa 28. 

augusta složil slávné sľuby práve na deň sv. Augustína. I vymenovaný bol za kazateľa. Teraz ohlasoval slovo Božie tak 

horlivé a s takou silou, a hovorieval tak nenútene a dôrazne proti zlosťam (ducha času), že nezadlho badať bolo v Salamanke 

nápadné napravenie mravov. Raz kázal v Albe. Vojvoda Don Garcia, ktorý ho počúval, nahneval sa naňho pre jeho smelú 

reč tak, že mu dohováral, a smrťou mu vyhrážal. «Načo, môj pane», odpovedal Ján, «načo chodím na kazateľňu? Či preto, 

aby som pravdu zvestoval, alebo či preto, aby som lahodil a pochleboval? Kazateľ musí v srdci tak byť sporiadaný, aby pre 

pravdu, či ona hriešnika karhá alebo cnosť chváli, i smrť podstúpiť hotový bol.» Keď sa Ján do Salamanky vracal, poslal 

vojvoda Garcia svojich sluhov za ním, aby ho zabili. Keď ho dohonili naľakali sa jeho pohľadu, padli na kolená a vyznali 

svoj zamýšľaný zločin. Vojvoda nebezpečne onemocnel, oželel svoj krok a prosil svätého za odpustenie. Sv. Ján modlil sa 

za neho, i uzdravil sa. Keď raz v Salamanke v kázni svojej karhal nádheru a nemravnosť ženských, sprisahaly sa proti nemu 

pohoršlivé neviestky a chcely ho na ulici zavraždiť. No Boh zachránil služobníka svojho. Vo spovedelnici bol neunaveným. 

S každým hriešnikom zachádzal láskavé, ale naliehal i prísne na neho, aby sa obrátil s celým srdcom k Bohu. Kto cudzí 

majetok nenavrátil, hriešnych spoločností sa neodriekol, život po mnohom napomínaní nenapravil, tomu nedal rozhrešenie. 

Nikdy neslúžil Ján sv. omšu, kým sa nevyspovedal. Keď sa nad tým jeho bratia horšili, riekol: «Uznám, bratia, svoju chybu 

a prosím vás za odpustenie, ale ja nemôžem za to. Pretože som hriešnik, neznám, či som hoden nenávisti lebo lásky. Aby 

som sa stal hodným lásky, usilujem sa zo všetkej sily a prijímam tak často sviatosť pokánia. Veď neviem, v ktorom dni alebo 

hodine môj Pán príjde, aby odo mňa počet žiadal. Vidím mnohých, ktorí náhle umierajú, niektorých, ktorí v nemoci o smysly 

prichádzajú, a preto sa usilujem, aby som v tom čase nájdený bol čo pripravený ku skladaniu účtov. Často sa teda 

spovedávam, lebo každú hodinu hrešievam.» 

Od polnoci až do rána sa modlieval a ku sv. omši chystal, ktorú po zkrúšenej spovedi každý deň slúžieval a to s takou 

pobožnosťou, že slzy zalievaly mu tvár a duša vo vytržení so Spasiteľom sa zaoberala. Preto potreboval k nej dlhšieho času. 

I napomenul ho prior: «Prečo jednáš tak nemúdre? Či nebadáš, ako trápiš miništranta? Prečo neriadiš sa pri sv. omši podľa 

druhých kňazov?» I vyjavil priorovi pod pečaťou mlčanlivosti, prečo tak dlho sv. omšu slúžieva a ten napomnel bratov, aby 

sa nad tým nehoršili. Neskôr zjavil tú príčinu z poslušnosti, že sa mu umučený Spasiteľ zjavuje a on do rozjímania Jeho 

bolesti pohrúžený býva. 

Roku 1471 vyvolený bol jednohlasne ponížený Ján za priora kláštoru. Pod jeho riadením prekvitala sporiadanosť a nábožnosť 

medzi bratmi kláštorskými, ktorí jeho skvelý príklad nasledovali. Pohľad jeho vzbudzoval dobrých ku cnosti, hriešnikom 

pôsobil zahanbenie. V rozhovore bol dobrosrdečný, dvojsmyselnosť a pretvárku nenávidel. Vždy bol jasnej mysli, nikdy ale 

nesmial sa. S apoštolskou horlivosťou pracoval na spasení duší blížnych až do smrti, ktorú, ako niektorí jeho životopisci 

dosvedčujú, horlivosťou proti neprávosťam si pritiahol. V Salamanke žila veľmi nemravná osoba, ktorá mnohých mladých 

ľudí pokazila. Sv. Ján karhal jej pohoršlivý život a oslobodil od nej jedného zemanského mladíka. Hriešnica zahorela pomstou 

proti horlivému kárateľovi, i riekla s diabolským úšklebkom k jednému zo svojich dôverníkov, že Ján nebude jej viacej 

škodiť, lebo že rok neprežije. I upadol o krátky čas do zimnice a lekári nevedeli si rady a tvrdili, že je otrávený. S 

podivuhodnou trpezlivosťou znášal bolesti svoje a modlil sa za svojich nepriateľov; i usnul v Pánu dňa 11. júna roku 1479. 

Boh oslávil svojho služobníka. Tvár jeho skvela sa po smrti podivnou krásou, a ako za jeho života, dialy sa i po smrti na jeho 

prímluvu zázraky. Roku 1690 vriadil ho pápež Alexander VIII. do počtu svätých a pápež Benedikt XIII. ustanovil jeho sviatok 

na 12. júna. 

Vyobrazuje sa v rúchu mníšskom, ako prežehnáva dvoch pred sebou kľačiacich ozbrojených napádateľov. 

Poučenie. 

Sv. Ján z Fakunda vyhľadával samotu, aby sa pohrúžil do rozjímania o umučení Spasiteľovom a o márnosti sveta, aby 

nasycoval ducha svojho a svoju lásku posvätil. A veď, či je pre dušu človeka väčšieho pokladu, ako milosť Božia a 

dosiahnutie večného blahoslavenstva? A po tomto poklade túžil sv. Ján a pohŕdal svetom. On nevedel, v ktorý deň a v ktorú 

hodinu príjde Pán, aby účet s ním robil. Preto on rozjímal o smrti Spasiteľovej, a pripravoval sa na svoju smrť každodennou 

spoveďou. Kresťane, kto nepamätuje na smrť, hreší. Všetko dychtenie po svete, všetko baženie po rozkošách, všetko zlé na 

svete má svoj pôvod v tom, že ľudia nepamätajú na nestálosť života a na smrť. Obraz smrti, obraz posledného boja, ktorý 

musíme raz všetci podstúpiť, je strašný. Čo počne si hriešnik, keď sa Boh vtedy od neho odvráti? A okamžik toto je neisté. 
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Dni človeka minú sa ako tôňa a niekedy nenadále pretrhne sa nitka ľudského života. Kresťane, pamätuj na smrť každého 

času, ako sv. Ján z Fakunda! 

Modlitba. 

Ó Bože, nauč nás poznať krátkosť dní našich a posilňuj nás, aby sme tak, ako Tvoj sv. sluha Ján živí boli, akoby každý deň 

posledným bol života nášho; daj, aby sme žili v Tvojej láske a v nej i zomreli a spasenie večné dosiahli skrze Ježiša Krista, 

Pána nášho. Amen. 

 

13. JÚNA. 

Sv. Anton z Paduy. 

Roku 1195 narodil sa v Lisabone, v Portugalsku, Martinovi Bullonesovi a Márii Trevera syn, menom Ferdinand. Otec zeman, 

zo staroslávnej rodiny, bol v kráľovskej službe a bol pyšný viac na svoju česť, ako na zemanstvo. Bohabojná matka učila 

útleho chlapca Boha sa báť a Jeho milovať. Aby sa starostliví rodičia dobre postarať mohli o jeho kresťanskú výchovu, 

odovzdali ho na učenie mníchom hlavného chrámu v Lisabone. Ferdinand vyznačoval sa tu duševným nadaním a 

usilovnosťou vo vedách, ale i neobyčajnou nábožnosťou. Keď mal pätnásť rokov, vstúpil do kláštora ku Augustínom pri sv. 

Vincentovi blízo Lisabonu. Tu navštevovali ho často príbuzní a vytrhovali ho v jeho nábožnom povolaní a preto na svoju 

prosbu preložený bol o dva roky do vzdialeného kláštora v Koimbre; i venoval sa behom deviatich rokov usilovnému učeniu 

sa sv. Písma a sv. otcov, ako i prísnej pobožnosti a pokániu. 

Roku 1220 doniesol Don Pedro, infant (korunný princ) portugalský, telá piatich Františkánov, ktorí v Marokku sv. 

Evanjelium hlásali a od pohanov umučení boli; i dal ich v meste Koimbre v kláštorskom kostole slávnostne pochovať. Pohľad 

na mŕtvoly sv. mučeníkov a opisovanie ich hrdinskej smrti roznietily v duši mladého Ferdinanda vrelú túžbu po hlásaní sv. 

Evanjelia medzi pohanmi a po smrti mučeníckej. Preto prial si vstúpiť do rádu sv. Františka. Predstavený kláštora nechcel 

ho prepustiť, na veľké ale prosby jeho urobil mu po vôli. Keď odchádzal, riekol žartom mních augustínsky: «Choď, choď 

Ferdinande, možno, že svätým sa staneš.» — «A keď sa to stane, čo na to povieš?» odpovedal on. «Či nebudeš mať príčinu 

tešiť sa nad tým a Boha zvelebovať?» 

A Ferdinand išiel do malého františkánskeho kláštora sv. Antona, ktorý sa neďaleko Koimbry nachádzal a prosil o prijatie. 

Roku 1221 prijal rúcho františkánske v kláštorskej kaplnke, ktorá bola sv. Antonovi pustovníkovi posvätená, odložil 

dosavádne meno Ferdinand a dal sa menovať Antonom. Modlitbou a pôstom chystal sa k svojmu novému povolaniu čo 

hlásateľ spasenia. I prial si, aby pre Krista svoju krv vycediť mohol. Pod jaseň toho roku vysadol na loď, ktorá ho mala do 

Afriky doplaviť. Sotva vystúpil Anton na breh africký a sv. Evanjelium pohanom hlásať začal, onemocnel tak nebezpečne, 

že ho bratia na loď vyložili, ktorá ho mala do Španielska dopraviť. Ale loď bola búrkou morskou zahnaná miesto do 

Španielska na ostrov Siciliu. V meste Messine zdržoval sa nezdravý Anton za dlhší čas, kým sa nedozvedel, že sv. František 

z Assisi na Turice zhromaždenie svojho rádu vydržiavať bude, ku ktorému predstavených svojich kláštorov povolával, aby 

zkúmal pokroky, aké jeho učeníci v dokonalosti učinili. Anton prosil predstaveného kláštora, aby ho sebou vzal, čo tento i 

urobil. Anton videl, poznal sv. Františka a chcel mu byť na blízku. I prosil talianských kvardianov, aby ho do daktorého zo 

svojich kláštorov prijali; ale márne, lebo po svojej nemoci veľmi zle vyzeral a učenosť svoju pokorne tajil. Konečne zmiloval 

sa nad ním kvardian provincie rímskej, kde v neďalekom kláštore na vrchu sv. Pavla nábožný život viedol, svoju učenosť 

skrýval a tie najnižšie služby vykonával. 

Roku 1221 išiel Anton do Forli so svojím kvardianom a inými mladými Františkánmi, aby bol za kňaza vysvätený. Prišli ta 

i niektorí Dominikáni tým cieľom. Po posviacke žiadal biskup, aby niektorý z novoposvätených kňazov kázal. Nikto sa 

nehlásil. Kvardian rozkázal, aby Anton na kazateľňu vystúpil a kázal. Nepripravený ku kázaniu vystúpil Anton z poslušnosti 

na kazateľňu, ačkoľvek poznamenal, že je lepšie vycvičený kuchyňský riad umývať, než kázať; i začal z počiatku nesmele a 

akosi sprosté hovoriť; ale milosťou Božou rozohriaty rečnil ďalej tak výmluvne, učene a ohnivé, že poslucháčov unášal, ktorí 

nevedeli, čomu sa diviť majú, či jeho hlbokej učenosti a či jeho hlbokej pokore. Svätý Anton bol vtedy 26 rokov starý. Mal 

krásnu postavu tela, hlas jeho bol silný a príjemný, pamäť jeho bola veľmi dobrá a sv. Písmo tak znal z pamäti, že výpovede 

jeho vedel upotrebiť na každý článok a každú pravdu učenia Kristovho. Ačkoľvek mladosť svoju prežil v Portugalsku a 

neučil sa cudzie reči, hovoril plynno taliansky a francúzsky. Keď to sv. František z Assisi počul, rozkázal, aby sa sv. Anton 

oddal celkom úradu kazateľskému. 

I stal sa sv. Anton veľkým, nevídaným kazateľom svojho veku. Keď kázal, hučal hlas jeho ako zvon. Voľné a príjemné 

pohyby jeho tela, jeho vážna a velebná tvár zajímaly každého. Keď raz v roku 1227 v Ríme kázal, bol pápež Gregor IX. tak 

dojatý, že ho nazval archou úmluvy. Kdekoľvek kázal, hrnuli sa k nemu ľudia v zástupoch, že ich niekedy i 30.000 

zhromaždeno bolo. Úrady, dielne a námestia ostaly prázdne, jaknáhle sv. Anton na blízku kázať začal. Túžba ľudu, ktorý ho 

chcel počuť, bola taká veľká, že mnohí už v noci vstali, aby pre veľký nával ľudu mohli príjsť na miesto, kde kázal, a z blízka 

každé jeho slovo dobre počuli. I prešiel bosý a s nepokrytou hlavou všetky mestá a dediny Talianska a živil sa almužnou, 

ktorú si sám vyprosil. Ačkoľvek bol tak slávnym kazateľom, bol predsa pokorným kláštorským bratom. Jeho vľúdna tvár, 
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nebeský pohľad a vážne kroky robily veľký dojem na ľud. «Poď, brat môj, budeme kázať,» hovoril raz k jednému 

františkánovi. Išli mlčky mestom. Brat ostával stáť a myslel, že sv. Anton bude kázať. On kráčal vážne a nehovoril ani slova, 

kým sa nevrátili do svojho kláštora. «Prečo si nekázal?»' pýtal sa ho brat. «Buď uistený,» odpovedal svätý, «že sme svojimi 

mravnými pohľadmi a svojimi vážnymi kroky dosť kázali.» 

Boh činil ustavičné divy v prospech tých, ktorí chceli kázne jeho počuť. Jedna pani nemohla vymôcť od svojho hriešneho 

muža dovolenie, aby Antonovu kázeň počuť bola mohla. I vyšla na vrchné poschodie domu, zastála si v izbe pri obloku a — 

počula tu každé slovo, ktoré svätý vypovedal, ačkoľvek na hodinu cesty vzdialený kázal. Rozprávala kázeň mužovi, ktorý na 

kázni zo zvedavosti prítomným bol: a zázrak tento napravil hriešnika. Jedna ženička nechala svoje dieťatko samé doma a 

bežala na kázeň. Keď skrúšene Božie slovo počúvala, spadlo medzi tým jej nemluvniatko do kotla, plného vriacou vodou. 

Boh zachránil ho zázračne od istej smrti. Keď sa matka navrátila, našla nemluvniatko svoje v hroznom tom kúpeli, ktoré sa 

ticho zabávalo a radostne usmievalo. Keď sa jedna matka z jeho kázne domov vrátila, našla svoje dieťa v kolíske mŕtve. 

Ihneď bežala ku svätému kazateľovi a prosila ho o pomoc. A sv. Anton riekol jej len slová sv. Evanjelia: «Iď, syn tvoj žije!» 

Keď sa domov vrátila, našla synka svojho, ako ihral sa s druhými deťmi. 

Keď to sv. František počul, poslal ho do mesta Verceli, aby sa sv. Anton v Božej múdrosti sdokonálil. I sveril mu o krátky 

čas úrad učiteľský na bohosloveckých školách v Bologni, Toulouse (Tulús), Montpelliere a Padue, v ktorom poslednom 

meste najdlhšie vyučoval. A zase naložil mu sv. zakladateľ rádu františkánskeho, aby po mestách pokánie ohlasoval. Sv. 

Anton vzal sv. Evanjelium do jednej ruky, umučenie Pána do druhej a so srdcom plným oduševnenosti cestoval po mestách 

a dedinách Talianských, prešiel do južného Francúzska, ztade do Sicílie a Rímským územím vráti! sa do Paduy. Všade robily 

kázne jeho divy pokánia. Bezohľadne karhal každú neprávosť. Pri pohrabe jedného lakomca vybral si slová sv. Písma za 

predmet kázne kárajúcej: «Kde je poklad, tam i srdce tvoje.» 

I varoval prísnymi slovami prítomných od hriechu lakomstva. Táto smelosť a horlivosť pritiahla mu skoro mučenícku smrť. 

Toho času postavil sa na čelo Gibellinov v hornom Taliansku Ezzelin, vydobyl Veronu a iné mestá lombardské a behom 

pätnásť rokov pustošil neľudským spôsobom všetko, kamkoľvek prišiel. Traja pápežia vyriekli nad ním cirkevnú kliatbu, 

ktorej sa nebál. Keď ukrutný Ezzelin počul, že mešťania v Padue vypovedali mu poslušnosť, prišiel do Paduy s vojskom a 

dal 12.000 mešťanov jedného dňa pobiť. Verona, kde sa obyčajne zdržoval, nemala už skoro žiadnych obyvateľov. Sv. Anton 

išiel k nemu do Verony, i prosil, aby ho ku vojvodovi zaviedli. Keď sv. Anton vstúpil do palácu, našiel Ezzelina sedeť na 

tróne, ktorý ozbrojení vojaci obklopovali. Sv. Anton nenaľakal sa vojakov, hotových každé pokynutie tyranovo vyplniť. 

Predstúpil pred neho a riekol: «Oj ty nepriateľu Boží, ty ukrutný tyrane, podobný besnému psovi! Kedy už raz prestaneš 

nevinnú krv kresťanov vylievať? Hľa, výrok Boží je už nad tebou vyrieknutý, a to výrok ťažký a strašný!» Vojaci tŕpli a 

čakali, že im dá ukrutník pokynutie, aby sv. Antona zabili; ale to sa nestalo. Tyran triasol sa na celom tele, zmizla jeho 

zverská ukrutnosť a bol krotkým ako baranček. Hodil sa pred svätým na kolená, uznal pokorne svoje zločiny, sľúbil, že sa 

polepší a riekol k dôstojníkom a vojakom: «Mužovia, súdruhovia moji! Nedivte sa; lebo, čo vám poviem, je čistá pravda. 

Videl som, že tvár tohoto muža osvietila nebeská žiara, ktorá tak ma postrašila, že som pri tomto hroznom pohľade myslel, 

že sa do pekla prepadnúť musím.» A od toho času nedopustil sa Ezzelin ukrutnosti, kým sv. Anton žil. Keď ale svätý muž 

neprestal kázavať o jeho ukrutnostiach, poslal k nemu sluhov s bohatými dary a naložil im, že keď ich príjme, aby ho zabili, 

keď nimi pohrdne, aby ho nechali. Sv. Anton riekol: «Zo zlodejských vecí, ktoré ste ľudu násilne vzali, nič nechcem. Toto 

všetko bude vám k záhube. Iďte skôr domov, aby dom tento nebol pošpinený.» Keď naľakaní sluhovia slová tie tyranovi 

sdelili, zvolal: «To je Boží muž!» 

I horlil sv. muž proti zlosti a kacierstvu ďalej. Keď raz v meste Rimini kázal a tamejší bludoverci počúvať ho nechceli, išiel 

na miesto, kde rieka do mora sa vlievala, zastál na brehu morskom a volal: «Vy ryby morské a riečne, počujte slovo Pánovo, 

ktoré tí nešťastní kacieri nenávidia!» Keď svätý toto povedal, hrnuly sa zo všetkých strán ryby ku brehu, že more a rieka 

pokryté boli ich hlavami. A sv. Anton kázal im o všemohúcnosti a dobrote Božej a požehnal ich, načo ryby do širokého mora 

odplávaly. Mešťania poblúdení divili sa tomuto zázraku a obrátili sa k Bohu. Jeden kacier povedal v meste Toulouse (Tulús) 

sv. Antonovi, že neverí v prítomnosť Ježiša Krista v najsvätejšej Sviatosti oltárnej, kým to nejakým zázrakom potvrdené 

neuvidí. I riekol, že keď jeho hladná mulica, na ktorej jazdil, nedotkne sa sena a ovsa a bude sa klaňať posvätenej hostii, že 

uverí. Svätý muž, plný dôvery v Boha, prisľúbil mu ukázať tento zázrak. Za tri dni nedal kacier svojej mulici žrádla a doviedol 

ju na námestie. Predložil jej sena a ovsa. Sv. Anton prišiel a niesol posvätenú hostiu v kalichu. Mulica prešla popri sene a 

ovse, ani sa len na žrádlo neobzrela, i hodila sa pred sv. Antonom na zem, sklonila hlavu k zemi, i nepozdvihla sa, kým jej 

sv. muž nerozkázal. Kacier videl, že jeho mulica je múdrejšia, než on, i vzdialil sa zahanbený. 

Ešte mnohé iné divy a zázraky rozprávajú sa o sv. Antonovi. V Padue sa rozprávalo, že otec sv. Antonov Martin v Lisabone 

v Portugalsku pre vraždu na smrť je odsúdený. Sv. Anton prosil kvardiana, žeby smel za mesto vyísť. Tam padol na kolená 

a prosil skrúšene Boha za svojho nevinne odsúdeného otca. Zázračným spôsobom prenesený bol do Lisabonu a pred sudcami 

bránil nevinnosť svojho otca. A keď sudcovia nedali sa presvedčiť a tvrdili, že zavraždený nájdený bol v záhrade otcovej, 

žiadal sv. Anton, aby telo zavraždeného do súdobnej siene donesené bolo. Sv. Anton rozkázal v mene Ježiša Krista mŕtvemu, 

aby vyznal, či ho jeho otec zavraždil. A hľa, mŕtvy vstal a pevným hlasom oznámil, že odsúdený je nevinný. I zadivili sa a 

naľakali všetci, ktorí to videli. A jeho otec Martin Bullones išiel ospravedlnený domov. Neskôr chytený vrah vyznal, že on i 

toho zavraždil a do záhrady Martinovej hodil. Sv. Anton držal ešte reč ku svojim pokrvným, aby Bohu verne slúžili a nado 

všetko Ho milovali, i zmizol a bol zase v okamžení vo svojom kláštore v Padue. Mladý človek v Padue spovedal sa mu, že v 

hneve dokopal matku. Sv. Anton riekol, aby ho upozornil na veľkosť neprávosti jeho, že noha, ktorá bola nástrojom takého 

zločinu, zasluhuje, aby bola odťatá. Kajúcnik, ktorý nepochopil dobre úmysel horlivého spovedníka, ktorý nič inšieho 

docieliť nechcel, len aby nenávisť oproti takému hriechu v ňom vzbudil, — išiel domov a odťal si nohu. Keď to počul sv. 

Anton, išiel k nemúdremu mladíkovi, priložil odťatú nohu na jej predošlé miesto, prežehnal ju a hneď mu zase prirástla. 
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Kázaval v jednom meste. Bohatý mešťan prijal ho do svojho domu a dal mu izbu, aby v nej nemýlený býval a podľa vôle sa 

modlil a ku kázňam chystal. Sv. Anton modlieval sa a rozjímal celú noc. Zvedavý mešťan chcel videť škárou na dverách, čo 

sv. muž v noci robieva, keď nespí. I uzrel sv. Antona na kolenách kľačať, skrúšene sa modliť, i pozoroval krásneho chlapčeka 

na jeho rukách, ktorý ho objímal a ľúbal, a s radostným úsmevom do tváre mu hľadel. Chlapček zjavil sa sv. Antonovi a 

oznámil mu, že je On Ježiš Kristus. 

Zázraky tieto a ešte mnohé iné rozširovaly slávu sv. muža a dopomáhaly k obráteniu mnohých hriešnikov. I kláštorskí bratia 

zvelebovali ho. Zavčasu stal sa kvardianom v Padue, potom kustosom a konečne provincialom rádu, ačkoľvek tieto úrady 

len z poslušnosti prijal a zastával. Po smrti sv. Františka stal sa brat Eliáš hlavným riaditeľom rádu. Muž tento nezachovával 

závet a pravidlá svätého zakladateľa, neplnil príkaz chudoby a pokory a sotva založený rád sv. Františka zdal sa ísť svojej 

istej záhube oproti. Sv. Anton videl a cítil tú nákazu, i oznámil s bratom Adamom Máriskom záhubné riadenie Eliášovo 

apoštolskej stolici v Ríme. Eliáš bol odstránený a pápež Gregor IX. previedol tak zvaný závet sv. Františka s celou prísnosťou 

v ráde a zachránil ho pred zkázou. Súčasne požiadal pápež sv. Antona, aby ho v tomto diele radou a pomocou svojou 

podporoval. S v. Anton bol ešte len 36 rokov starý, ale cítil, že sily jeho toľkým namáhaním sú vyčerpané; i prosil sv. otca, 

aby ho len v Padue ponechal. Tu žil ešte za krátky čas. 

Roku 1231 držal v Padue naposledy svoje pôstne kázne. I oslabol tak, že cítil blížiť sa poslednú svoju hodinku. Aby sa nikým 

nemýlený dokonále ku smrti pripravovať mohol, dal sa odniesť ku svojmu priateľovi, ktorý čo spovedný otec neďaleko Paduy 

v kláštore sv. Kláry účinkoval. Tu ošetrovaly nábožné milosrdné sestry svätého, ktorý dňa 13. júna r. 1231 tíško v Pánu usnul. 

Sotva že odovzdal svoju dušu Pánovi, volali malí a veľkí po meste: «Zomrel svätý!» Pápež Gregor IX. vyhlásil ho hneď 

nasledujúceho roku za svätého. 

Po tridsiati rokoch bolo telo jeho nájdené porušené, ale jazyk jeho bol čerstvý. A sv. Bonaventura, ktorý bol tam prítomný, 

vzal ho do ruky, polúbil ho a vzdával chválu Bohu. Roku 1260 začali v Padne ku jeho cti veľkolepý chrám stavať, do ktorého 

roku 1307 jeho pozostatky slávnostne pochované boli. 

Svätý Anton z Paduy vyobrazuje sa v odeve františkánskom s laliou, knihou a Ježiškom na rukách. 

Poučenie. 

Keď sv. Anton uzrel pozostatky mučeníkov, ktorých Maurovia V Marokku pre ohlasovanie sv. evangelia zabili, bol tak 

oduševnený, že sa poberať chcel hneď k Maurom, aby mohol za sv. vieru umrieť. Láska Božia zastavila ho divotvorným 

spôsobom na ceste, keď naňho nemoc dopustila, a on spokojný bol s riadením a vôľou Božou. K takýmto cnosťam priviedlo 

ho úplné poznanie Boha a vrúcna vytrvalá modlitba! Kresťanská cnosť je divadlom sveta, ktorý nechápe, prečo sa jej taká 

zásluha pripisuje. Anjelia obdivujú silnú moc milosti Božej, ktorú cnosť udeľuje. Zbožní ľudia vidia v nej opravdivé 

blahoslavenstvo. Zázrak žiadal kacier od sv. Antona, zázrak žiada svet, aby mohol uvážiť celú hodnotu cnosti. A či je tento 

zázrak tak zriedkavým? Anton, mladík, dedič slávneho mena a statkov, ozdobený veľkými darmi ducha a tela, ktorému kynú 

všetky zemské pôžitky a svetské radosti, odmieta všetko toto od seba a volí si chudobné, pokorné, zapierania a prísnosti plné 

živobytie v skrytom kláštore. Či je to dielo ľudskej múdrosti a telesných smyslov, dielo prírody alebo zázrak? Je to povolanie 

z neba k osláveniu slávy Božej! Ľahkomyseľný svet to nechápe. Hľa, to je zázrak, ktorý kresťanské náboženstvo denne činí! 

Kresťane, žij podľa učenia Kristovho a budeš cnostný a budeš sv. Antona nasledovať v jeho pokore a poslušnosti, a všetko 

trpezlive prenesieš. Sv. František z Assisi písal sv. Antonovi tento list: «Brat František svojmu milému bratovi Antonovi! 

Spasenie v Pánu našom! Zdá sa mi, že je práve na čase, aby si bratom držal prednášky z bohoslovia. Daj ale pozor, aby veľká 

horlivosť v učení tvojmu duchu neškodila a žeby učenie ani tvojho ducha, ani tých, ktorých vyučuješ, od modlitby 

neodťahovalo.» Sv. Anton zachovával to napomenutie. Ako učiteľ bohoslovia modlieval sa ešte raz toľko než predtým. Keď 

sv. Bonaventura neporušený jazyk Antona poľúbil, začal plakať a zvolal: «Oj, šťastný jazyk, ktorý neprestávaš Boha 

zvelebovať, ktorý si zapríčinil, že Boh množstvo duší sýtil! Teraz je zrejmo, jak drahocenný si pred očima Toho, ktorý ťa 

stvoril ku takej svätej, ku takej nadzemskej službe.» Kresťane, jak veľkým svätým učinila modlitba a kresťanská cnosť 

Antona! On ti privoláva: «Nasleduj ma!» 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám milosti, aby sme sv. Antona, sluhu Tvojho a vyznavača, dokonale nasledovali a na jeho prímluvu k 

požívaniu večných radostí pripustení boli. Skrze Ježiša Krista, Pána nášho. Amen. 

 

14. JÚNA. 

Sv. Basil, učiteľ cirkvi. 

K najväčším mužom katolíckej cirkvi na Východe, k najduchaplnejším učiteľom a najslávnejším obrancom viery prináleží 

cirkevný otec Basil Veľký. 



 

278 

Svätý Basil narodil sa roku 329 v meste Cesarei, v maloasijskej krajine Kappadócii. Otec jeho menoval sa tiež Basil a bol 

advokátom a učiteľom rečníctva, matka ale Emmelia. Celá jeho rodina patrila k najbohatším a najvzácnejším v krajine, i 

priznávala sa od sto rokov ku kresťanskej viere, ktorej za časov prenasledovania pod Diokleciánom vyznavačov a neskôr 

celý rad biskupov zaopatrila. Jeho rodičia a ostatní bratia a sestry žili tak nábožne a bohumilé, že všetci po svojej smrti do 

počtu svätých počítaní boli. Brat jeho, sv. Gregor, bol biskupom v Nisse, druhý brat Peter biskupom v Sebaste, jeho sestra, 

sv. Makrina, predstavenou kláštora. 

Čo malý chlapček vychovávaný bol Basil u svojej starej matky, sv.Makriny, na jej statku pri meste Novej Cesarei v krajine 

Pontu. Sv. Makrina položila základ ku jeho nábožnosti, jeho otec, ktorý sa tiež tam za čas zdržoval, ku jeho veľkej múdrosti. 

Po smrti otcovej vrátil sa čo štrnásťročný mladík do Cesarei, aby na tamejších školách sa učil. Skoro však odišiel do Carihradu 

na vyššie školy, aby vo vedeckom vzdelaní pokračoval. Slávny učiteľ rečníctva Libanius vyznačoval ho veľmi pre jeho cnosti 

a zriedkavé dary ducha pred inými svojimi učeníkami. Aby svoje vysoké učenie dokonal, prešiel r. 351 na najslávnejšie 

celého sveta vysoké školy do Athen, ktoré mesto bolo sídlom najučenejších mužov sveta a do ktorého všetci po vyšších 

vedách túžiaci mladíci sa zhromažďovali. V Athenach uzavrel vrelé priateľstvo so sv. Gregorom z Nazianz. Tu poznal i 

dediča trónu rímského Juliana, o ktorom už vtedy sv. Gregor predpovedal, že bude veľkým protivníkom sv. cirkvi. Basil a 

Gregor žili tu ako bratia: bývali spolu, jedávali pri jednom stole, učili sa spolu a predháňali sa v cnostnom živote. 

Obohatený všetkými vedami, vynikajúci v rečníctve, ľubomudrctve a v skúmaní sv. Písma, opustil Basil roku 355 Atheny, i 

vrátil sa do svojho rodného mesta. V Cesarei zriadil školu, v ktorej rečníctvu vyučoval. Celé mesto obdivovalo jeho výrečnosť 

a hlboké vedomosti a odmeňovalo sa mu štedre. I začala sa vkrádať samoľúbosť do jeho srdca a on privykal sa na chválu, 

ktorá mu vzdávaná bola. No sestra jeho, sv. Makrina, slzela vo svojej izbičke a modlila sa k Bohu, aby jej milovaného brata 

zachránil od poblúdenia. I kládla mu na srdce so sesterskou láskavosťou, aby sa vrátil k Bohu z nastúpenej klzkej cesty, jak 

ničomná je sláva a zisk a jak málo sú osožné ku jeho duševnému spaseniu. «Zdálo sa mi», píše Basil v jednom svojom liste, 

«ako by som sa bol zo sna prebudil, i hľadel som do svetla sv. evanjelia nie viac ako cez hmlistý závoj a nahliadol som 

ničomnosť a pošetilosť každej len ľudskej múdrosti.» I rozdelil svoj majetok medzi chudobných; cestoval roku 357 do 

Egypta, Palestíny a na púšte Sýrie, kde ponavštevoval svätých pustovníkov, aby dokonale poznal ich prísny život a 

blahoslavenstvo ich kajúcneho sebazapierania. A Basil stal sa novým človekom, keď sa po roku do Cesarei navrátil. Dianius, 

biskup v Cesarei, udelil mu nižšiu posviacku a vymenoval ho za predčitateľa sv. evanjelia pri verejných službách Božích. 

Ale nezadlho odišiel od biskupa, ktorý zdal sa mu nakloneným byť arianskému bludu. 

Basil prišiel potom do Pontu, usadil sa u svojej starej matky, sv. Makriny, na jej statku blízko mesta Novej Cesarei, a vyvolil 

pre seba osamelé miesto neďaleko kláštora, v ktorom jeho matka Emmelia a sestra Makrina službe Božej sa boli venovaly. 

Tiché miestečko to, kde si chýžku a neskôr kláštor vystaval, opisuje v liste, sv. Gregorovi Nazianzskému poslanom, 

nasledovne: «Bývam teraz na púšti Matarii pri rieke Iris. Z vysokého, stromami pokrytého, vrchu hrkotajú dolu studené a 

priezračné pramene, ktoré vlievajú sa do rieky, na Sever plynúcej. Usmievavý kraj tvorí polmesiac, a úrodná rovina ovenčená 

je rozmanitými stromami. Zatvorené medzi dva hlboké srazy a rieku, má toto milé údolie len jeden úzky prístup. Spevaví 

ptáci, jeleni, divé kozy a zajáci, i bezpočetné ryby sú neškodnými obyvateľmi tohoto malého raja, ktorý dýcha vôňou kvietkov 

a oživujúcim chladom vôd.» V tomto tichom útuľku písal Basil mnohé listy na sv. Gregora, pravidlá pre kláštorský a 

pustovnícky život, lebo z času na čas zakladal miesta útuľku pre mužov a panny, ktorí svet opustili, aby sa cvičeniu nábožnosti 

celkom venovať mohli. Pravidlá tieto majú platnosť až po naše časy vo východnej cirkvi. Pritom žil sv. Basil prísno a kajúcno. 

Vzdor zimy, ktorá vo vrchoch Pontu panuje, nosieval len drsné spodné rúcho a plášť, spával na zemi a len raz za deň požil 

chleba a vody, k čomu v dni sviatočné pridal niektoré zeleniny. No akým prísnym bol oproti sebe, takým láskavým a štedrým 

býval oproti blížnym. Keď roku 359 nastal hlad, predal ostatok svojho majetku, i zachránil mnohých, bez rozdielu viery, od 

hladovej smrti. 

Nevýslovná bola jeho radosť, keď ho verný priateľ sv. Gregor v jeho pustovni navštívil a dlhší čas u neho sa bavil. Celé skoro 

dni a noci ztrávili na modlitbách, rozjímaniach a s čítaním sv. Písma. I vyšli do záhradky, pracovali v nej, snášali drevo, 

kresali skaly a vykopávali vodovody do záhrádky vedúce. Neskôr pripojili sa ku sv. Basilovi niektorí učeníci. Keď sa 

pozdejšie vrátil do Cesarei, našiel biskupa Diania na smrteľnej posteli, i smieril sa s ním, keď sa presvedčil o jeho pravej 

viere. Po smrti jeho stal sa biskupom Eusebius a tento vysvätil Basilia za kňaza a sveril mu úrad kazateľský. Toho času stal 

sa Valens cisárom na Východe. Arianskému bludu oddaný cisár všemožne uvádzal kaciersku vierouku do každého 

biskupstva. V Cesarei nepodarilo sa mu to, lebo sv. Basil upevňoval neunavene ľud v pravej viere. Roku 370 bol sv. Basil 

po smrti Eusebiovej jednohlasne za arcibiskupa do Cesarei vyvolený; súc spolu dňa 14. júla posvätený, začal riadiť cirkev v 

Kappadócii a Ponte. A ľud veriaci tešil sa, lebo bol presvedčený, že blud arianský v zernách tých viac rozširovať sa nebude. 

Kázaval horlivé, a to nielen v deň nedeľný a sviatočný, ale každý deň ráno a večer. Proti arianskému bludu bol železnou 

pevnosťou. Už čo kňaz v Cesarei napísal znamenitý spis proti ariánovi Eunomiovi. Ako arcibiskup vystaval blízko mesta 

ústav, nazvaný Basilias, ktorý po celom Východe vynucoval obdiv ľudu. V ústave boli priestranné dvorany pre nemocných, 

chudobných a pocestných; príbytky pre lekárov, dielne pre všetky remeslá, Všetky svoje dôchodky venoval chrámom, 

farnosťam a školám; sám žil prísne, ako ňiekdy vo svojej pustovni Matarii. Aby bránil sv. cirkev, spojil sa s veľkým biskupom 

Athanásom z Alexandrie, Meleciom a inými biskupami Východu, v čom ho pápež Damasus výdatne podporoval. I pošťastilo 

sa mu získať jednote sv. cirkvi Macedonianov, ktorí božstvo Duchu svätému boli upierali. Tiež mnohých poloariánov 

priviedol kázňami a spisami svojimi opäť do lona sv. cirkvi. I najzúrivejší ariáni ctili ho. 

Keď sv. Basil objavil pretvárku arianského biskupa Eustata zo Sabasty, naštval tento cisára Valensa proti sv. mužovi. Aby 

Valens sv. Basila sebe získal, alebo ho aspoň v jeho horlivom účinkovaní proti ariánom pristavil, poslal k nemu svojho 

miestodržiteľa Modesta. Tento napomínal sv. Basila, hrozil mučením a smrťou, i zvolal: «Či znáš, Basil, že protivíš sa 

mocnému cisárovi, ktorého vôľu plní celý svet? Alebo či sa nebojíš účinkov moci, ktorou vládneme?» «Jak ďaleko siaha táto 
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moc?» pýtal sa Basil. «Na odňatie majetkov, vyhnanstvo, mučenie a smrť», odpovedal Modestus.«N už, vyhrážajte sa mi 

iným; lebo tým všetkým ma nenastrašíte», riekol Basil. «Čo hovoríš?» zadivil sa Modestus. «Kto nič nemá», odpovedal Basil, 

«nebojí sa odňatia statkov. Ja nič nemám, len niekoľko kníh a rúcho, ktoré nosím, i nemyslím, že mi tieto vezmeš. Do 

vyhnanstva nevyženieš ma tak ľahko, lebo ja považujem nebe — a nie zem, ktorú obývam, za svoju vlasť. Mučenia nebojím 

sa; veď telo moje je vychudnuté a slabé tak, že muky dlho nevydrží; prvý úder zakončí môj život a trápenie. Smrti tým menej 

sa bojím, lebo skôr aspoň ma spojí so Stvoriteľom, ktorému jedine žijem.» «Tak opovážlivé nikto ešte nehovoril,» riekol 

Modestus. «Toto je snáď prvý raz, že máš s biskupom do roboty,» riekol Basil. «V obyčajných pomeroch sme my biskupi 

najtichší a najpokornejší ľudia; pred najprostejším človekom nie sme vzdorovitými, čím viac pred ľuďmi, ktorí takou mocou 

vládnu. No keď sa jedná o náboženstvo, máme pred očima len Boha a opovrhujeme všetkým inším. Oheň, meč, divé zvery, 

železné pazúry a kliny sú vtedy našou rozkošou. Môžeš upotrebiť všetko svoje vyhrážanie a mučenie, nič nie je v stave nás 

naľakať.» «Dávam ti do zajtrašku čas na rozmyslenie,» riekol prísne Modestus. «Odkladanie toto je márne,» odpovedal sv. 

Basil; «zajtra budem ten samý, čo som dnes.» 

Miestodržiteľ obdivoval neohrozenosť arcibiskupovu. Na druhý deň išiel ku cisárovi, ktorý práve do Cesarei prišiel, i 

rozpovedal mu všetko. Nahnevaný cisár vypočúval nezadlho sám sv. Basila, ku ktorej schôdzke krom Modesta i radcu 

Demosthenesa povolal. Márne bolo prehováranie a hrozenie. Modestus riekol konečne ku cisárovi: «My sme podľahli; muž 

tento povýšený je nad všetko vyhrážanie. Táto tichá smelosť a neohrozenosť pôsobila na cisára neodolateľne. A keď vo 

sviatok sv. Troch Kráľov do biskupského chrámu so svojím skvelým sprievodom vstúpil a divotvornú kázeň arcibiskupovu 

počul, keď videl tie zástupy nábožného ľudu: bol celkom prekonaný, obdaroval chrám a neopovážil sa sv. muža do 

vyhnanstva poslať. 

Lež ariáni žalovali neprestajne na svätého Basila, takže cisár vydal konečne predsa rozkaz, aby bol vypovedaný. V noci 

onezdravel Valensov syn, Valentinian Galacius, asi šesť rokov starý. Lekári neznali si rady. Cisárovná Dominika vytýkala 

cisárovi, že ich Boh tresce pre sv. Basila, ktorého do vyhnanstva odsúdil. Valens povolal k sebe arcibiskupa, ktorý sa práve 

k odchodu sberal. Sotva vkročil sv. Basil do paláca a krátku modlitbu nad chlapcom sa pomodlil, cítil sa nezdravý princ 

lepšie. A sv. Basil tešil cisárskych rodičov, že im syn nezomre, keď ho dajú v pravom náboženstve vychovávať. Cisár 

prisľúbil a syn jeho ozdravel. Ariáni časom prehovorili cisára, i dal syna svojho bludárskemu biskupovi na vychovávanie. 

Syn onezdravel a zomrel. A cisár rozžialený a bludármi štvaný písal zase rozkaz, aby bol sv. Basil vyhnaný. No nemohol 

rozkaz dokončiť, lebo tri trstiny, ktorými sa vtedy písavalo, polámaly sa mu; i roztrhol papier. A od toho času mal sv. Basil  

od cisára Valensa pokoj. 

Roku 371 cestoval sv. Basil do Armenie, kde arianskí bludoverci veľké nepokoje zapríčinili. I kázal tam horlivé, modlil sa s 

pravoveriacimi, až sa mu podarilo, odpadlíkov pravej viere získať a s Bohom smieriť. Na ceste onezdravel a keď sa vrátil do 

Cesarei, žil tam obťažený nemocami až do roku 379. Deň pred svojou smrťou zavolal k sebe židovského lekára. I pýtal sa 

ho, či ešte dlho žiť bude. Žid odpovedal, že do večera iste zomre. «No čo by si urobil,» pýtal sa svätý, «keby si ma uzrel 

zajtra pri živote a dosť silného, že by som mohol povstať?» «Keď sa to stane,» odpovedal Žid, «budem kresťanom. A sv. 

Basil modlil sa k Bohu o predĺženie svojho života, aby sa Žid ku viere Kristovej prihlásil. Na druhý deň prišiel Žid a našiel  

sv. muža pri živote. A sv. Basil povstal, vyučoval Žida a jeho celú rodinu, i pokrstil ich. Potom usnul v Pánu dňa 1. januára 

roku 379. Na jeho pohrabe zaplakali nielen pravoverní kresťania, ale i bludoverci, Židia a pohania. 

Láska, milosrdenstvo a svätosť závodily u neho s vedeckou učenosťou. Sv. Basil napísal: knihu Hexaemeron, výklad 

stvorenia sveta v 6 dňoch (9 homilií); 13 homilií o žalmoch, 5 kníh proti Eunomiovi, vyvrátenie bludov arianských; 24 homilií 

o mravoch a sviatkoch Božích Svätých; knihy asketické (k ním patria: o Božom súde a o viere, mravné, 25 veľkých a 330 

malých pravidiel, o Duchu sv., 336 listov, o panenstve a liturgii). 

Pamiatku jeho slávi sv. cirkev od jeho smrti dňa 14. júna. 

Sv. Basil vyobrazuje sa v rúchu biskupskom ako číta v knihe, Duch svätý v podobe holubice sedí mu na pleci pri uchu. 

Poučenie. 

Pravá viera a horúca láska k Bohu to boli, ktoré učinily sv. Basila takým veľkým učiteľom vo sv. cirkvi. Sv. Gregor 

Nazianzský hovorí o jeho spisoch: «Keď jeho pojednanie o stvorení sveta čítam, zdá sa mi, ako by som videl svojho Stvoriteľa 

všetky veci z ničoho vyviesť; keď jeho spisy proti bludovercom čítam, zdá sa mi, že vidím, ako padá oheň Sodomy na 

nepriateľov viery a ich utrhačné jazyky na popol sa menia; keď prejdem jeho knihou o Duchu sv., cítim v sebe účinok Boží 

a nebojím sa viac hlasno pravdu zvestovať. Keď čítam vysvetlenie sv. Písma, ponorujem sa do najhlbšej priepasti tajomství. 

Jeho chváloreči na mučeníkov Ježišových učia ma svojím telom opovrhovať a vnucujú mi šľachetnú túžbu po boji. Jeho 

mravné kázne poskytujú mi pomoci, aby som mohol svoje telo a dušu očistiť, že by som sa stal dôstojným chrámom Božím, 

vhodným nástrojom, Jeho chváliť, zvelebovať a Jeho velebu a moc ohlasovať.» Sv. Basil neznal bázne. Nebál sa žiadneho 

človeka, žiadnej straty, žiadnej smrti; lebo on považoval svet tento čo miesto vyhnanstva. A v skutku! Svet je vyhnanstvom 

a nebe našou vlasťou. Kresťane, z tohoto uzavierať môžeš: že máš túžiť po nebi, ako po svojej opravdivej vlasti. Veď 

vyhnanci používajú svoje poklady, rozum a priateľov,, aby sa zpäť do vlasti dostali. Nasleduj ich, vynalož všetko, čím 

vládneš, statky, silu ducha a zdravie, aby si prísť mohol do neba, ktoré je vlasť tvoja, v ktorej Boh, Otec tvoj žije; kde Ježiš 

Kristus, tvoj prvorodený Brat, Mária, tvoja dobrá Matka, toľkí svätí, toľkí pokrvní a priatelia prebývajú. 

Modlitba. 
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Ó Bože, osvieť nás, aby sme vždy lepšie poznali, jak ničomné je všetko na tomto svete, a žeby sme, ako sv. Basil, ničoho 

obávať sa nemuseli, jedine Teba, ó Pane, ktorý večne žiješ a kraľuješ, Boh Otec, Syn a Duch svätý. Amen. 

 

15. JÚNA. 

Sv. Vít, mučeník. 

Za vladárenia cisára Diokleciána, na samom počiatku štvrtého storočia, žil v prístavnom meste Mazzare v Sicilii, v terajšom 

okrese Trapani, bohatý a vážený Riman, menom Hylas; jeho jediný syn Vít bol tajne od svojej opatrovkyne Krescencie a jej 

manžela Modesta, ktorí čo otroci v bohatom dome Hylasovom slúžili, pokrstený a vo svätom náboženstve kresťanskom 

vychovávaný. Hylas, mestský senátor, sveril im bol po včasnej smrti svojej manželky jedináčka svojho ku opatere, keď sám, 

úradnými prácami zaujatý, o jeho výchovu starať sa nemohol. A pod vedením týchto tajných kresťanov stal sa Vít vzorom 

mravnosti, a milosť Božia bola s ním. Keď mal dvanásť rokov, prejavoval múdrosť dospelého veku a bol dokonalým 

kresťanom. A Vít netajil svoje kresťanské presvedčenie. Otec, pyšný Riman, považoval to za hanbu, i domluval mu 

všemožne, aby sa kresťanskej viery odriekol a otcovým modlám sa klaňal. «Žiadne protivenstvo nevyrve lásku k Pánu 

Ježišovi z môjho srdca», odpovedal chlapec, keď sa mu otec trestom vyhrážal. Rozhnevaný otec trýznil vlastnoručne syna 

svojho. Vít riekol, že sa neprestane pravému Bohu klaňať, že je smiešno ctiť bôžkov, ktorí ani nežijú a o ktorých najsurovejšie 

nemravnosti sa rozprávajú. I obrátil sa pohanský otec na svojho priateľa Valeriana, miestodržiteľa v Sicilii, aby tento 

hlavatosť chlapcovu zlomil. 

Valerian dal Víta pred seba doviesť a pýtal sa ho: «Prečo že nechceš obetovať nesmrteľným bohom? Či neznáš, že to cisár 

žiada a že rozkázal kresťanov mučiť?» Vít prežehnal sa znamením sv. kríža a odpovedal: «Diablom nebudem sa klaňať, ani 

drevu a skalám obetovať; lebo ja vyznávam pravého Boha, ktorému duša moja verne slúži!» Otec Hylas začal nariekať a 

volal: «Nariekajte so mnou všetci, lebo musím sa dívať, ako môj jediný syn hynie!» «Ja nezahynem, keď budem môcť vstúpiť 

do spoločnosti spravodlivých!» riekol Vít. Valerian chcel ho peknými slovy získať, a konečne povedal: «Pretože pochádzaš 

zo vznešeného rodu, zdržovalo ma priateľstvo tvojho otca, žeby som rozkaz cisárov nevyplnil. Vidím ale tvoju hlavatosť a 

preto ju zlomím trestom.» A dal ho bičovať a rozkazoval mu, aby modlám obetoval. «Už som ti povedal, že sa klaniam 

Kristovi, Synovi Božiemu», odpovedal utrýznený mladík. A miestodržiteľ dal ho zase bičovať. «Ach», zvolal zrazu Valerian, 

«utratil som ruku a cítim neznesiteľné bolesti!» I obrátil sa k Hylasovi: «Ako vidím, nemáš syna, ale čarodejníka. «Nie som 

čarodejníkom», riekol pokojne Vít, «ale sluhom Kristovým, ktorý učil ma svoje prikázania, ktorého učením a skutkami som 

naplnený, ktorý i mŕtvych vzkriesil, a suchýma nohama po mori kráčal, ktorý vetrom a vlnám prikázal, aby sa utíšily, ktoré 

Ho i poslúchly. I môžem v mene Toho, ktorého som sluhom, tvoju ruku uzdraviť.» «Urob to», riekol Valerian, aby som sa 

presvedčil, že nie si čarodejník, ale sluha pravého Boha.» Vít pozdvihol oči k nebu a modlil sa: «K vôli tým, ktorí tu stoja, ó 

Pane, aby videli a verili v nášho Pána Ježiša Krista, Syna Tvojho, ktorý s Tebou čo pravý všemohúci Boh v jednote Ducha 

svätého kraľuje: uzdrav v mene toho Pána Ježiša Krista ruku miestodržiteľovu!» A ruka Valerianova bola zdravá. «Iď a 

naprav svojho syna, aby bohom obetoval a nezahynul, riekol miestodržiteľ k Hylasovi, chytil za ruku Víta a odovzdal mu ho. 

Hylas odviedol syna domov a neprestal ho prehovárať, aby Boha zaprel a modlám sa klaňal. I obsypával ho darmi a láskavými 

slovy. Vít modlil sa na kolenách vo svojej izbičke neprestajne k Bohu, aby mu poprial stálosti. Jedného dňa zvolal Hylas: 

«Ach, synu môj, stratil som náhle zrak a cítim veľkú bolesť a trápenie. O tom nešťastí dozvedel sa i miestodržiteľ Valerian. 

Prišiel k nemu a pýtal sa ho, ako sa to stalo. «Hľadel som do synovej izby, rozprával nešťastný Hylas, «i uzrel som bohov, 

ktorých oči svietily ako slnce a ktorých pohľad bol ako blesk. Tú žiaru nemohol som zniesť a oslepol som. «Áno», odpovedal 

zadivený Valerian, « bohovia zjavili, ako si rozprával, svoju moc. I pojal Hylasa do modlitebnice Jupiterovej (Paromovej), 

tam padli pred modlou na kolená a Hylas modlil sa: «o nepremožiteľný Jupiteru, keď mi navrátiš zrak, prinesiem ti nepočetné 

obety. Posvätím tebe vola so zlatýma rohama a pannu, keď ma potešíš! Bolesti neprestávaly; zrak sa mu nevracal. Márne 

vzývali modlu. Keď ho domov doviedli, prosil otec Víta: «Pomáhaj mi, syn môj! «Keď chceš ozdraveť, riekol Vít,«odriekni 

sa Jupitera, Herkulesa, Juny, Minervy, Vesty a Apolla. «A ako? pýtal sa otec. «Nemenuj ich bohami, ale diablami a vyznaj, 

že modly, ktorým si sa posiaľ klaňal, žiadnu moc nemajú, poučoval ho syn. «Odriekam sa ich, riekol ubolený otec. «Vidím, 

povedal Vít, «že tvoje srdce nie je ešte očistené. Aby ale títo tu prítomní uverili a meno Pána Ježiša Krista oslávené bolo, 

prosiť budem Pána o milosrdenstvo. A Vít položil ruky na otcove oči a modlil sa: «Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si od narodenia 

slepým mocou svojou zrak navrátil, osvieť i otcove oči, nie síce pre jeho vieru, ktorá je ešte slabá, ale pre oslávenie mena 

svojho, aby to nepriatelia tvoji videli a zahanbení boli, a všetci sa tešiť mohli, ktorí Teba, Pane, poznajú! A otec prehliadol. 

Miesto toho, žeby bol Bohu ďakoval, zvolal zaslepený pohan:«Ďakujem vám bohovia, že ste ma uzdravili! 

Nezadlho vydal cisár Dioklecián prísny nový rozkaz, aby kresťania mučení a zabíjaní boli. Hylas usiloval sa diabolským 

spôsobom nakloniť syna svojho, aby ho od smrti zachránil. Pripravil mu rozličné rozkoše a nahé ženské musely pred 

sedemnásťročným mládencom tancovať a telesnosť jeho dráždiť. Svätý mládenec zavrel oči a modlil sa Bohu. Pohanský otec 

trýznil ho a vyhrážal mu, že ho vydá miestodržiteľovi k umučeniu. To počuli Modestus a Krescencia a nahovorili Víta, aby 

s nimi do cudzej krajiny ušiel. Nočného času odviedli ho z domu, vysadli na loď a odplavili sa do Lukánie v Neapolskú. 

Vyhľadali púšť pri rieke Silme, usadili sa tam a živili sa zelinami, divým ovocím a korienkami. Jak dlho tu žili, neznal.  
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Ústne podanie rozpráva, že Diokleciánov syn ťažko onezdravel a keď žiadne lieky nespomáhaly, Valerian, ktorý sa na dvore 

cisárovom nachádzal, radil, že princa Vít, ktorý otcovi ušiel, uzdraviť môže. Cisár rozkázal Víta po celom Taliansku hľadať, 

až ho v jeho pustovni chytili a ku cisárovi priviedli. Dioklecián oslovil Víta: «Či môžeš môjho syna uzdraviť?» «Možno, že 

obsiahne zdravie», odpovedal Vít, «ktoré mu ja síce navrátiť nemôžem; ale to môže učiniť Ježiš Kristus, ktorého som sluhom. 

Keď ho chce od zlého ducha oslobodiť, môže to ľahko.» «Vypros to u Neho», riekol cisár. A sv. Vít vložil ruky na princovu 

hlavu, modlil sa ticho a zvolal: «Oj, ty nečistý duchu! V mene Pána nášho Ježiša Krista zaklínam ťa, aby si stvorenie toto 

opustil!» A syn cisárov ozdravel. Keď Dioklecián tento zázrak videl, pýtal sa Víta, akými čarami to vykonal. A keď mu Vít 

povedal, že sa to len mocou a menom Kristovým stalo, ktorý je pravý živý Boh, riekol pohanský cisár: «Obetuj bohom našim 

a dám ti striebra, zlata a nádherné rúcho a budeš mojím priateľom!» «Tvoje poklady nepotrebujem; ja mám Pána, Boha 

svojho, ktorý mi dá nesmrteľné rúcho, keď mu verne slúžiť budem, čo nepochopujú tí, ktorí vo tmách blúdia.» «Nehovor tak 

pyšne», riekol nahnevaný cisár; «radšej zachráň svoj život a obetuj bohom.» «Trápenie, ktorým mi vyhrážaš, je pre mňa 

neoceniteľné; preto túžim po ňom, lebo dosiahnem palmovú ratolesť, ktorú Boh prisľúbil svojim vyvoleným.» I rozkázal 

rozhnevaný cisár Víta, Modesta a Krescenciu do väzenia hodiť. Anjel zjavil sa im a nasýtil ich. Keď o niekoľko dní dozvedel 

sa cisár, že uväznení hladom nezomreli a Vít sám vyznal, že ich anjel Boží kŕmil, rozvzteklil sa Dioklecián a dal Víta do 

variacej sa smoly hodiť. Vít chválil vo vriacom kotle Boha a keď to cisár počul, že sa mu nič nestalo, dal Víta, Modesta a 

Krescenciu do divadla odviesť, aby divým šelmám predhodení boli; i zvolal hnevom sa trasúc: «Uvidíme, či je Boh váš taký 

mocný!» Vít prežehnal sa znamením sv. kríža, keď hladní levi a tygri zo svojich klietok vypustení boli. S divokým revaním 

skočili do divadla; keď ale sv. mučeníkov uzreli, zkrotli a ticho položili sa k ich nohám. A pohania zvolali: «Všemohúci a 

veľký je Boh kresťanov!» A vyše tisíc mužov dalo sa pokrstiť. Cisár naľakal sa ľudu, dal mučeníkov do väzenia odviesť a 

tam na škripce natiahnuť, kým vnútornosti im nevyšly a oni modliac sa a ďakujúc Bohu ducha nevypustili. To stalo sa dňa 

15. júna roku 303. Telá ich pochovali nábožní kresťania na púšti Silmus. 

V ôsmom storočí dostal opát Fuirad v St. Denis vo Francúzsku pozostatky sv. Víta a uložil ich v kláštorskom chráme; roku 

836 prenesené boli do kláštora Korvey na rieke Veser. Cisár Henrik I. daroval rameno sv. Víta sv. Vácslavovi, kráľovi 

českému, ktorý v Prahe na Hradčanoch k pocte svätého veľkolepý chrám vystaval. Cisár a kráľ český Karol IV. dostal roku 

1355 ostatné pozostatky svätého, a složil ich do zvláštneho oltára, kde sa po dnes vo veľkej úcte nachádzajú. 

Sv. Vít vyobrazuje sa čo mládenček, vedľa neho vriaci kotol; v ruke palmová ratolesť, v druhej kniha a na nej kohút. 

Poučenie. 

Svätý Vít obetoval život s radosťou, aby rúcho nevinnosti nepoškvrnil, vieru zachoval a iných k poznaniu pravdy učenia 

Kristovho priviedol. On čo útly mladík mal vieru živú, od ktorej nedal sa odviesť ani nástrahami a trestami otcovými, ani 

mučením, ani smrťou. Preto vyobrazuje sa s kohútom, ktorý vyznamenáva opatrnosť a bedlivosť vo viere. A zkade 

pochádzala tá bohatierska myseľ sv. Víta? Nábožní kresťania Modest a Krescencia vychovávali ho v pravom náboženstve a 

zavčasu vštepovali každú cnosť do útleho srdca jeho. Tu máte pokynutie, rodičia kresťanskí, aby ste veľmi prozreteľne volili 

osoby, ktorým dietky svoje ku opatrovaniu a výchove sveriť chcete. Malé dietky sú pozorlivé na každé slovo a skutok tých, 

ktorých majú okolo seba. A čo raz videly, alebo počuly, na to snadno nezabudnú. Už pohanskí Rimania odháňali od detí 

svojich ľudí, ktorí špatné hovorili. Šťastné je dieťa, ktoré má nábožných a cnostných rodičov, pestúnov a vychovávateľov, 

ktoré s materinským mliekom do seba ssaje lásku k Bohu, lásku k cnosti, lásku k blížnym. Také dieťa, i keď vyraste a 

pokušeniam vystaveno bude, neoddiali sa od cesty bohumilých cností, ako nás o tom život sv. Víta presvedčuje. 

Modlitba. 

Popraj nám, ó Bože, aby sme skrze orodovanie sv. mučeníkov Víta, Modesta a Krescencie pyšne nesmýšľali, ale v Tebe milej 

pokore žili, žeby sme tým, čo je zlého, pohŕdali, to však, čo je pravé, s ochotnou radosťou vykonávali. Skrze Pána Ježiša 

Krista. Amen. 

 

16. JÚNA. 

Sv. Benno, biskup a apoštol polabských Srbov. 

Keď sv. Henrik nad nemeckými krajinami čo rímský cisár panoval, žil v meste Hildeshaime (Hildesheim), v krajine 

Míšenskej (Meifien, teraz Sasko), gróf Fridrich z Bultenberku s manželkou svojou, menom Bezelou. Roku 1010 narodil sa 

im syn, menom Benedikt, ktorého neskôr polabskí Srbi Bennom nazvali. Nábožná matka učila syna svojho už v najútlejšom 

veku Boha poznať a milovať; nikdy neuložila ho na lôžko, kým sa s ňou nepomodlil. Rodičia poznali srdce synkovo, určili 

ho duchovnému stavu, i odovzdali šesťročného chlapca svojmu pokrvnému, nábožnému biskupovi Bernardovi. Biskup sveril 

malého Benna výtečnému opátovi Vigerovi, ktorý ho vo svojom kláštore sv. Michala v Hildeshaime vychovával. Benno učil 

sa veľmi dobre a bol veľmi nábožný; preto miloval ho strýc, biskup Bernard, ako svojho syna. Keď mal Benno dvanásť 

rokov, povolal ho umierajúci biskup k sebe. Benno pokľakol pri lôžku umierajúceho, poľúbil jeho ruku a biskup prežehnal 

ho a riekol: «Syn môj, vieš, že som od viac rokov mnoho trpel. Ale k Bohu nemožno inak príjsť, len skrze protivenstvo. No 

keď trápení bývajú tí, ktorí príkazy Božie zachovávať sa usilujú, ako povedie sa tým, ktorí bez Božej bázne život ako zvery 
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trávia? Rozváž si to a nesleduj moje slová: Stráň sa sveta, lebo je plný núdze, úzkostí, klamstva, nepokoja a zlosti; maj Boha 

vždy pred očima, Jemu jedine slúž; neobcuj so zlými súdruhy; pridŕžaj sa učiteľa svojho a miluj ho ako svojich rodičov!» 

Tak hovoril umierajúci biskup a slová jeho zatriasly útlym srdcom mladíka, že dňom i nocou plakával. Keď ho rodičia a 

učiteľ potešili, zaumienil si, že obetuje život svoj samote, aby len Bohu slúžil mohol. 

Po smrti otcovej vstúpil s povolením zbožnej matky osemnásťročný, výborne vo vedách vzdelaný Benno do rádu sv. 

Benedikta. S ohnivým zápaľom oddal sa učeniu bohosloveckých vied, modlieval sa, keď mu to čas dovolil, postil sa prísno 

a trýznil telo svoje. Keď si osvojil bohoslovecké vedy, išiel na slávné školy do Paríža, kde za krátky čas hodnosť doktorskú 

obsiahol. Roku 1035 vrátil sa do svojho kláštora a bol za diakona, roku ale 1040 za kňaza posvätený, ku ktorému úradu za 

dlhý čas v samote sa pripravoval. Čo kňaz viedol v kláštore veľmi prísny život. 

Roku 1044 zomrel opát Viger a Benno dostal pri voľbe opáta s nábožným Sigebertom polovicu hlasov. I prosil bratov, aby 

Sigeberta na túto hodnosť jednohlasne vyvolili. Nábožný cisár Henrik III. založil v Goslave kollegialný chrám a povolával 

do jeho kapituly za kanonikov najučenejších a najzbožnejších mužov Nemecka. I Benno bol za kanonika vymenovaný. 

Ponížený mních nechcel opustiť samotu, až pápež Lev IX. sám mu rozkázal, keď ten nový chrám svätil, aby hodnosť tú prijal 

a školy pri chráme založené riadil. Za sedemnásť rokov riadil Benno tieto školy a rozširoval hlbokou učenosťou a príkladom 

zbožného života svojho Božie požehnanie. 

V kláštore tomto kanonickom bol prepoštom nábožný muž Anno, ktorý s Bennom v úzkom priateľstve žil. Roku 1066 

vymenovaný bol prepošt Anno za arcibiskupa do Kolína a po smrti cisára Henrika III., za času nedospelosti Henrika IV., 

správcom ríše. Jeho vplyvom vymenovaný bol Benno za biskupa do Míšna (Meifien). Benno zdráhal sa túto vysokú hodnosť 

prijať. Arcibiskup Anno riekol mu však: «Boh nenadelil ti toľko darov ducha, aby si ich zahrabal do kláštorských stien. Čo 

biskup v Míšne môžeš ich vynaložiť ku šíreniu sv. evanjelia u susedných slovanských národov. Keď to neurobíš, bude ťa 

Boh trestať!» 

A Benno počúvol svojho priateľa; roku 1066 dal sa od arcibiskupa Devínskeho Vernera za biskupa posvätiť. Najviac ho 

tešilo, že bude môcť národom pohanským, najmä polabským Srbom sv. Evanjelium hlásať. Lud privítal ho s jásaním a keď 

prvý raz vstúpil do svojho stolného chrámu, hodil sa na kolená a modlil sa dlho po tichu; keď povstal, držal so slzami v 

očiach krásnu reč ku svojmu kňažstvu a veľkému množstvu veriacich, pozdvihol pri konci oči a ruky k nebesiam a prosil 

povýšeným hlasom za zdar svojich budúcich prác. Od tohoto času riadil sa vo všetkom podľa sv. Evanjelia. V dome jeho 

panovala chudoba a pokora; ostatok bol majetkom chudoby. Usporiadal biskupstvo svoje. 

Najviacej zaoberal sa sv. Benno s obrátením polabských Srbov. Naučil sa dôkladne ich reč; obznámil sa s ich zvykami. Cisár 

Henrik III. premohol ich zbraňou a prinútil ku kresťanstvu. Sv. Benno hlásal sv. Evenjelium s láskavosťou v ich plynnej 

materčine; i dávali sa radi krstiť od milého biskupa. Mnohí prinášali modly svoje k nohám biskupovým a pálili a nivočili ich 

na znak svojho opravdivého obrátenia. Za krátky čas bola obrátená väčšia časť Srbov na vieru Kristovu. Všade staval kostoly 

a zakladal fary. 

Roku 1075 povstala vojna medzi cisárom Henrikom IV. a zemanstvom Saským. Sv. Benno ako pravý apoštol neklonil sa ku 

žiadnej strane. Cisár mal mu to za zlé; i vtrhly vojská jeho do biskupstva Míšenského, poplienily krajinu, biskupa zajaly a do 

väzenia odviedly. Zbožný biskup a s ním uväznení zemani očakávali od rozhnevaného cisára smrť, ale to sa nestalo. Medzi 

pápežom Gregorom VII. a Henrikom IV. povstaly rozopry. Cisár chcel mať biskupov a saských veľmožov na svojej strane, 

i pustil na slobodu väzňov. Roku 1076 povolal pápež biskupov do Ríma, aby sa radil s nimi a bránil proti nápadom 

Henrikovým. Henrik IV. povolával nemeckých biskupov do Vormsu, aby pápeža zosadil. Benno putoval ku hlave cirkvi do 

Ríma, kde. mal byť cisár súdený pre rozličné zločiny, ktoré proti zákonom cirkvi spáchal. Keď odchádzal do Ríma, odovzdal 

kľúče od svojho sídelného chrámu dvom kanonikom, aby ich do rieky Labe hodili, keď dostanú zprávu, že Henrik IV. je 

daný do cirkevnej kliatby, a keby jeho prívrženci chrám zaujať chceli. Cirkevný snem v Ríme vyriekol nad Henrikom IV. a 

jeho prívržencami kliatbu, a cisár, bojac sa o svoju korunu, cestoval do Talianska, činil pokánie a odprosil pápeža. Benno 

vrátil sa do svojho biskupstva. V jednom hostinci rozkázal si obed. Keď mu doniesli rybu a ju krájali, našli vraj v nej 

chrámové kľúče. I poznali hneď, že ten pocestný je biskup, a hneď sbehlo sa kňažstvo a ľud a s radosťou odprevádzaný bol 

do svojho sídelného mesta. 

Od tohoto času pracoval sv. Benno neunavene na obrátení polabských Srbov. Jeho nábožnosť oduševňovala pohanov vždy 

viac a viac. On uvádzal do kostolov slávny a srdce dojímajúci spev a dal si najmä na slávnych službách Božích veľmi záležať. 

I dožil sa tej radosti, že nielen nestáli vo viere boli posilnení, ale i tí, ktorí posiaľ v pohanskej temnosti tvrdohlavé zotrvávali, 

lahodným domluvaním, horlivým poučovaním, jeho zbožným príkladom a obcovaním, ba i zázrakmi premôžem do lona sv. 

cirkvi vstupovali. Preto menuje sa sv. Benno všetkým právom apoštolom polabských Srbov. 

Sv. Benno vychádzal často do Božej prírody, prechádzaval sa poľom a tam sa modlieval a do hlbokého rozjímania pohrúžal. 

Prišiel raz ku močiaru, v ktorom žaby veľký škrek robily, že nemohol pokojne rozjímať. A on im rozkázal, aby mlčaly a v 

rozjímaní ho nemýlily. A žaby umlkly. Keď dokončil svoje rozjímanie, rozpomenul sa na sväté Písmo a s Danielom zvolal 

(3,79): «Chváľte Pána, vy veľryby a všetko, čo pohybuje sa vo vodách! Chváľte ho, vy zvery a tvory Pána!» On sa bál, že 

tým zákazom obrazí Pána Boha. A keď to povedal, začaly žaby škrečať. A sv. Benno tešil sa tomu a od radosti prespevoval 

žalmy. Raz ohlasoval pohanom sv. Evanjelium. Títo boli smädní a v kraji tom nebolo prameňa. Sv. Benno vrazil svoju palicu 

do zeme, a hneď vyvierala čerstvá voda zo zeme a občerstvila ich. Prameň ten podnes menuje sa «svätá studnička. K večeru 

jedného dňa prišiel sv. Benno k rieke Labe. Bolo sa už zotmelo, i nemohol nájsť most. Prežehnal sa znamením sv. kríža a 

prešiel suchýma nohama cez rieku. 
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Vo svojej vysokej starobe obrátil myseľ svoju zase, ako vo svojej mladosti, ku pustovníckemu životu. Vystavať si dal 

neďaleko mesta domček a v ňom celé týždne trávil na modlitbách a sv. rozjímaní, i pripravoval sa ku blahoslavenej smrti. 

Keď dosiahol 96. rok požehnaného svojho života, povolal svojich kanonikov k sebe a odoberal sa dlhou krásnou rečou od 

nich. Ku koncu riekol: «Chráňte sa, drahí bratia, pretvárky a úlisnosti, zachovávajte verne lásku medzi sebou, a to nielen 

slovami, ale i skutkami. A to sa stane, keď sa budete bratsky milovať, povinnosti stavu svojho pilno konať, viac o prospech 

sv. cirkvi, než o svoje pohodlie sa starať. Čím vernejšími, cnostnejšími a dôvernejšími sa Pánu Bohu preukážete, tým 

ochotnejším budem ja vašim orodovníkom.® Všetci poľúbili mu ruku, a keď ich ešte prosil, aby sa žalmy a chválospevy pri 

ňom modlili, usnul ticho v Pánu dňa 16. júna roku 1106. 

Telo svätého pochovano bolo slávnostne v biskupskom chráme v Míšne. Pápež Hadrian VI. vyhlásil ho r. 1496 za svätého. 

Keď Luther špatný spis o sv. Bennovi vydal a Sasko k jeho učeniu sa pripojilo, dal pozostatky jeho nábožný vojvoda 

Bavorský, Albert V., r. 1576 do Mníchova preniesť, kde v biskupskom chráme Panny Márie s najväčšou slávnosťou uložené 

boli. A od toho času stal sa sv. Benno patrónom zeme Bavorskej. 

Poučenie. 

Sv. Benno pochádzal z vysokého rodu a z lásky k Bohu a blížnym opustil skvelý život, i stal sa chudobným mníchom. Z 

lásky k Bohu a blížnym stanúc sa apoštolom polabských Srbov, láskavosťou svojou obrátil ich na vieru Kristovu a naklonil 

ich k tomu, že opustili svoje modly, svoje pohanské obyčaje a svoj hriešny život. Z lásky k Bohu držal sa pevne a verne skaly 

sv. cirkvi, pápeža; i radšej pritiahol si prenasledovanie cisára, než aby sa bol odlúčil od hlavy cirkvi. I plnil v tom len vôľu 

Spasiteľovu, ktorý sv. Petra za prvého pápeža ustanovil, aby s ním a jeho nástupníkmi všetci biskupi spojení boli. Ježiš 

Kristus chcel, aby jednota v cirkvi panovala, preto ustanovil pápeža za hlavu cirkvi. Pápež má určiť, ktoré je pravé učenie 

Kristovo a ktoré nie je. On musí strážiť nad pastiermi cirkvi, ich napomínať, povzbudzovať, posilňovať, v jednote udržať. 

Bez pápeža by sa jednota cirkvi rozpadla, ako sa to stáva u tých, ktorí časom od cirkvi sa odtrhli a bludnému učeniu sa oddali. 

Bludoverci hovoria, že sv. Písmo rozhoduje vo veciach viery. No sv. Písmo je kniha, ktorá sama vykladať sa nemôže. A kto 

ju musí vykladať? Kňazi? Dobre. Ale keď nebudú v tom vykladaní sjednotení? Inoverci vykladajú sv. Písmo; ale nie sú 

sjednotení, i jeden vykladá tak, druhý inak: a preto u nich niet jednoty viery a oni blúďa. Jedni držia za pravdu, čo druhí 

zatracujú a všetci odvolávajú sa na sv. Písmo! Musí teda byť niekto, kto rozhoduje a jednotu vo viere udržuje. V katolíckej 

cirkvi udržuje túto jednotu pápež, ktorého Kristus Pán k tomu ustanovil. A preto v našej sv. cirkvi po celom svete ohlasuje 

sa to isté učenie, udeľujú sa tie isté sviatosti, obetuje sa tá istá najsvätejšia obeta. Toto vedel sv. Benno, a preto tak miloval 

pápeža. Kresťane, miluj a váž si sv. otca v Ríme, ktorý stráži čo dobrý, láskavý najvyšší pastier nad sv. cirkvou; modli sa za 

neho, najmä teraz, keď mu je dedičstvo sv. Petra odňaté, aby Boh ho posilňoval a Duchom svätým riadil. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si skrze sv. Bennu, svojho sluhu, vyznavača a biskupa, mnohé duše k jednote sv. viery priviesť ráčil, popraj 

nám na jeho prímluvu, aby sme v tejto viere vždy viac potvrdení boli a skutky činili, ktoré jej zodpovedajú. Skrze Ježiša 

Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

17. JÚNA. 

Sv. Nikander a Marcian, mučeníci. 

Brat môj v Kristu,» riekol vojak rímský Nikander ku Marcianovi, «vedeť máš, že od tohoto času len Kráľovi všetkých kráľov 

slúžiť budem; lebo svet tento zanikne, ako hovorí sv. Pavel.» «Slová tvoje padajú mi na srdce. Keď chceš, zanechajme 

vojenský stav a ohlasujme všade meno Ježiš, ktorý nám vynahradí všetko večnými statky;» odpovedal jeho súdruh Marcian. 

I opustili cisárovo vojsko. Dioklecián vydal bol rozkaz, aby kresťania prenasledovaní boli. Nikander a Marcian boli udatní 

vojaci a ctení i od samého cisára. Keď ale počuli, že pohanský cisár prenasledovať začal sv. učenie Kristovo, nemohli u 

nepriateľa Božieho slúžiť a chceli život svoj službe Božej posvätiť. 

Maximus, rímský miestodržiteľ, vedel, prečo opustili vojsko, i dal ich chytiť. Prečítal im rozkaz cisárov a napomínal ich, aby 

ho aspoň na oko zachovávali a bohom obetovali, žeby tak svoju vojenskú dôstojnosť a svoj život zachovali. «Rozkaz tento,» 

odpovedal Nikander, «neviaže nás kresťanov, lebo prvý zákon Boží nakladá, aby sme sa len pravému Bohu klaňali.» A Daria, 

jeho prítomná manželka, riekla: «Nech ťa Boh chráni, milý Nikander, žeby si to plnil, čo sa od teba žiada Boh ťa zachráni, 

žeby si zaprel Pána nášho Ježiša Krista a modlám obetoval. Pozri do neba, tam uzreš nebeského Kráľa, v ktorého veríš. A 

tento Kráľ, ktorému zachováš vernosť a čisté svedomie, bude ti na pomoci.» «Oj ty biedna, prevrátená, zlostná a bláznivá 

žena!» zvolal miestodržiteľ. «Či chceš svojho muža zabiť?» «Chcem, aby s Ježišom večne žil a nezomrel,» odpovedala Daria. 

«Nie je pravda; chceš sa pozbaviť Nikandera a druhého muža dostať,» vysmieval sa Maximus. «Keď máš také podozrenie,» 

riekla Daria, «prosím ťa, zabij mňa prv, než jeho.» «To som nerozkázal; čo žiadaš, ešte sa nestane,» riekol Maximus a 

rozkázal všetkých troch do väzenia odviesť. 
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Keď ich vojaci do väzenia odvádzali, riekol Maximus ku Nikanderovi: «Nepočúvaj na slová svojej ženy, aby si život neutratil. 

Dávam ti tri dni na rozmyslenie; i môžeš si rozmysleť, čo je lepšie, či žiť, či umrieť.» « Myslím,» odpovedal Nikander, «že 

ten čas sa už minul; i môžeš byť uistený, že som si to dobre rozvážil a že pre svoje duševné spasenie nič inšie neočakávam. 

«Chvála Bohu!» zvolal Maximus. «Prečo ďakuješ Bohu, v ktorého neveríš?» pýtal sa zadivený Nikander. «Ale Nikander, čo 

ti to napáda?» hovoril Maximus. «Prečo ničíš svoj život a chceš radšej umrieť, ako žiť?» «Vyvolil som si večný život,» 

odpovedal Nikander, «a nie časný, zemský. Rob, čo chceš, ja som sluhom Kristovým. «A ty, Marcian, čo povieš? obrátil sa 

miestodržiteľ k tomuto. «Ja hovorím a tvrdím to, čo môj priateľ Nikander, odpovedal tento. 

Maximus držal ich za dvadsať dní vo väzení o hlade a o smäde. Svätí vyznavači neprestajne sa modlili, aby večného spasenia 

čo skôr dosiahli. Miestodržiteľ ich predvolal a pýtal sa ich, či budú modlám obetovať? Marcian odpovedal: «Slová tvoje sú 

márne; nikdy nás nenahovoríš, žeby sme svoju vieru zapreli. Pravý a mocný Boh stojí pri nás a ukazuje nám korunu večnej 

slávy. Maximus odsúdil ich na smrť slovmi: «Nikander a Marcian, ktorí vojsko opustili a posvätnými bohami opovrhujú, 

nech sú zoťatí. Ale pretože ich čo udatných dôstojníkov vojenských vysoko ctil, odprosoval ich, aby mu odpustili, že ich 

musel na smrť odsúdiť. 

Svätí mučeníci zvelebovali Boha a modlili sa žalmy, keď kráčali na popravné miesto. Za nimi išla Daria, ktorú bol Maximus 

na slobodu prepustil a Papinian, brat mučeníka Pasikrata, ktorý synka Nikanderovho na rukách držal. Pripojili sa i pokrvní 

Marcianoví s jeho manželkou. Táto nariekala zúfale a volala: «To je, čo si mi sľuboval vo väzení, keď si riekol: neboj sa? 

«Nepribližuj sa mi, prosil Marcian. «Ach, prečo kráčaš ako baranček na jatku?» zalamovala rukama. «Maj milosrdenstvo so 

mnou, dobrý Marciane. Pohliadni na svojho synka, ktorého v rukách držím; neopúšťaj nás! To je, o čo som ťa vo väzení 

prosila. Ach, prečo sa tak ponáhľaš? Marcian obrátil sa ku svojej manželke: «Jak dlho bude ťa diabol mámiť? Nepokúšaj ma 

a neprekážaj mi, aby som šťastne dokončil svoje mučeníctvo pre Boha. I priblížil sa k nemu zbožný Zotikus, chytil ho za 

ruku a riekol: «Poď, brat môj; uspokoj sa; zvíťazil si nad diablom: Kristus dá ti korunu večnej slávy. A Marcian ho prosil: 

«Odveď moju ženu. Vezmi na ruky môjho syna, ktorého odhodila, podaj ho matke a riekni jej: choď domov, lebo nemôžeš 

sa dívať na svojho muža, ktorý s diablom bojuje.  

Keď prišli na popravné miesto, uzrel Marcian Zotika v zástupe stáť, i zavolal na neho: «Zotikus, sluha Pána nášho Ježiša 

Krista, prosím ťa, priveď sem moju ženu. Zotikus priviedol ju; Marcian ju pobozkal a riekol: «Žena moja, choď s Pánom 

Bohom naspäť, lebo nevydržíš pohľad na moju smrť. I vzal do rúk, svojho synka, obrátil k nebu svoje oči a modlil sa: «Ó 

Pane, všemohúci Bože, staraj sa o toto dieťa!» I podal ho matke. Daria bola zmužilejšia. Keď sa priblížila ku Nikanderovi, 

pobozkal ju tento a riekol: «S Bohom, sestra moja!» — «Teš sa, pane môj, buď trpezlivým a zmužilým v boji. Desať rokov 

bola som osamelou doma a prosila som neprestajne Boha o milosť, aby som ťa mohla uzrieť. I radujem sa, že budem vdovou 

mučeníkovou. Buď dobrej mysle a pros Boha, žeby i mňa od večnej smrti zachrániť ráčil.» Nikander sa pýtal: «Kde je náš 

syn?» — «Papinian drží ho na rukách,» odpovedala Daria. «Zavolaj ho,» prosil Nikander, «aby som ho požehnal. Keď mu 

Papinian synka doniesol, prežehnal ho so svätou radosťou. I objal manželku a Marciana, a pod mečom katovým odpadla jeho 

hlava. Za ním podstúpil mučenícku smrť Marcian. To stalo sa dňa 17. júna roku 303. 

I prišiel biskup z Antinny, Maxim, a so Zotikom a Papinianom pochoval ich telá. Neskôr prenesené boli ich pozostatky do 

chrámu sv. Marka a tam slávnostne uložené. 

Svätí Nikander a Marcian vyobrazujú sa v rúchu rímských vojakov, v rukách s mečom. 

Poučenie. 

Svätí Nikander a Marcian mali len jednu túžbu; oni chceli jedine Bohu slúžiť a večné spasenie obsiahnuť. V tejto túžbe 

zabudli na celý svet a ničoho sa nebáli. Opúšťali s radosťou svoje manželky, dietky a rodinu a všetky pohodlnosti života. 

Opustili službu cisárovu, aby slúžili výlučne Kráľovi všetkých kráľov — Bohu. Všetky ich žiadosti podriadené boli tejto 

jednej túžbe, a preto boli šťastní, keď mučeníckou smrťou umierali. Kresťane, jestli chceš sťastne dokonať beh svojho života, 

ako títo dvaja svätí, musíš udusovať v sebe neporiadné žiadosti. Prameň šťastia alebo nešťastia ľudského v tomto živote je 

dobré alebo zlé užívanie ľudských žiadostí. Riaď a mierni žiadosti svoje ohľadom na statky a pôžitky tohoto sveta. Ty žiadaš 

si lepšie zdravie, viac sily, viac umu, viac krajších vlastností. A táto neporiadna žiadosť je prameňom tvojho nepokoja. Buď 

spokojný s tým, čo ti Boh nadelil; ďakuj mu; snáď by si bol zatratený, keby si to dosiahol, čo si žiadaš. A keby si i dosiahol, 

čo si žiadal, bol by si predsa nespokojný: len Boh ťa môže nasýtiť. Žiadaj si len, žeby si mohol vôľu Božiu plniť: a budeš 

spokojný. Svätí Nikander a Marcian boli spokojní so svojím stavom, so svojím šťastím. Márne sľuboval im miestodržiteľ 

vysoké hodnosti vo vojsku, keď zaprú Krista Pána. Oni zložili i svoje dosavádne úrady a venovali sa jedine službe Božej. A 

čo i vedeli, že preto položia svoj život a opustia rodinu: oni boli šťastní v službe Kristovej. Kresťane, buď uistený, že ani  

bohatstva, ani hodnosti neposkytujú opravdivý pokoj a šťastie. Koľko ľudí jesto na svete, ktorí sú chudobnejší a nepatrnejší 

od teba: a predsa sú šťastlivejší než ty; lebo len to si žiadajú, čo je vôľa Božia. Zlí ľudia sú nešťastliví, čoby vládli i tým, čo 

si žiadajú. A tak, kresťane, usporaduj žiadosti svoje podľa vôle Božej! 

Modlitba. 

Popraj nám, ó Bože, milosť opravdivej lásky k Tebe, a pomáhaj nám, aby sme ako Tvoji svätí sluhovia Nikander a Marcian 

pre vieru žili a umierali. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 
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18. JÚNA. 

Sv. Gerváz a Protáz, mučeníci. 

V Miláne žili v druhom storočí horliví kresťanskí manželia, Vitalis a Valéria. Oboch ctí sv. cirkev ako svätých; oba zomreli 

pre vieru Kristovu čo mučeníci. Sv. Vitalis zaujímal vysoký úrad v cisárskom vojsku a bol pre svoju udatnosť a statočnosť 

veľmi cteným. Neskôr bol vysokým úradníkom v Miláne pri boku miestodržiteľa Paulína. Kde mohol, podporoval kresťanov. 

Vo dne navštevoval ich vo väzení, aby ich tešil a im pomáhal; v noci chodieval tajne do podzemných skrýš, aby bol s nimi 

prítomný pri službách Božích. Pohania neznali, že je horlivým kresťanom. Keď v úradných záležitostiach do Ravenny bol 

poslaný, videl, ako vyznavača Kristovho Ursicína mučili. Vitalis povzbudzoval k stálosti sv. mučeníka, a keď tento pod 

mukami zomrel, vzal jeho telo a pochoval ho. Miestodržiteľ dal i jeho mučiť. A keď sv. Vitalis Boha zaprieť nechcel, bol 

ešte strašnejšie mučený a potom za živa do hlbokej jamy hodený a zasypaný. Manželka jeho, sv. Valéria, ponáhľala do 

Ravenny, aby svojho milovaného manžela pre vieru Kristovu umierať videla. Keď sa naspäť vracala, poznali ju pohania a 

umučili ju, že na druhý deň v Miláne zomrela. 

Svätí Gerváz a Protáz boli ich synovia. Už v mladom veku prejavovali veľkú horlivosť vo sv. viere. Po smrti mučeníckej 

svojich rodičov predali svoje majetky; prepustili svojich otrokov na slobodu; rozdelili utŕžené peniaze medzi chudobných a 

sami žili skromne v jednom svojom dome na modlitbách a vo sv. rozjímaní. Pre ich dobročinnosť ctili ich i pohania. Pohanskí 

žretci (kňazi) nenávideli ich, lebo mnohí obyvatelia Milána prijali za ich príkladom kresťanskú vieru. 

Vodca rímský Astasius tiahol s vojskom svojím cez mesto Milán oproti Markomannom. Pohanskí žretci (kňazi) použili túto 

príležitosť, aby mohli kresťanov vykoreniť. Išli mu v ústrety a riekli: «Pane, keď chceš zvíťaziť a slávne ku cisárovi do Ríma 

sa vrátiť, musíš dvoch bratov, Gerváza a Protáza, ktorí sa tu nachádzajú, prinútiť, aby bohom obetovali. Posvätní bohovia 

tak sú nahnevaní na nich pre ich opovrhovanie, že nechcú nič zvestovať, ba ani na naše otázky odpovedať. Keď to počul 

Astasius, dal si zbožných bratov priviesť a riekol k ním: «Počul som, že ste nepriateľmi našich bohov a odopierate im podlžnú 

úctu a obety; prečo oni i na nás sú rozhnevaní a ani zdaru krajine neprajú. Musíte smýšľanie svoje zmeniť a im kadidlo 

obetovať, aby sme barbarské národy premohli a provincie vlasti od ich ukrutností, ktoré tam páchajú, oslobodili. Sv. Gerváz 

odpovedal: «Toto víťazstvo žiadať máš od všemohúceho Boha, Stvoriteľa neba a zeme, nie ale od tých mŕtvych bôžkov, ktorí 

majú oči a predsa nevidia, uši a predsa neslyšia, nos a predsa nevoňajú, ústa a predsa nemluvia, nohy a predsa chodiť nemôžu, 

a telo, ktoré je prázdne a vnútorností nemá. Astasius považoval tieto slová za rúhanie sa bohom a za buričstvo, i rozkázal, 

aby bol sv. Gerváz bičovaný. Katovia bičovali sv. vyznavača provazami, ktoré boli olovenými guľkami obťažené, kým pod 

mučením ducha nevypustil. I dal mŕtve telo jeho odniesť. 

Potom obrátil sa Astasius ku sv. Protázovi a riekol: Otvor oči svoje, biedniku; nebuď nepriateľom svojho života, a nenúť nás, 

aby sme ťa usmrtili. — «Kto je biednejší z nás dvoch, riekol sv. Protáz, «ja, ktorý sa nebojím, alebo ty, ktorý dostatočne 

prezradzuješ, že sa ma bojíš a mňa potrebuješ? — «Ako môžeš byť takým opovážlivým, kričal Astasius, «a hovoriť sa 

osmeľuješ, že sa ťa bojím?— «Pravdu hovorím, odpovedal sv. Protáz, «lebo keby si sa mňa nebál, nenútil by si ma, aby som 

modlám obetoval, žeby si tak šťastne vrátiť sa mohol z vojny, a ty by si sa nenazdával, žeby moje vzdorovanie ku zlému ti 

poslúžilo. Ja, ktorý neuznávam žiadneho Boha, len tú najvyššiu bytnosť, ktorá v nebi kraľuje, ja sa nebojím tvojho vyhrážania 

a mučenia a nectím viac tvojich necitných bôžkov, než blato a hnoj, ktoré nohama šliapeme. Rozvzteklený pohan dal ho 

palicami biť. 

Keď ho pozdvihli, riekol Astasius: «Ty blázon, či chceš zotrvávať vo svojej pýche a vzdorovitosti? Čo? Či chceš zahynúť, 

ako tvoj brat, ktorý pod našimi rukami umrel?» «Ja nemôžem umrieť, odpovedal sv. Protáz, «keď budem trpeť pre Ježiša 

Krista. Je to nekonečne veľké šťastie pre mňa, keď pre vyznanie Jeho mena svoj život obetujem. Tvoja zaslepenosť činí ťa 

poľutovania hodným, lebo nepoznáš Boha, ktorý je pôvodcom všetkých vecí a bez ktorého pomoci nič iného očakávať 

nemôžeš, než nepočetné trápenie. Nehnevám sa na teba, ani ťa nepreklínam, lež nasledujem môjho Pána a Spasiteľa, ktorý 

za tých sa modlil, čo Ho na kríž pribili; želiem nad tvojim nešťastím a prosím Ho za milosrdenstvo pre teba, lebo nevieš, čo 

robíš. Astasius, zaslepený a bez citu, rozkázal mu hlavu zoťať. Telo jeho hodené bolo ku mŕtvole sv. Gerváza. Toto stalo sa 

roku 169. 

Nábožný kresťan Filip so svojím synom vzal tajne ich telá a pochoval ich v mramorovej rakvi vo svojom dome. On sám píše 

to v liste, ktorý položil do hrobu sv. mučeníkov: «Ja, Filip, sluha Ježiša Krista, keď som videl tieto sväté telá verejne 

vystavené, vzal som ich so svojím synom v noci a doniesol som ich do svojho domu bez svedkov a len Boh videl nás. I uložil 

som ich v tejto mramorovej rakvi, a pochoval do zeme, pretože som dúfal, že dosiahnem skrze orodovanie týchto oslávených 

mučeníkov milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s Otcom a Duchom svätým žije a kraľuje po všetky veky vekov. 

Pamiatka týchto svätých, ktorých sv. Ambróz menuje prvými mučeníkmi Milánskymi, zanikla behom času. Sv. Ambróz, 

biskup, obnovil ju vo štvrtom storočí. Sv. biskup chcel stavať nový kostol a nemal žiadne sv. ostatky. I modlil a postil sa. A 

Boh divotvorným spôsobom zjavil mu kde nájde ostatky sv. mučeníkov Gerváza a Protáza. Vo svojom liste na okolitých 

biskupov píše: «V poslednom pôstnom čase, v ktorom mi Boh poprial milosti, že som mohol so svojimi veriacimi sa postiť 

a modliť, a ja práve na modlitbách noc som trávil, nadišiel ma ľahký sen, že som ani pri sebe nebol, ani nespal. V tomto stave 

otvoril som oči, i uzrel som dvoch mladých ľudí, ktorí oblečení boli do dlhého rúcha a plášťa veľmi skvelej bielej barvy, a 

ruky pozdvihovali k modlitbe. Polo bdelý a polo spiaci môj stav, v ktorom som sa nachádzal, odňal mi upotrebenie všetkých 

mojich smyslov a nedovoľoval mi, by som bol mohol hovoriť a im odpovedať. Usiloval som sa prebudiť, ihneď zmizlo 
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videnie a viac nič som nevidel. Utiekal som sa k Bohu a prosil som Ho o milosrdenstvo, keď by toto zaslepenie od diabla 

pochádzalo, žeby ho z pamäti mojej odstránil; keby to ale Jeho zjavením bolo, aby mi dal svoju milosť, žeby som ho lepšie 

pochopiť mohol. Zdvojnásobnil som svoj pôst, a v nasledujúcej noci zjavili sa mi, keď kohút zaspieval, tie isté osoby, ktoré 

ale nič nehovorily. Na tretiu noc, v ktorej som pre prísny pôst spať nemohol, predstavili sa mi tí dvaja mladíci s tretím mužom, 

ktorý zdal sa byť sv. Pavel, pretože obraz tohoto apoštola, ktorý som videl, celkom podobný mu bol. Mladíci nehovorili ani 

slova, ale apoštol riekol mi, že títo muži, ktorých vidím, sú slávni mučeníci, ktorí podľa učenia, ktoré z jeho listov čerpali, 

bohatstvami a zemskými statkami opovrhli a jedine Ježiša Krista nasledovali, a pretože nič nežiadali, čo príroda si praje, nuž 

žili za desať rokov v tomto meste Miláne v službe Božej. Ďalej mi hovoril, že ich telá pochované sú na tom mieste, na ktorom 

som sa modlil a že ich, keď dvanásť stôp hlboko kopať budem, v prázdnej skale nájdem; žeby som ich vyňal a im k úcte 

kostol vystaval, v ktorom ich mám umiestiť. Ďakoval som mu za tú milosť, že mi zjavil taký veľký poklad a prosil som ho 

vrúcne, aby mi povedal i mená týchto oslávených bojovníkov Ježiša Krista. On mi odpovedal, že to nie je treba, lebo že v 

rakvi pri ich hlavách písmo nájdem, v ktorom ich mená, vlasť, narodenie a spôsob smrti sú naznačené. Následkom tohoto 

zjavenia zhromaždil som biskupov zo susedných miest, a keď som im vyrozprával, čo som videl a počul, vzal som nástroj a 

začal som do zeme kopať. Ostatní biskupi nasledovali ma, a na posledok, keď sme dvanásť stôp hlboko kopali, našli sme 

blahoslavený hrob, ktorý mi apoštol naznačil; otvorili sme ho hneď a boli sme potešení, lebo sme našli tieto sväté telá dobre 

a pekne zachované v ňom, ako keby boli len pred hodinou doň položené. Podivná vôňa, ktorá z nich pochádzala, činila ich 

ešte dôstojnejšími. I písmo, o ktorom sv. Pavel mi hovoril, našlo sa tu.» 

Ľud sbiehal sa, keď sv. telá boli pozdvížené. Mnoho zázrakov stalo sa pri nich, najmä keď boli v chráme vystavené. Mnohí 

nezdraví ozdraveli, keď sa len plátna dotkli, ktorými boli prikryté. Mäsiar Severus, ktorý bol slepý, počul, že pozostatky do 

chrámu nesú. I dal sa ta zaviesť a dotkol sa okraja skvostného rúcha, ktorým sv. pozostatky okrášlené boli, a hneď videl. Z 

vďačnosti stal sa kostolníkom v chráme, v ktorom pozostatky sv. Gerváza a Protáza uložené boli. Od toho času upevnila sa 

viera v Miláne a arianskí bludoverci pomalú zmizli. Od roku 387, dňa 18. júna, v ktorom čase pozostatky sv. mučeníkov 

Gerváza a Protáza objavené boli, ctí sa ich pamiatka vo sv. cirkvi. 

Svätí Gerváz a Protáz vyobrazujú sa v rúchu rímských mešťanov s mečom v ruke. 

Poučenie. 

Vo veľkej úctivosti prechovávajú sa v Miláne pozostatky sv. Gerváza a Protáza. Pohľad na ne a zázraky, ktoré sa pri nich 

stály, pôsobily divotvorne i na arianských bludovercov, ktorí hromadne vracali sa do lona sv. cirkvi. Sv. Augustín držal vo 

výročný deň objavenia pozostatkov týchto svätých prekrásnu reč; medzi inším povedal: «Slávime dnes, bratia moji, pamiatku 

prenesenia svätého Protáza a Gerváza, mučeníkov Milánskych; a síce deň, v ktorom skrze sv. Ambróza, muža Božieho, 

objavené boli. I ja bol som tam; bol som v Miláne; videl som prihodivšie sa divy; videl som verejné svedectvo Božie pre 

drahocennú smrť Jeho svätých, aby skrze tie zázraky nielen pred tvárou Pána, ale i pred ľuďmi ich smrť čo drahocenná sa 

ukázala.» Pozostatky ich boli položené do oltára, ako to už vtedy obyčaj bola. A už za času sv. Ambróza nebol žiaden chrám 

a oltár posvätený, v ktorom nenachádzaly sa ostatky svätých. Obyčajne stavaly sa v prvých storočiach oltáre nad hrobami 

svätých mučeníkov a tam slúžievala sa sv. omša. Príčinu tohoto nachádzame v slovách sv. Písma. Sv. Ján vo svojom Zjavení 

(6, 9) hovorí: «Videl som pod oltárom duše tých, ktorí boli usmrtení pre slovo Božie a pre svoje svedectvo, ktorého sa 

pridŕžali. Keď sv. cirkev prechováva ostatky svätých v oltároch, chce tým nás upozorniť, že je vierou a láskou spojená so 

svätými v nebi. Sv.Ambróz píše preto vo svojom liste svojej sestre, v ktorom jej opisuje objavenie ostatkov sv. Gerváza a 

Protáza: «Víťazné krvavé obety, totižto ostatky, majú položené byť pod to miesto, kde veľká obeta Kristova sa slávieva. On 

nad oltárom, preto že za všetkých trpel, títo pod oltárom, pretože Jeho utrpením povýšení boli.» Svätí s Kristom sa obetovali 

sami, a skrze Jeho obetu dosiahli zmužilosti, že svoju obetu mohli dokonal Kresťane, keď vidíš ako kňaz na začiatku sv. 

omše na oltári to miesto bozkáva, kde sa ostatky svätých nachádzajú, pripomni si, že svätí z oltára na teba volajú: Obetuj sa, 

ako my; skrze Krista dosiahneš sily, zmužilosti a útechy; my, ktorých kosti tu odpočívajú, orodujeme za teba, lebo sme 

tvojimi bratmi v Kristu! Toto znali prví kresťania; preto pochovávali telá sv. mučeníkov so všetkou úctou; preto brali ich 

tajne pohanom, aby neboly zneuctené, ako to i nábožný Filip s telami sv. Gerváza a Protáza urobil. Prví kresťania boli šťastní, 

keď mohli aspoň ručníky do krve sv. mučeníkov zamočiť a čo drahocenný poklad domov odniesť. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý nás výročnou pamiatkou Svojich svätých mučeníkov Gerváza a Protáza obveseluješ, popraj nám, aby sme ich 

prikladanú ku nasledovaniu povzbudení boli a ich zásluh účastnými sa stali. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. 

Amen. 

 

19. JÚNA. 

Sv. Juliana, panna. 

Sv. Juliana narodila sa roku 1270 v meste Florencii v Taliansku. Jej otec menoval sa Karissimus Falkonieri a bol bratom sv. 

Alexa, ktorý so sv. Filipom Benitom a inými založil rád Servitov. Karissimus žil až do svojho vysokého veku veľmi svetársky 
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a len r. 1263 podarilo sa sv. Alexovi brata svojho na cestu cností kresťanských obrátiť. Cestoval ku pápežovi Urbanovi IV. a 

vyprosil si od neho po skrúšenom pokáni odpustenie hriechov. A od toho času žil bohatý zeman veľmi nábožne. Matka sv. 

Juliany, Reguardata, bola veľmi nábožná a šľachetná. Rodičia nemali až do vysokej staroby žiadnych detí. Aby dosiahli 

milosti u Boha, vystavali vo Florencii kostol k úcte zvestovania Panny Márie, a Boh potešil ich v pozdnej starobe dcérou 

Julianou. 

Prvé slová, ktoré Juliana vysloviť mohla, boli: «Ježiš a Mária.» V útlej mladosti naučila sa poznať, že najväčším nešťastím 

na svete je hriech a preto žila útla Juliana veľmi nábožne. Sv. Alex, ktorý ju vychovával, riekol ku švagrinej Reguardate: 

«Neporodila si dievča, ale anjela.» Starostlivá matka učila ju i ručným prácam. Juliana odkladala ihlu, stavala si oltáriky, 

čítavala pri nich nábožné knihy a prespevovala piesne k úcte Panny Márie. Matka napomínala ju, aby sa i v ručných prácach 

vycvičila, lebo že sa nevydá. Ona ale odpovedala: «Mať moja, dúfam, že Matka Božia v čase potreby o mňa sa postará.» A 

dobrá matka nechala ju na pokoji. 

Po otcovej smrti pýtal bohatý zeman Falko krásou ducha a tela prekvitajúcu pannu Julianu za manželku. Matka tešila sa 

tomu, a rodina myslela, že týmto manželstvom mocnejšou a ešte slávnejšou sa stane. Inak zmýšľala Juliana. Myšlienky jej 

usporiadané boli jej vychovávateľom sv. Alexom a jej rozhodnutie potvrdené, podľa ktorého chcela vstúpiť do služby Božej. 

Márne boli napomínania starostlivej matičky a ctižiadostivej rodiny; ona nedbala na úsudky sveta: složila sľub, že sa sveta 

odriekne a Bohu celkom obetuje. Keď to jej strýc sv. Alex a sv. Filip Beniti počuli, boli od radosti bez seba. Roku 1284 prosil 

Filip Beniti v zhromaždení rádu Servitov, aby pätnásťročná Juliana do rádu prijatá bola. Ačkoľvek bola veľmi mladá, 

prejavovala takú svätú vážnosť, že za staršiu považovaná bola a v duševnej dokonalosti vysoký stupeň dosiahla. Po dokonalej 

príprave odovzdal jej sv. Filip slávnostným spôsobom rúcho rádu: čierny plášť, dlhé rúcho, pás a závoj. A keď obliekaná 

bola, položil jej na hlavu korunu, podal do ruky knihu a sviecu. Pri odovzdávaní týchto vecí napomínal ju sv. Filip 

oduševnene. A tak stala sa Juliana novickou rádu Servitiek, nazvaných Mantellatky. Do smrti matkinej prebývala Juliana v 

rodičovskom dome a svedomite plnila povinosti rádu svojho. 

Roku 1285 složila do rúk sv. Filipa Beniti slávnostný sľub. Od tohoto času venovala dni a noci sv. cvičeniam, modlitbám a 

nadšeným rozjímaniam. Pred každou modlitbou predpísaných hodiniek pomodlila sa vždy modlitbu «Zdravas Mária» a pri 

konci pieseň «Salve Regina», ako ju to strýc, sv. Alex, bol naučil. Smrť sv. Filipa, jej duchovného otca, dojala veľmi citlivé 

srdce zbožnej panny. Príkladný a nábožný jej život nasledovaly nezadlho mnohé vznešené panny vo Florencii. To pohlo 

šiesteho generála Servitov, otca Andreja, že potvrdil skrze Julianu založený tretí rád Servitov roku 1304. Juliana vyvolená 

bola za priorku a predpísala rádu svojmu pravidlá života, ktoré i pápež Martin IV. potvrdil. Povolanie rádu bolo nemocných 

obsluhovať a iné skutky kresťanskej lásky vykonávať. Juliana, čo zakladateľka tohoto rádu, plnila príkladne povinosti svoje. 

Pri tom žila veľmi prísno. V stredu a piatok nepožívala ničoho, v sobotu chlieb a vodu; v ostatné dni len veľmi málo jedávala, 

že sestry divily sa nad tým, čím živobytie svoje udržuje. Spávala na holej zemi, okolo bedier obviňovala železnú reťaz. 

Trikrát v týždni prijímala Božie Telo. Takto žila sv. Juliana do svojho vysokého veku. 

Keď mala sedemdesiat rokov, bol jej žalúdok taký oslabený, že neprijímal okrem trochu vína s vodou ničoho. Sotva prijať 

mohla Telo Božie. I veľmi smútila nad tým. Spovedný otec radil jej, aby aspoň duševným spôsobom a síce pohľadom na 

najsvätejšiu Sviatosť oltárnu prijímala. Keď cítila, že sa blíži jej posledná hodina, prosila kňaza, aby Božie Telo v jej izbičke 

nechal, žeby sa mu klaňať mohla. Keď jej žiadosť vyplnil, zahorela jej vybledlá tvár ohnivou láskou k Bohu; i prosila, žeby 

korporale (posvätená šatočka, na ktorej Božie Telo s kalichom stáva) na jej hruď prestrel a svätú hostiu nad srdcom položil. 

Jej tvár skvela sa nebeskou slasťou. Zrazu vzdychla: «Ó môj sladký Ježišu!» Posvätená hostia zmizla a nikde nemohli ju 

nájsť. A sv. Juliana tíško usnula v Pánu. To stalo sa dňa 19. júna roku 1341. 

Sv. Juliana vyobrazuje sa v rúchu mníšek Servitiek, na prsiach s krížom v kruhu, ktorý má podobu sv. hostie. 

Poučenie. 

Svätá Juliana odriekla sa sveta a žila len láske svojej ku Ježišu Kristovi. Ona vynasnažovala za i v kláštore a o samote tak 

žiť, aby smyslami jej svetský duch nezavládal. Ona strážila nad každým pohnutím srdca svojho a mysle svojej a usilovala sa 

ho potlačiť ustavičnými postami a neunavenými modlitbami. Mnohé tisíce ľudí plávajú s prúdom tohoto sveta, užívajú 

pôžitky, rozkoše, ačkoľvek im často svedomie šoptá slová sv. Petra (4, 18): «Keď spravodlivý sotva spasený bude, kde sa 

ukáže bezbožný a hriešnik?» Jak žiarila tvár umierajúcej sv. Juliany láskou nekonečnou, keď kňaz položil sv. Telo Kristovo 

na jej srdce! Láska Ježiša Krista bola jej najväčším pokladom, najväčšou rozkošou. Kresťane, pýtaj sa sv. Juliany, aký cit 

prechováva pre veci tohoto sveta; pýtaj sa jej vo svojej pochybnosti o radu: čo ti odpovie? S poľutovaním pozerá na teba, 

keď vidí, s akou usilovnosťou sháňaš sa po zemských statkoch, pôžitkoch a dôstojenstvách, ktoré budeš museť pri smrti 

opustiť. Kresťane, neviaž srdce svoje k zemi; pozdvihuj ho k nebu, pre ktoré si stvorený! A spojený budeš tak pri smrti svojej 

s Ježišom Kristom v láske, ako zomierajúca sv. Juliana. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si svätú Julianu, pannu Svoju, v poslednej nemoci divotvorným spôsobom telom a krvou Svojho jednorodeného 

Syna nasýtiť ráčil, vyslyš naše pokorné prosby, žeby sme i my na jej prímluvu v smrteľnom boji najsvätejšou Sviatosťou 

posilnení a občerstvení do nebeského kráľovstva prísť mohli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 
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20. JÚNA. 

Sv. Silver, pápež a mučeník. 

Po smrti svätého pápeža Agapita bol pričinením Theodata, kráľa Gothov, a velikášov talianských Silver dňa 8. júna r. 536 za 

pápeža vyvolený. 

Silver, ktorý sa vyznamenával hlbokými vedomosťami a zriedkavými cnosťami, pochádzal z Kampanie a bol synom sv. 

pápeža Hormisdasa, ktorý pred vstúpením do kňazského stavu bol ženatým. Novo vyvolený pápež Silver pracoval neunavene, 

aby do cirkvi poriadok uviedol, mravy napravil, vieru pravú upevnil a krásnu dobu prvého kresťanstva obnovil. Na Východe 

rozmohol sa bol blud Eutychov, ktorý menoval sa i monofysitismom, lebo dve priradenosti, božskú a ľudskú, v osobe 

Kristovej popieral. Blud tento bol síce r. 451 na cirkevnom sneme v Chalcedóne zavrhnutý, ale mal ešte predsa mnoho 

priateľov. Najviac podporovala ho Theodora, manželka cisára Justiniana I. a jej návodom stávali sa biskupami bludoverci. 

Takým bol v Carihrade Anthymus. Pápež Agapit zosadil ho ako i druhých, bludársky smýšľajúcich biskupov a obsadil 

uprázdnené miesta pravoveriacimi nábožnými mužami. Zlomyseľná cisárovná usilovala sa všemožne, aby aspoň Anthyma 

do Carihradu naspäť za biskupa uviedla. Keď pápež Agapit zomrel, riekla cisárovná Vigiliovi, rímskému jáhnovi (diakonovi), 

ctižiadostivému to človekovi, že mu dopomôže na pápežský trón, keď Anthyma za biskupa v Carihrade potvrdí a snem 

Chalcedonský zavrhne. Vigilius prisľúbil; za pápeža vyvolený ale bol zbožný Silver. Theodora neprestala pracovať na 

uskutočnení svojho úmyslu. I poslala k Silverovi svoju žiadosť, aby Anthyma v Carihrade za biskupa uviedol, alebo aby sám 

do Carihradu záležitosť vyrovnať prišiel. Pápež znal pomstivú cisárovnu; nešiel do Carihradu a odpísal jej, že radšej umre, 

než by bludoverca za biskupa potvrdil. Smelá odpoveď popudila bludu oddanú cisárovnu; i odpísala vodcovi rímského vojska 

v Taliansku, slávnemu Belisarovi, aby tento pápeža jej vôli naklonil, alebo aby ho odstránil a na jeho miesto Vigilia pápežom 

urobil. Belisar zaujal Neapol, pritiahol k Rímu, vydobyl i tento a hneď povolal k sebe pápeža Silvera a žiadal, aby vôľu 

cisárovnej vyplnil. Silver odpovedal: «Boh uchovaj ma, aby som ku pohoršeniu veriacich v zlosti zatvrdelého a odsúdeného 

kaciera pastierom stáda Ježišovho ustanovil. Nikdy nemôže Anthymus prijatým byť do spoločnosti cirkevnej, kým nebude 

prv pokánie činiť za svoju bezbožnosť.» 

Theodora nedala sa týmto vzdorom odstrašiť. I písala Belisarovi a jeho nehanebnej manželke Antónii list, v ktorom žiadala, 

aby jej vôľu vyplnili. Belisar bol presvedčený, že je žiadosť táto nespravodlivá a že pápež je v svojom práve. No obával sa, 

že utratí milosť pri cisárskom dvore, dôstojenstvo a majetok; i stal sa nástrojom v rukách pomstivej cisárovnej. Márne 

nahováral Silvera. Antónia, priateľka cisárovnej, a Vigilius najali skrivodlivých svedkov, ktorí na Silvera svedčili, že pápež 

sprisahal sa s gótskym kráľom Theodatom, aby Gréci z Ríma vyhnatí boli a že prisľúbil, že dá otvoriť lateranskú bránu, aby 

potichu nepriateľ mesto zaujať mohol. 

 Belisar vedel, že to nepravda, ale bál sa cisárovnej. I dal Silvera skrze syna svojho k sebe zavolať. Silver pomodlil sa v 

kostole sv. Sabiny a odovzdaný do vôle Božej poberal sa do Pinciánskeho paláca, kde Belisar býval. Vojvoda zavolal pápeža 

do paloty, kde sa jeho manželka a vodcovia rímského vojska nachádzali a nepustil dnu duchovenstvo, ktoré pápeža 

odprevádzalo. Antónia a vodcovia vojenskí privítali Silvera výčitkami, že sa sprisahal proti cisárovi, že chcel vydať Rím a 

cisárske vojsko do rúk nepriateľa, ktorý ho oblieha a preto že je hoden odsúdenia. Nedali mu ani času, aby sa bol mohol 

brániť proti osočovaniam, ale pozbavili ho ozdôb a rúcha pápežského a obliekli mu mníšsky odev a tak odviedli ho tajne na 

loď, na ktorej bol do Patary v Lycii odvezený. Duchovenstvo márne čakalo vonku milovaného pápeža. Na druhý deň rozniesla 

sa Rímom povesť, že Silver stal sa mníchom, a Vigilius bol dňa 22. novembra r. 537 za pápeža Belisarom ustanovený.  

Najvyšší pastier trpel neslýchané zneváženie ako baránok na jatku vedený. On mal pred očima príklad najvyššieho nebeského 

pastiera, Ježiša Krista, ktorého na zemi zastupoval. Rímský ľud oplakával svojho dobrého otca, celá sv. cirkev smúti la. Keď 

sv. Silver prišiel do Patary, biskup a veriaci prijali ho, ako by bol k ním anjel z neba prišiel, i vzdávali mu úctu ako 

námestníkovi Kristovmu. Biskup z Patary išiel do Carihradu a s apoštolskou smelosťou predniesol cisárovi Justinianovi II., 

jakého hrozného zločinu sa Belisar a jeho druhí úradníci v Ríme proti posvätnej osobe najvyššieho pastiera cirkvi dopustili, 

opisoval mu nespravodlivosť a ukrutnosť jeho miestodržiteľov v Ríme, ako násilne proti všetkým právam sv. cirkvi 

ctižiadostivého a nesúceho Vigília na trón sv. Petra povýšili. Upozornil ho, že Ježiš Kristus svojej cirkvi pomoc prisľúbil a 

že spravodlivosť Božia strašne pokutovať ho bude, keď zlosti tej medze nepoloží a neprávosť nenapraví. Medzi iným hovoril 

na posledok: «Kráľov je viac na svete a nie jeden, ten je ale jediným pápežom nad celou cirkvou na svete.» 

Cisár Justinian naľakal sa tejto reči, i vyhotovil rozkaz, aby pápež hneď do Ríma sa vrátil, aby sa vec vyšetrila a keď bude 

za nevinného uznatý, aby svoj svätý úrad nastúpil. Nepriatelia Silveroví naľakali sa, najmä Vigilius a Belisar, lebo vedeli, že 

keby sa rozkaz cisárov vyplniť mal, Vigilius bude zložený a Belisar ako nespravodlivý do nemilosti upadne. Zlostná cisárovná 

písala Vigiliovi a Belisarovi, aby pápeža na ceste tajne chytili a tak prekazili, žeby pápežský trón nezaujal. Vigilius dal 

svojimi sluhami sv. pápeža chytiť a na malý ostrov PalMária (teraz Parmeruolo) odviesť. Z tohoto svojho zajatia riadil sv. 

pápež katolícku cirkev, lebo všetci biskupi uznávali ho za hlavu cirkvi; mnohí bližší navštevovali ho a vzdávali mu svoju 

synovskú úctu. Tu vyriekol nad cisárovnou, Vigiliom a Belisarom cirkevnú kliatbu a vydal mnohé prospešné zákony pre sv. 

cirkev. Medzitým stávalo sa postavenie jeho vždy krutejším. On sám píše, že sú mu tu «pokrmom chlieb starosti a voda 

úzkosti.» 

Sv. Silver dokonal vo svojej biede a trápení dňa 20. júna r. 539. Niektorí cirkevní spisovatelia hovoria, že ho dala pomstivá  

bludárska cisárovná Theodora zavraždiť; iní tvrdia, že hladom zomrel. 
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Na jeho hrobe stály sa mnohé zázraky a preto bol hneď po smrti čo svätý ctený. Sotva dozvedel sa Vigilius, že sv. Silver tak 

ukrutne bol umorený a že sa na jeho hrobe zázraky dejú, otvorily sa mu oči. Oľutoval svoje dosavádne neprávosti, činil 

pokánie a složil svoju pápežskú hodnosť, ktorú mu Belisar menom cisárovnej udelil. Vyspovedal sa zo svojich hriechov, 

obdržal rozhrešenie a stal sa horlivým katolíkom. Kňažstvo Ríma prosilo ho, aby podržal hodnosť pápežskú. Odriekol sa 

bludovercov, vyriekol kliatbu cirkevnú na bohaprázdnu cisárovnu, stal sa veľkou podporou pravoverných kresťanov a 

neohrozeným obhájcom katolíckej pravdy. Áno, bol stálym vo sv. viere i vtedy, keď ho cisár Justinian II. do žalára hodil. 

Smelo riekol cisárovi do očú: «Hľaď, kam to povede, len Vigilia držíš v okovách, ale nie knieža apoštolov Petra!» I Belisar 

oľutoval svoje špatné skutky, v službe zlostnej a bohaprázdnej cisárovny proti sv. Silverovi konané. I dal krásny kostol v 

Ríme vystavať a v ňom nápisom potvrdiť, že svoj blud a zločin uznal a sa polepšil. 

Sv. Silver vyobrazuje sa v rúchu pápežskom, ako drží v ruke putá. 

Poučenie. 

Sv. Silver bojoval neohrozene čo najvyššia hlava sv. cirkvi za čistotu viery oproti bludárom a bol hotový radšej svoj život 

položiť, než by bol dovolil, aby sa blud vo sv. cirkvi trpel. Ježiš Kristus a Jeho apoštolovia predpovedali všetky ťažkosti, 

prenasledovania a nebezpečenstvá, ktorým kresťanstvo vystavené bude pri jeho rozširovaní" predpovedali, že povstanú 

nepraví učitelia, ktorí pravú vieru napádať budú. Ale Kristus Pán prisľúbil tiež, že až do skončenia sveta učenie svoje a sv. 

cirkev brániť neprestane. Boh dopustil, aby Vigilius, ktorý sv. Silvera až do smrti prenasledoval, bludárskou cisárovnou 

natisnutý bol na trón pápežský. Po smrti sv. pápeža obávalo sa celé pravoverné kresťanstvo, že Vigilius do veľkého 

nebezpečenstva uvede sv. cirkev, že s bludovercami bude obcovať. Ježiš Kristus, ktorý povedal, že sv. cirkev ani brány 

pekelné nepremôžu, strážil nad ňou: a Vigilius nemohol jej uškodil Ježiš Kristus riadil tak srdce tohoto muža, že sa stal 

najväčším obhájcom katolíckej pravdy. Kresťane, Ježiš Kristus tak stráži nad svojou cirkvou, že všetko zlé k jej prospechu 

vie obrátiť. Keď teda počuješ, že zlosť ľudská natiskla na stolicu sv. Petra niekedy nehodného muža, nech ťa to nemýli, veď 

práve v tom ukazuje sa všemohúca a milosrdná ruka Pána, ktorá riadi a spravuje sv. cirkev, že pri tom všetkom neutrpela 

čistota viery žiadnu ujmu a sv. cirkev všetky pohromy prežila. Nepriatelia Boží používajú všetky prostriedky, aby zničili sv. 

cirkev; ale Ježiš Kristus nedá jej uškodiť a brány pekelné ju nepremôžu. I ďakuj Bohu, že si sa narodil v tejto sv. cirkvi, ktorá 

teba jedine vede ku spaseniu, keď jej učenie zachovávaš a podľa neho žiješ. 

Modlitba. 

Prispej ku pomoci, ó všemohúci Bože, našim slabosťam, aby sme na prítnluvu sv. Silvera, Tvojho mučeníka a najvyššieho 

biskupa, pod krížom protivenství neklesali, ale podporovaní zásluhami tohoto svätého v pravej viere živí boli a k večnému 

blahoslavenstvu dojsť mohli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

21. JÚNA. 

Sv. Alojs z Gonzagy, vyznavač. 

 

Ako keby anjel s nebeskej výšky bol slietol za krásneho májového rána medzi ľudí, aby na krátky čas zaskvel sa zbožnými 

cnosťami, do sladkého vytrženia povzniesol zadivený svet — a zase zmizol, zvädnúc ako útla ruža, zasiahnutá mrazivým 

dechom búrlivého vetru: tak predstavuje sa nám lásky Božej plný mládenec sv. Alojs z Gonzagy. 

Alojs narodil sa na zámku Kastiglione delia Stiviere v hornom Taliansku dňa 9. marca r. 1568. Otec jeho bol Ferdinand 

Gonzaga, gróf z Kastiglione a knieža cisárstva rímského, jeho matka, Marta Tanna Santena, pochádzala zo staroslávneho 

rodu piemontského a bola predtým dvornou dámou Isabelly z Francúzska, manželky kráľa Filipa II. španielského. Na tomto 

kráľovskom dvore obznámil sa knieža Ferdinand s Martou, ktorá skvela sa veľkými cnosťami, a vzal si ju za manželku. 

Neskôr prešli bývať na zámok Kastiglione, ktorý ležal v biskupstve brescianskom, a tu narodil sa princ, ktorému dal pri sv. 

krste vojvoda Vilém z Mantuy, krstný otec jeho, meno Alojs. 

Nábožná matka vštepovala synkovi do útlej mysle čistú lásku k Bohu a náchyľnosť ku každej cnosti kresťanskej, lebo jej 

túžba bola, aby jej prvorodený syn venoval sa službe Božej. Kresťansky smýšľajúci a cnostný otec, odchovaný na dvoroch 

kráľovských a kniežacích, čo generál vojenský chcel, aby sa i jeho syn vo vojsku vyznamenal a statky po ňom prevzal. I 

rozprával synkovi, ktorého často vídali sluhovia v kútiku ukrytého kľačať a vrúcne sa modliť, o bitkách a bohatierskych 

vojvodcoch, aby mu vojenský stav obľúbeným urobil. Ku hračkám kupoval mu malú zbraň a vzal ho sebou do táboru pri 

Kasale, kde na rozkaz kráľov prehliadku nad vojskom držal. Sedemročný chlapček bavil sa za viac mesiacov medzi 

rozpustilými vojakmi a začal si obľubovať vojenský stav. Ale prozreteľnosť Božia strážila nad nevinným princom a 

zachránila dušu jeho pred nákazou, že dopustila na neho nebezpečenstvo života. Živý chlapček zaopatril si jedného dňa 

streľný prach, nabil sám malé delo a vypálil ho. Zastál si pri dele tak, že po výstrele naspäť bežiace kolesá skoro ho zadlávily. 
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Naľakal sa a považoval to za zázrak Boží, že sa mu nič nestalo. I odpadla mu chuť ku vojenskému stavu a to tým viac, keď 

obcujúc so surovými vojakmi, medzi nimi všeličo videl a počul, čo navráťac sa domov, za nimi hovoril, ačkoľvek nevedel, 

čo to znamená. Vychovávateľ karhal ho prísne za to a malý Alojs oplakával srdečne svoje nerozumné slová, prisľúbiac, že 

ich viac nikdy opakovať nebude. 

Otec Ferdinand odišiel do vojny a bavil sa tam za tri roky. Nábožná matka s vychovávateľom vynakladali všetku svoju 

usilovnosť, aby odstránili zo synkovej pamäti všetky zlé príklady a reči a vštepili útle kliky bázne Božej a nábožnosti do jeho 

citlivého srdiečka. Pôsobenie ich bolozdarom korunované. Dobrý princ prijímal so svätou žiadosťou dobré naučenie, osvojil 

si ho a odovzdal sa celkom službe Božej. Denne modlieval sa na kolenách hodinky ku preblahoslavenej Panne, sedem 

kajúcnych žalmov a iné modlitby a toto cvičenie nezanedbal nikdy viac až do svojej smrti. V ôsmom roku svojom išiel so 

svojím bratom Rudolfom do Florencie, aby sa na tamejších školách rečiam a vedám učil. Vo Florencii vyznačoval sa 

pilnosťou v učení; tu čítaval usilovne i život Pána Ježiša Krista a dielo o tajnostiach sv. Ruženca. Knihy tieto mal najradšie. 

Hlboký dojem učinila na jeho útlu myseľ panenská nevinnosť Matky Božej, čo deň rástla láska jeho k nej, celé hodiny 

kľačieval pred jej obrazom. I učinil sľub ustavičnej čistoty. Pán Boh upevnil ho v tejto cnosti tak, že cez celý svoj  život 

nemravného alebo ľahkovážneho slova neprehovoril. Čistý bol ako anjel. Pokora jeho bola taká veľká, že sa za najväčšieho 

hriešnika držal. Boh dopustil na neho dlho trvajúcu zimnicu, a v nemoci tejto nikdy nezanedbal obvyklé modlitby svoje na 

kolenách odbavovaf. I vzal ho otec sebou na dvor pokrvného veľkého vojvodu Františka Medicis vo Florencii, aby sa tu 

úhľadným spôsobom v obcovaní priučil. Na tomto skvelom a bujnom dvore zachoval Alojs svoju šľachetnú dušu neporušenú. 

Keď sa navrátil do otcovského domu, odovzdal sa s celou dušou zbožnému životu. Nikdy nejedával mäso, nikdy nepil inšieho, 

len vodu pri skvelom otcovskom stole. V noci opúšťal svoju posteľ a spával na holej dlážke. So sluhami jednal pokorne, a 

vždy ich prosil, keď niečo potreboval. 

Roku 1579 opustil Alojs s bratom svojím Rudolfom školy vo Florencii a išiel s otcom na dvor vojvodu Viléma, ktorý otca 

Ferdinanda za miestodržiteľa v Montferate ustanovil. Tu však dlho nevydržal. I zaumienil si, že sa sveta celkom odriekne. 

Právo svoje na grófstvo Kastiglionské popustil mladšiemu bratovi Rudolfovi. Od toho času málo kedy opustil svoju izbu. 

Často vídali ho sluhovia, ako pred obrazom umučeného Spasiteľa kľačal, že vo svojom vytržení nad zemou vznášať sa zdal. 

Často celé noci rozjímal a tak plakal, že prameň slz ani zastaviť nemohol. Sluhovia menovali ho mladým svätým. I čítal 

usilovne spisy Jezuitov, ktorí toho času boli missionármi na Východe a tie dojaly ho tak, že zatúžil sám byť missionárom. 

Roku 1580 prišiel sv. arcibiskup Karol Borromejský čo pápežský poslanec do Brescie a kázal vo sviatok sv. Márie 

Magdalény. So všetkých strán hrnuli sa veriaci do mesta, aby chýrneho svätého videli a počuli. I Alojs ponáhľal sa zo zámku 

Kastiglione, aby dosiahol požehnanie od tohoto Božieho muža. Svätý rozprával sa dlho s princom a divil sa veľmi nad 

milosťou, ktorú Boh tomuto chlapčekovi udelil. I napomínal ho vysoký pastier, aby sa hodne k prvému sv. prijímaniu 

pripravil a často Telo Božie prijímal. On sám osobne mu tú Sviatosť podal. Od toho času prijímal sv. Alojs Telo Božie každú 

nedeľu a sviatok. Pod sv. omšou a pri prijímaní plakával, ba niekedy od bôľu i zamdlel. 

V jaseni roku 1581 išla cisárovná Mária z Rakús, manželka Maximiliana II., do Španielska ku svojmu bratovi kráľovi 

Filipovi, a na tejto ceste musel ju Ferdinand Gonzaga so svojimi dvoma synami Alojsoín a Rudolfom a s dcérkou sprevádzať. 

Zbožný mládenček musel opustiť tichosť otcovského zámku, ktorú tak veľmi miloval, a ísť do Madridu čo kráľovský panoš 

na španielský dvor, najskvelejší a najsamopašnejší v celej Európe, aby bol svedkom toho, čo svet veľkého, krásneho a srdcu 

zkásonosného poskytovať môže. Aký nebezpečný bol tam život pre jeho nezkazené, mladistvé sdrce! A všetka tá sláva a 

nádhera neoddialila srdce Alojsovo od Ježiša Krista; on žil, ako dosiaľ, jedine Bohu. Dvorné dámy hovorievaly, že princ 

Alojs Gonzaga z Kastiglione žiadneho tela nemá. Otočený ľuďmi, ktorým svet bol bohom, trýznil útle svoje telo, navštevoval 

chrámy, postieval sa triráz týždenne, o polnoci vstával k modlitbe a jedával vôbec tak málo, že sa každý čudoval, ako živý 

byť môže. Tu prosil otca, aby mu dovolil do rádu Ježišovho vstúpiť. Otec sa nahneval a nepovolil. Zarmútený mládenček 

čakal príhodnejší čas. 

Roku 1584 navrátil sa knieža Ferdinand Gonzaga s celou rodinou zo Španielska na svoj zámok Kastiglione. Alojs prosil otca 

zase o dovolenie, aby vstúpiť mohol do rádu. Otec poslal ho na rozličné dvory talianské, aby mu tú myšlienku z hlavy vyrazil. 

Ale všetka krása nevídaných krajín, všetky nástrahy sveta neboly v stave na iné myšlienky ho priviesť. Keď sa po roku domov 

vrátil, prosil Boha, aby otcovo srdce obmäkčil. Jedného dňa ležal otec nemocný, i poslal sluhu pre svojho syna. Sluha našiel 

dvere jeho zamknuté a uzrel cez kľúčovú dierku, ako sv. Alojs pred obrazom umučeného Spasiteľa kľačí a obnažený chrbát 

svoj bičuje. So slzami v očiach rozprával otcovi, čo videl. Pohnutý nábožnosťou synovou išiel otec ku jeho izbičke, zaklopal 

a premožený bôľom zvolal: «Synu môj, veľmi si poranil srdce moje, ktoré bude dlho krvácať. Najviac ťa milujem zo všetkých 

detí, a zasluhuješ, že som všetku nádej v tebe zakladal; ale keď ťa Boh ku svojej službe povolal, nezdržujem ťa. Iď, dobrý 

synu môj, kam ťa Pán volá a nech ti popraje nebe, žeby si bol šťastlivým! Tiež písal hneď do Ríma, aby u generála rádu 

Ježišovho prijatie jeho vymohol. Generál rádu Akvaviva hneď odpovedal a ustanovil Rím k jeho noviciatu. Alojs radostne 

opustil roku 1585 otcovský zámok, išiel do Loretta, odbavil tam svoju pobožnosť v chráme Panny Márie a prišiel do Ríma 

dňa 21. novembra, ponavštevoval hroby sv. apoštolov a mučeníkov, i vstúpil do kláštora rádu Ježišovho. Osamelá izbička, 

ktorú mu dali, zdála sa mu byť rajom. Od rozkoše bez seba zvolal: «Tu je miestečko môjho pokoja, tu chcem bývať!» 

A od tohoto času usiloval sa sv. Alojs nie len povinosti svoje plniť, ale i pokorou a poslušnosťou svojich súdruhov prevýšiť. 

Od maľučka bol nepriateľom vyvyšovania sa i bolelo ho to vždy, keď sa mu dávala prednosť. Ani slovíčka nehovoril, čo by 

zaváňalo chválou Vynasnažoval sa, aby nikto nepripomínal vysoký rod jeho. Zapálil sa celý v tvári, keď niekto o jeho 

schopnostiach alebo cnostiach v jeho prítomnosti hovoril. Každému dával prednosť. I najmenší bratia museli mu kráčať po 

pravej ruke. Pri stole sedával na poslednom mieste. Táto pokora a nábožnosť získala mu lásku všetkých bratov. V ňom videli 

vzor, po ktorom túžiť mali. Jeho najmilšou zábavou bolo, keď mohol po ulicach Ríma almužnu sbierať alebo v nemocnicach 
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nemocných obsluhovať. Keď stratil otca, tešil matku tým, že zomrel ako dobrý kresťan. I keď domácu prácu konal, 

zamestnával sa s Bohom. Zdravie jeho trpelo neustálym modlením, rozjímaním a postami. Predstavení museli ho napomínať, 

aby konal len to, čo je rádom predpísané. Alojs klesal telesne vždy viacej. Aby premenou povetria okrial, poslali ho 

predstavení do Neapola, kde pokračoval v štúdiách. O pol roka vrátil sa do Ríma, kde na školách «CoIlegium Romanum» 

ľubomudrcké štúdia dokončil. I študoval bohoslovecké vedy. Roku 1587, dňa 20. novembra složil slávné sľuby chudoby, 

čistoty a poslušnosti; o dva mesiace dostal tonsuru a nižšie štyri rády kňazské. 

Knieža Horác Gonzaga nemal žiadnych detí a poručil závetom statky svoje vojvodovi z Mantuy. Knieža Rudolf Gonzaga čo 

vnuk vyhlásil závet za neplatný a oznámil vec cisárovi, ktorý statky tie čo cisársky udeľ (leno) Rudolfovi prisúdil. A tak 

povstaly v rodine neblahé roztržky. Niektorí kniežatá márne usilovali sa rozvadených pokrvných smieriť. Rodina prosila 

generála Jezuitov, aby poslal Alojsa, ktorý mal do rodiny pokoj uviesť. Sv. Alojs prišiel na zámok Kastiglione a jeho nábožná 

matka, bez seba od radosti, padla pred ním na kolená. Rozhnevaní kniežatá objali sa a prisahali si večnú lásku a svornosť. 

Ako anjel pokoja rozlúčil sa sv. Alojs so smierenou rodinou. 

Roku 1590 poslaný bol predstavenými do Milána, aby tam bohoslovecké štúdia dokonal. Tu zjavená mu bola počas modlitby 

blízka smrť. V novembri toho roku vrátil sa do Ríma, i vyprosil si malú izbičku, v ktorej sa len tvrdá posteľ, drevená stolička 

a malý stolík na knihy nachádzaly. Tu bavil sa modlitbou a tou oblažujúcou myšlienkou, že skoro bude s Bohom spojený. 

Roku 1591 zúrila v Ríme nákazlivá nemoc. Jezuiti vystavali nemocnicu, do ktorej opustených a cudzích nemocných prijímali, 

ich liečili a opatrovali. Sv. Alojs vyznačoval sa v tejto službe lásky ku blížnym nad všetkými bratmi; umýval nemocným 

nohy, postieľal lôžka, dával jesť, žobral almužny pre nich, potešoval ich dňom a nocou. I niektorí bratia so sv. Alojsom 

nakazili sa. Bratia pomreli, on vyzdravel, ale tajná zimnica lomcovala jeho údami za tri mesiace. Toho času písal matke svojej 

dva listy, aby sa nezarmucovala, ale s ním tešila. Keď lekári súdili, že ešte za osem dní žiť bude, radoval sa veľmi a prosil 

kňaza, aby s ním spieval «Teba, Bože, chválime!» Keď dospievali, vstúpil druhý kňaz do izbičky. «Môj milý otče, my radi 

ztadeto pôjdeme», hovoril sv. Alojs k nemu. «Kam?» pýtal sa kňaz. «Do neba, ku Pánu Bohu do neba!» odpovedal sv. Alojs. 

I upadol do vytrženia, ktoré celú noc trvalo. Keď k sebe prišiel, rozprával, že v oktáve Božieho Tela umre. Každý večer 

modlieval sa so spovedným otcom sedem kajúcnych žalmov. Keď ho strýc, kardinál Gonzaga, navštívil, ďakoval mu srdečne, 

že vyprostredkoval jeho prijatie do rádu Ježišovho a že mu je popriano v ňom dokonať. V deň oktávy Božieho Tela cítil sa 

lepšie, i chceli ho preniesť na statok Freskati, aby sa zotavil. On uisťoval bratov, že toho dňa umre; i prijal Božie Telo a 

posledné pomazanie. O polnoci počuli ho bratia vzdychnúť: «Pane, do rúk Tvojich porúčam ducha svojho!» Pristúpili k 

nemu, i našli ho bľadého ako smrť a zaliateho potom. Veľká pobožnosť skvela sa na jeho tvári a očiach, ktoré upreté držal 

na obraze ukrižovaného Pána. Bratia modlili sa a on počúval; zrazu vzdychol si: «Ježišu!» A tíško usnul dňa 21. júna roku 

1591, v 23. roku blahoslaveného života svojho. 

Pápež Gregor XV. vyhlásil ho r. 1621 za blahoslaveného, pápež Benedikt XIII. roku 1726 za svätého. 

Sv. Alojs z Gonzagy vyobrazuje sa ako mládenec v rúchu rádu Jezuitov, kľačiaci pred Umučením, lalija pri boku jeho. 

Poučenie. 

Sv. Alojs obetoval láske svojej k Bohu všetky svoje statky a svetské hodnosti. On obetoval Bohu svoje telo skrze sľub večnej 

čistoty. Aby telo svoje v anjelskej čistote udržal, utekal zo sveta hlučného do samoty. Nikdy nepozrel ženskej do tváre. 

Nemilosrdne trýznil svoje útle telo pôstom a bičovaním. On vedel, že nevinnosť je najútlejšia, ale i najkrehkejšia bylina v 

záhrade ľudských cností. Preto strážil tak nad ňou, lebo ona je všetkých cností korunou a odmenou. A jeho duša bola 

predmetom zvláštnej lásky Božej a bohato ozdobená milosťou Božou. Sv. Alojs obetoval podporovaný touto milosťou 

voľnost svoju skrze sľub poslušnosti. A jakú úctu požíva teraz v nebesiach a na zemi, že sa ponížil. Hneď po jeho vyhlásení 

za svätého v Ríme povstala pobožnosť sv.Alojsia po celom kresťanskom svete. Táto pobožnosť záleží v tom, že tí, ktorí sv. 

Alojsa chcú nasledovať, vyvolia si šesť nediel v roku a v tých dňoch prijímajú skrúšene sväté sviatosti pokánia a oltárnu a 

podľa úmyslu sv. otca vykonávajú zvláštnu modlitbu, ktorá pozostáva zo šesť «Otčenášov», «Zdravas Mária» a «Sláva 

Bohu». Pápež Klemens XII. ustanovil pre každú nedeľu plnomocné odpustky pre tých, ktorí túto pobožnosť konajú. 

Kresťane, každý, či slobodný, či manžel, môžeš a máš túto pobožnosť vykonávať; lebo si zaviazaný ku čistému (podľa stavu) 

a bohabojnému životu. 

Modlitba. 

Ó Bože, rozdavaču nebeských darov, ktorý si čistému a anjelskému Alojsovi podivnú nevinnosť tela s výbornou kajúcnosťou 

popriať ráčil, daj na jeho prímluvu a skrze moc jeho zásluh, aby sme my, ktorí sme ho v neporušenosti života nenasledovali, 

aspoň v kajúcnosti podobnými mu boli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 
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22. JÚNA. 

Sv. Paulin, biskup. 

Svätý Paulin, i Pontius Meropius zvaný, narodil sa v meste Bordó (Bordeaux) vo Francúzsku r. 354 po Kristu Pánu. Otec 

jeho bol vysokým úradníkom vo vojsku západného rímského cisárstva. Slávny básnik Ausonius, ktorý i cisára Graciana 

neskôr vychovával, vyučoval ho vo všetkých krásnych vedách, najmä v básnictve a rečníctve. Od prírody nadaný veľkými 

vlohami, vynikal usilovnosťou svojou v osvojení si hlbokých vied tak, že ho už v mladom veku k najduchaplnejším mužom 

sveta počítali. Najviac vynikal čo rečník. Sv. Hieronym píše o ňom: «Každý obdivoval čistotu a ozdobnosť jeho reči, 

vznešenosť a nežnosí myšlienok, lahodnosť a silu jeho slohu, bohatosť a živosť jeho obrazotvornosti.» Cisár sveril mu 

rozličné úrady, ba i konsulom (mešťanostom) v Ríme a miestodržiteľom v okolí toho hlavného mesta ho urobil. A 

dvadsaťpäťročný mladý muž získal si svojou učenosťou, spravodlivosťou, láskavosťou a skromnosťou lásku a česť u sebe 

svereného ľudu. 

Po otcovi zdedil mnohé statky v Gallii (Francúzsku), Španielsku a Taliansku. Roku 377 pojal si za manželku bohatú a 

nábožnú španielskú pannu, menom Tarasiu, ktorá čo kresťanka usilovala sa, aby muža svojho, pohana, nielen časne, ale i 

večne blaženým učinila. Bohatstvo a vysoký jeho úrad, učenosť a ľudomilnosť jeho získaly mu priateľstvo i mnohých 

vznešených mužov. A predsa nebol úplne šťastlivým. Ľudomilnosť jeho zneužívali mnohí, priateľstvo jeho odplácali mnohí 

nevďakom, vysoký úrad, ktorý ho nútil mnohé nebezpečné cesty konať, nebol korunovaný vždy úspechom, aký očakával od 

svojej usilovnosti a obratnosti. Duše jeho zmocnila sa nespokojnosť, srdca jakási prázdnota. Cisár posielal ho do rozličných 

krajov v úradných záležitostiach. Paulin obznámil sa v Miláne so sv. Ambrózom, v meste Vienne so sv. Martinom, v meste 

Bordó so sv. Delfinom a tak ešte s mnohými inými biskupami a sluhami Božími. U týchto svätých mužov poznal, čo je pravý 

život, čo opravdivá cnosť a sebazaprenie. Nábožná manželka Tarasia radila mu, aby si týchto sv. mužov za priateľov vyvolil 

a ich nasledoval, že bude spokojný a celkom šťastlivý. A Paulin obcoval priateľsky s tými mužmi Božími. Konečne zaumienil 

si, že opustí svoje vysoké svetské postavenie a že bude žiť podľa ducha učenia Kristovho. Sv. Delfín, ktorému svoj úmysel 

sdelil, vyučoval ho základne vo sv. viere a po dokonalej príprave pokrstil ho. 

Toho času stály sa v rozsiahlej ríši rímskej veľké prevraty, ktoré sa zvláštne úradníkov bolestne dotýkaly. I Paulin musel 

veľké príkorie a trpkosti znášať. Zatúžil tedy po utiahnutom, tichom a zbožnom živobytí. Nábožná manželka Tarasia, 

ačkoľvek v najkrajšom kvete života a nadaná bohatstvami, potvrdzovala ho v opovrhovaní sveta a jeho márností. I zložil 

svoje úrady a dôstojnosti, popredal svoje statky vo Francúzsku, rozdal mnoho peňazí chudobným a utiahol sa roku 390 na 

svoje statky do Španielska. Božia vôľa dupustila, aby oslobodený bol od všetkej väzby, ktorá ho k tomuto svetu pútala. Jediný 

syn, ktorého mu vznešená manželka porodila, onezdravel a zomrel. Milujúce srdcia rodičov boli tak dojaté, že urobili sľub, 

že sa sveta celkom odrieknu a jedine Bohu život svoj obetujú. I popredali ostatné statky, rozdávali peniaze chudobným, 

vykupovali zajatých a podržali si len, čo k výžive skromnej potrebovali a utiahli sa na malý statok svoj, blízko mesta 

Barcelony ležiaci. Tam žili ako brat a sestra. 

Keď sv. Paulin skoro celý svoj majetok chudobným rozdal, žil veľmi skromno; a preto opustili ho všetci priatelia, najbližší 

pokrvní opovrhovali ním, ba otroci, ktorých na slobodu prepustil, nechceli mu ani za plat slúžiť. Tak ho zkúšal Boh. A on 

myslel predsa, že nič pre Boha neurobil, že nič pre Boha netrpel. Raz prišiel k sv. Paulinovi žobrák a pýtal almužnu. Paulin 

riekol manželke Tarasii, aby mu niečo dala. Ona odpovedala, že nemajú len jeden chlebík. «Daj mu ho», rozkazoval Paulin, 

«Ježiš Kristus, ktorý ústama a rukama tohoto chudobného prosí, nech má prednosť pred nami.» Manželka myslela, že život 

tohoto veľkého muža je vzácnejší než žobrákov a proti svojej obyčaji nedala mu ho. Ale skoro sa presvedčila, že viera mužova 

je väčšia, než jej starostlivosť. Nezadlho prišli mužia a doniesli pšenicu a víno, i vyhovárali sa, že nemohli viac priniesť, 

pretože im jedna loď so pšenicou v búrke morskej sa potopila. Sv. Paulin riekol ku Tarasii: «To je pokuta za tvoju neveru; ty 

si nedala chudobnému chlieb a za pokutu nedoprial nám Boh tú loď s obilím, ktorú nám Jeho prozreteľnosť poslala.» 

Ausonius, jeho niekdajší učiteľ, riekol raz: «S bôľom pozorujem, ako statky Paulinove, ktoré by sa kráľovstvom pomenovať 

mohly, medzi sto majiteľov rozdelené sú.» A zarmútený nad jeho utiahnutým živobytím vyvolal: «Teda tak vidím svoju a 

vlasti slávu, skalu senátu, v Bilbao a Kalahorra pochovanú? Tam vyhľadávaš svoje rytierske rúcho, Pauline, a tam nachádzaš 

behanie o závod Latiuma? Ty pochovávaš otcov slávné skutky.» Paulin mu odpovedal: «Pre Krista potupu trpeť, je mojou 

rozkošou. Nedbám, že ma menujú bláznom — nestálym človekom, keď len Boh moje rozhodnutie múdrym uznáva. Keď 

toto schvaľuješ, raduj sa nad blaženou nádejou priateľa; keď neschvaľuješ, dopraj, aby sa moje skutky a jednanie Kristovi 

ľúbilo.» Tak trpel sv. Paulin rád výčitky a hanu a nedbal na ľudský súd. On žil chudobne a utiahnuto, lebo považoval to za 

pokrok v kresťanskej dokonalosti. Často nemal soli, ktorou by si bol mohol chlieb a zeleniny osoliť a predsa bol vždy veselej 

mysle. 

Netrvalo dlho a všetci, ktorí predtým sv. Paulina hanili a prenasledovali, počali ho zvelebovať a prichádzali z ďaleka, žeby 

jeho a nábožnú Tarasiu videť a uctiť mohli. Aby nebol ľuďmi znepokojovaný, umienil si, že pôjde do Kampanie a tam blízko 

mesta Noly pustovnícky život povede. Keď pred svojim odchodom roku 393 vo vianočné sviatky svoju pobožnosť v chráme 

Barcelonskom konal, žiadal ľud a duchovenstvo biskupa, aby ho za kňaza vysvätil. Ctitelia jeho chceli, aby u nich ako kňaz 

žil a neodchádzal. Na mnohé prosby sv. Paulin privolil pod tou podmienkou, žeby ísť mohol, kamkoľvek chce. Keď bol za 

kňaza posvätený, zanechal nábožnú manželku na malom statku a sám cestoval do Kampanie. Blízko mesta Noly vystaval si 

pustovňu. Sv. Ambróz poslal mu ostatky sv. mučeníka Felixa. Vystaval tam i kostol ku cti sv. Felixovi z Noly. Sv. Melania 

doniesla mu i čiastku sv. kríža, ktorú mu Ján, biskup Jeruzalemský, poslal. Tu napísal Paulin spis o nájdení kríža Kristovho. 

Nezadlho zhromaždili sa okolo neho nábožní mužovia a žili s ním v pustovni, v ktorej ožily zase cnosti starých pustovníkov. 



 

293 

Za pätnásť rokov žil sv. Paulin so svojimi zbožnými bratmi prísny pustovnícky život. Keď r. 400 sv. Pavel, biskup v Nole 

umrel, bol sv. Paulin za jeho nástupcu vyvolený. Bol-li predtým lesk jeho cnosti veľký, stal sa teraz o mnoho väčším; všetkým 

všetko je učinený, aby všetkých Ježišovi získal. Biskupstvo Nolanské stalo sa bohaté na kresťanské cnosti. Uranius píše o 

ňom: «Keď bol povýšený na najvyššiu kňazskú hodnosť, nechcel sa preukázať čo najvyšší pastier, ktorého sa báli, ale ako 

taký, ktorého všetci milovali. A kto bol tak nešťastný, žeby mu nebol podával svoju ruku? Kto zarmútený, aby ho nebol 

potešil? On bol nábožným, milosrdným, pokorným, láskavým. Slovom a príkladom povzbudzoval všetkých. Jedným 

pomáhal orodovaním skrz svoje listy, iným svojou štedrosťou. Netešil sa inými statkami a bohatstvami, jedine tými, ktoré 

Spasiteľ prisľúbil.» 

Roku 410 vtrhli diví Gothovia do Talianska pod svojim vodcom Alarichom, poplienili i mesto Nolu a odvliekli s mnohými 

občanmi i sv. Paulina do zajatia. A on sa modlil: «Nedopusť, ó Bože, aby som bol pre zlato a striebro trápeným. Ty znáš, kde 

sú moje poklady!» A nepriatelia neublížili mu a pustili ho na slobodu. 

Sv. Gregor Veľký rozpráva o sv. Pauli novi zvláštny skutok lásky k blížnym. Keď Vandali mnohých obyvateľov Talianska 

do otroctva odvliekli, prišla ku sv. Paulinovi jedna vdova a prosila ho, žeby jej syna, ktorý ju živí, z otroctva vykúpil. Sv. 

biskup vydal bol už všetky svoje peniaze na vykúpenie otrokov. Lež predsa prisľúbil jej, že jediného syna jej vykúpi. Išiel 

do Afriky ku kniežaťu Vandalskému a riekol mu, aby vdovinho syna prepustil a jeho miesto neho si podržal. Keď sa ho 

knieža pýtal, čo by znal robiť, riekol sv. Paulin, že zná záhradu obrábať. Knieža prepustil otroka a podržal si sv. Paulina, 

ktorý sa mu tak zaľúbil, že s ním často obcoval. Raz riekol sv. Paulin kniežaťu, že jeho otec, kráľ, umre. Keď to bolo kráľovi 

oznámeno, dal si ho zavolať, a poznal, že je on jeden z tých, ktorí sa mu vo sne zjavili a prút z ruky vytrhli. Kráľ rozkázal 

sv. Paulina a mnohých otrokov na slobodu prepustiť, a nezadlho zomrel. 

Roku 431 onemocnel sv. Paulin a trpel na veľké pichanie v boku. I prišiel k nemu kňaz Posthumius, že je dlžen štyridsať 

zlatých peňazí za obleky pre chudobných. «Neboj sa, synu môj,» tešil ho nemocný Paulin, «máme ešte dosť, aby sme dlžoby, 

ktoré sme pre chudobných urobili, mohli zaplatiť.» Nezadlho vstúpil ku chorému biskupovi iný kňaz a doniesol peniaze, 

ktoré mu biskup Exuserancius a jeho brat Ursacius do daru poslali. Sv. Paulin ďakoval Bohu za ten dar a rozkázal dlžobu 

vyplatiť. Pred svojou smrťou pozdvihol oči k nebu a modlil sa žalm: «Oči svoje povznášam k horám, zkade prijde mi pomoc? 

Od Pána prijde mi pomoc.» Zatíchol. I zatriaslo zemetrasenie domom, v ktorom sv. Paulin umieral. Všetci prítomní padli na 

kolená a modlili sa. A duša jeho opustila telo smrteľné. Usnul v Pánu dňa 22. júna r. 431. Cisár Otto III. dal ostatky jeho 

preniesť r. 1000 do Ríma a slávnostne v chráme sv. Bartolomeja pochovať. 

 Paulin napísal 52 listov, 26 duchovných piesní a iné spisy. 

Vyobrazuje sa v rúchu biskupskom, v ruke drží rozlomené okovy. 

Poučenie. 

Ježiš Kristus povedal (Luk. 6): «Buďte milosrdní, ako váš Otec v nebi milosrdný je.» Milosrdenstvo je útly súcit s biedou a 

nešťastím blížnych, spojený s opravdivou túžbou, aby tie isté odstránené boli. Milosrdenstvo je ľudská cnosť, a len nečlovek 

môže sa dívať necitne, ako tečú slzy blížneho. Preto láskavý Spasiteľ odporúčal snažne lásku činnú kblížnym. Preto i riekol: 

«Čokoľvek ste učinili jednému z týchto, Mne ste to učinili!» Sv. Paulin zachovával tento rozkaz Pánov. On rozdal všetky 

svoje bohaté statky chudobným. On stal sa otrokom, aby spolubrata svojho z otroctva vykúpil. Kresťane, nasleduj túto cnosť 

sv. Paulina; miluj blížného svojho aspoň tak, ako seba samého: slúž mu, čiň mu dobre, mluv o ňom dobre. Ty chceš, aby 

blížní o tebe dobre hovorili, skutky tvoje ctili, chyby tvoje prehliadli. Nasleduj sv. Paulina! Teš sa nad tým, čo blížny tvoj 

dobrého činí. Ty chceš, aby blížny ani očí ani jazyka nemal. A ako sa ty chováš oproti blížnym? Láska sv. Paulina k blížnym 

bola všeobecná. Každému človekovi bez rozdielu pomáhal; lebo znal, že všetci ľudia sú na obraz Boží stvorení, krvou 

Kristovou vykúpení, všetci do neba povolaní. Sv. Paulin stal sa otrokom, aby nepatrného človeka z otroctva vyslobodil, lebo 

cenil si v ňom obraz Boží nado všetko. Kresťane, buď milosrdný oproti blížnym a prichystáš si pre večnosť poklad, ktorý ani 

mole nesožerú, ani zlodeji ti neukradnú. 

Modlitba. 

Rozmnož v nás, ó Pane, svätú lásku k blížnym, aby sme na prímluvu sv. Paulina, sluhu Tvojho, dosiahli, čo si prajeme, a 

vyplnili, čo Tvoja svätá vôľa nám predpisuje. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

23. JÚNA. 

Sv. Edeltruda, kráľovná a opátka. 

V siedmom storočí panoval vo východnom Anglicku nábožný kráľ Anno. Boh požehnal mu dcéru, ktorá menovala sa 

Edeltruda. Krásna princezná vychovávaná bola veľmi starostlivé a čím krajšie sa telesne vyviňovala, tým nábožnejšou sa 

stávala. Celá jej postava javila nadobyčajnú lásku k pokore a panenskej čistote. 
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Mocný knieža Givirov, Tonbrecht, požiadal kráľovských rodičov o ruku Edeltrudinu. Záujem kráľovstva to požadoval, aby 

mu dcéru svoju za manželku dali. Nábožná dcéra uposlúchla rodičov a vydala sa za Tonbrechta. Keď mala urobiť ten vážny 

krok, modlila sa k Bohu celú noc a prosila o milosť, aby panenstvo i v manželskom stave neporušené zachovať mohla. A 

Boh vyslyšal jej vrúcnu modlitbu. Tonbrecht prisľúbil jej, že bude s ňou žiť ako brat so sestrou. A sľub svoj nezrušil. O 

niekoľko rokov umrel jej cnostný manžel. 

Edeltruda išla na ostrov Ely a tam viedla pustovnícky život. Jej rozkošou bolo, keď mohla vzdialená od márnosti sveta Bohu 

slúžiť. Modlila sa, rozjímala o nestálosti ľudského života a prespevovala chválospevy Bohu. Za päť rokov slúžila v pokore a 

kajúcnosti Bohu. Kráľ Northumberský, Egfríd, počul o jej cnostiach a kráse a žiadal ju za manželku. Edeltruda riekla mu, že 

ju viaže sľub večnej panenskosti a nemôže sa stať jeho manželkou. Egfrid jej sľúbil, že i v manželstve s ním môže panenskosť 

svoju zachovať a podľa ľúbosti Bohu slúžiť. A Edeltruda podala r. 659 ruku svoju kráľovi. Čím viacej manželia smysly svoje 

na úzde držali, tým vrelšie sa milovali, tým horlivejšie pokračovali v kresťanskej dokonalosti. Kráľovná bola matkou svojich 

poddaných; chudobných podporovala, nespravodlivé utláčaných sa zaujímala, veriacim bola príkladom nábožnosti a pokory. 

Tak žila za dvanásť rokov na dvore kráľa Egfrída. I zatúžilo jej srdce po samote. Neprestajne prosila svojho kráľovského 

manžela, aby smela do kláštora vstúpiť. Kráľ vyslyšal konečne jej úpenlivé prosby. Roku 671 vstúpila Edeltruda do kláštora 

Koldinghamského, ktorý tetka kráľova, sv. Ebba, čo opátka riadila. Sv. biskup Vilfríd podal jej kláštorské rúcho a prijal jej 

slávny sľub. Za rok prevyšovala zbožným svojím a prísnym životom všetky svoje sestry. Na ostrove Ely dala vystavať 

veľkým nákladom kláštor, a bola nezadlho za jeho opátku vymenovaná. Mnohé vznešené panny vstúpily do jej  kláštora a 

ona im bola starostlivou matkou a príkladom, ako majú svetom opovrhovať a o svoje duševné spasenie sa starať. Žila veľmi 

prísno, za deň len raz jedávala, nosievala drsné rúcho, od polnoci až do rána zotrvávala na modlitbách a vo sv. rozjímaní. Za 

sedem rokov riadila kláštor a viedla svoje sestry k Bohu. 

Roku 670 pustošila v Anglicku morová rana. I niektoré kláštorské panny boli ňou zachvátené. Sv. Edeltruda ošetrovala ich 

obetovave a tak i ona sa nakazila. Lež i v záhubnej nemoci bola im najkrajším príkladom, ako pokorne trpeť a do vôle Božej 

odovzdávať sa majú. Keď jej lekári na hrdle morovú hluzu rezali, hovorila: «Čo na hrdle trpím, sama som zavinila. 

Rozpamätám sa; že som v mladosti zbytočnú ozdobu na hrdle nosievala. Bolo to ľahkomyseľnosťou mladosti, že som hrdlo 

drahocennou okrasou ozdobovala. Teraz ďakujem Bohu a zvelebujem Jeho milosrdenstvo, že práve v tom úde bolesť cítim, 

na ktorom som ráda skvostné okrasy nosievala. I myslím, že Boh preto na mňa nemoc dopustil, aby som zadosť urobila za 

svoju veľkú ľahkomyseľnosť. Na miesto zlata a perál mám teraz na hrdle zapálenie a morovú hluzu.» 

I vyznala sa zo všetkých hriechov svojho života, ďakovala so slzami v očiach za veľkú bolesť, ktorú Boh na ňu dopustil, aby 

sa od pozemskosti celkom očistiť mohla ako zlato v ohni, a usnula tíško v Pánu, odovzdajúc čistú dušn svoju nebeskému 

kráľovi a ženíchovi dňa 23. júna roku 679. 

Jej panenské telo pochovali na obecný hrob i to v, ako si to sama pri smrti žiadala. Roku 695 otvorila jej hrob sv. Sexburga, 

jej sestra. Ctihodný kňaz Beda píše, že telo sv. Edeltrudy bolo neporušené a rúcho jej celkom zachované. Mnohí, ktorí sa len 

dotkli jej ostatkov, boli zázračne uzdravení. 

Sv. Edeltruda vyobrazuje sa v mníšskom rúchu, ako drží Umučenie v ruke, koruna pri jej nohách. 

Poučenie. 

Zachovanie panenskej čistoty, zapierame seba u sv. Edeltrudy maly svoj základ v poznaní sv. náboženstva a milosti Božej. 

Skrze sebazaprenie stala sa svätá Edeltruda, ako všetci svätí, milosti Bbžej hodnou. Veď počiatok dokonalosti je opravdivé 

sebazapieranie. Preto niet svätého, ktorý by sa nebol snažne zapieral. Kresťane, keď chceš ako rozumný človek žiť, musíš sa 

zapierať. Rozum tvoj nebude panovať, keď neodopreš svojim smyslom, čo od teba požadujú. Sv. Edeltruda bola presvedčená 

o pravde slov sv. Písma (Kn. múdr. 11, 17): «Čím kto hreší, tým i trápený býva.» Ona viedla vždy bohumilý život a predsa 

pri smrti svojej vyznala, že Boh dopustil na ňu bolesť pre chybu ľahkomyseľnej mladosti. A bolesť tú ráda znášala. Kresťane, 

často sa môžeš presvedčiť, že Boh tresce človeka práve tým, čo je jeho obľúbeným hriechom. A Boh to dopúšťa preto, aby 

ľudia poznali, čo majú očakávať tí, ktorí len v radostiach a rozkošiach svoje dnitrávia, ktorí nemajú inej túžby, len aby dobre 

jedli, pili a nádherne sa šatili. 

Modlitba. 

Ó Bože, ráč na prímluvu sv. Edeltrudy popriať, aby sme sa na tele a duši zapierali, žeby sme tak po ceste cnosti vždy kráčať 

mohli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 
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24. JÚNA. 

Sv. Ján Krstiteľ. 

Svätá cirkev ustanovila sláviť pamiatku svätých v deň ich blahoslávenej smrti. Pri pamiatke sv. Jána Krstiteľa urobila 

výnimku a slávi deň jeho narodenia, a to preto, že tento veľký svätý už v materinskom živote milosť Ducha svätého obdržal 

a za predchodcu Pánovho posvätený bol. 

Pred príchodom Spasiteľovým zabudla väčšia časť Židov na Boha svojho a žila v hriechoch a neprávostiach. Cudzie národy 

pohanské usadili sa medzi nimi. Žiaden prorok neobjavil sa, aby ich k Bohu zpät priviedol. V tomto smutnom čase panoval 

nad Židmi cudzinec, kráľ Herodes z Askalonu. V meste kňazskom Hebrone, štyri hodiny cesty od Jeruzalema vzdialenom, v 

hornatej krajine Judska, bývali nábožní manželia Zachariáš a Alžbeta, o ktorých sv. Písmo hovorí: «Boli oba spravodliví pred 

Bohom a chodili vo všetkých prikázaniach a spravodlivostiach Pána bez úhony.» Zachariáš bol nábožným kňazom z 

pokolenia Abia, z ôsmej tých štyriadvadsať tried, na ktoré synovia Aronoví podelení boli, aby podľa poriadku konali kňazskú 

službu vo svätyni chrámu. Alžbeta pochádzala z kňazského rodu Áronovho. Zbožní manželia žili v šťastnom manželstve. 

Nemali dietok, ani nádeje na potomkov, lebo boli už veľmi starí. V mladom veku prosievali Boha, aby ich dietkami obdaril, 

a žialili, že ich stará kňazská rodina vymre. 

Na Zachariáša padol lós podľa obyčaje kňazskej, aby vo svätyni chrámu Jeruzalemského obetu konal. Zostúpil do Jeruzalema 

a jedného dňa išiel do svätyne, aby tam podľa predpisu kadidlo zapálil. Žiaden človek nemal prístupu do svätyne, ktorá bola 

záclonou zastrená, krom obetujúceho kňaza. Mnoho ľudu bolo vonku, keď Zachariáš dnu vstúpil. I zapálil kadidlo na zlatom 

oltári, ktorý sa vo vnútornosti svätyne nachádzal, a odbavoval svoje modlitby. Zrazu zjavil sa mu anjel Gabriel na pravej 

strane zápaľného oltáru. Zachariáš naľakal sa a svätá bázeň napadla ho. Anjel riekol mu: «Neboj sa, Zachariášu, lebo je 

vyslyšaná tvoja modlitba; a Alžbeta, tvoja manželka, porodí tebe syna a nazveš meno jeho Ján: a bude ti radosť a veselosť, i 

mnohí z jeho narodenia radovať sa budú. Bude veľký pred Pánom: a víno a opojný nápoj nebude piť, a Duchom svätým 

naplnený bude ešte v živote svojej matky; a mnohých zo synov israelských obráti k Pánu Bohu. A on predojde pred ním v 

duchu a moci Eliášovej: aby obrátil srdce otcov ku synom a neveriacich k opatrnosti spravodlivých, aby pripravil Pánu 

dokonalý ľud.» I riekol Zachariáš: «Po čom to poznám? Veď ja som starý, i moja manželka zostarala sa vo svojich dňoch.» 

Anjel odpovedal mu: «Ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom, a poslaný som, aby som k tebe hovoril a tie veci ti zvestoval. 

A hľa, budeš nemým a nebudeš môcť mluviť až do dňa, v ktorom sa tie veci stanú; preto že si neuveril mojim slovám, ktoré 

sa naplnia svojim časom.» 

Ľud čakal v predsieňach a divil sa, že Zachariáš tak dlho v chráme sa baví. A keď vyšiel zo svätyne a nemohol hovoriť, 

poznal ľud, že videnie mal v chráme. A on dával im znamenie a ostal nemým. Keď odbavil svoju službu v chráme, odišiel 

do svojho domu. Alžbeta počala v živote svojom podľa slov anjela a tajila za päť mesiacov. I ďakovala Bohu: «Tak mi učinil 

Pán v dňoch, v ktorých shliadol, aby odňal moje pohaneniemedzi ľuďmi. V šiestom mesiaci navštívila preblahoslavená Panna 

Mária príbuznú svoju Alžbetu a keď ju pozdravila, zaplesalo nemluvniatko v živote Alžbetinom, i naplnenobolo Duchom 

svätým. Veď blízkosť vteleného Spasiteľa sveta posvätila Jeho predchodcu v materinskom lone, i cítil božstvo Toho, ktorému 

mal cestu pripravovať. Preto zvolala Alžbeta: «Požehnaná ty medzi ženami a požehnaný plod života tvojho! A zkade mi to, 

aby prišla matka Pána môjho ku mne?» 

Alžbete naplnil sa čas, aby porodila. I porodila syna. Susedia a pokrvní radovali sa nad tým, že Boh preukázal jej tak veľké 

milosrdenstvo. A keď v ôsmy deň prišli ho obrezať, chceli ho nazvať podľa otca Zachariášom. Alžbeta riekla: Nie, ale Jánom 

menovať sa bude!» Keď sa pýtali otca Zachariáša, napísal na daštičku: «Ján je meno jeho!» A hneď otvorily sa jeho ústa a 

rozviazal sa mu jazyk, i velebil Boha. Susedia naľakali sa a zvolali: «Čo bude z dieťaťa tohoto?» Zachariáš, naplnený Duchom 

svätým, prorokoval: «Požehnaný Pán Boh israelský, že navštívil a učinil vykúpenie svojho ľudu, ako sľúbil skrze ústa svätých 

prorokov svojich, ktorí sú od vekov: vyslobodenie od našich nepriateľov a z ruky všetkých, ktorí nás nenávidia; aby učinil 

milosrdenstvo s otcami našimi a rozpomenul sa na svoju svätú smluvu, na prísahu, ktorú prisahal Abrahámovi, našemu otcovi, 

že nám dá, aby sme bez strachu, z ruky našich nepriateľov súc vyslobodení, slúžili Jemu, v svätosti a spravodlivosti pred ním 

po všetky dni svoje. A ty, dieťa, prorokom Najvyššieho nazvané budeš; lebo predojdeš pred tvárou Pána, pripravovať cesty 

Jemu, aby udelené bolo umenie spasiteľné ľudu jeho na odpustenie ich hriechov skrze srdečné milosrdenstvo Boha nášho, v 

ktorom navštívil nás, vyjdúc s výzosti, osvietiť tých, ktorí vo tme sedia a v tôni smrti: ku riadeniu našich nôh na cestu pokoja» 

Dieťa rástlo, stalo sa mocným na tele i na duchu. Rodičia vychovávali ho na púšti a tam žil sv. Ján, kým nemal tridsať rokov. 

Živil sa kobylkami a lesným medom. Rúcho mal z veľblúdej srsti a kožený pás okolo bedier. Vlasy si nikdy nestrihal. Spával 

na holej zemi. Zvery púšte boli mu spoločníkami. Roku 15, za panovania cisára Tiberia stalo sa slovo Pánovo k Jánovi na 

púšti. A chodil po všetkej krajine Jordánskej a hlásal krst pokánia k odpusteniu hriechov. On bol hlasom volajúceho na púšti: 

«Pripravujte cestu Pána, rovné čiňte chodníky Jeho!» A zástupom, ktoré sa k nemu hrnuly, privolával: «Čiňte hodné ovocie 

pokánia. Už sekera ku koreňu stromov je priložená. Preto každý strom, ktorý nenesie dobré ovocie, vyťatý a na oheň uvrhnutý 

bude.» A keď sa ľud pýtal, čo má robiť, odpovedal Ján: «Kto má dva odevy, nech dá jeden tomu, ktorý žiaden nemá; a kto 

má pokrmy, nech učiní podobne.» A tak učil a pokrstil mnoho tisíc ľudí. Mnohí držali ho za Messiáša a preto im riekol: «Ja 

krstím vás síce vodou; ale prijde silnejší než ja, ktorému nie som hoden rozviazať remienky na obuve jeho: ten vás krstiť 

bude Duchom svätým a ohňom.» 
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Tak pripravoval Ján ľud na príchod Spasiteľa. A keď Kristus Pán ku Jordánu prišiel a do vody vstúpil, aby Ho Ján krstil, 

otvorilo sa nebe a Duch svätý vznášal sa v podobe holubice nad hlavou Ježišovou a zavznel hlas: «Ty si Syn môj milý, v 

ktorom sa mi zaľúbilo.» Tak zjavila sa najsvätejšia Trojica toho dňa ľudu a Nový Zákon vstúpil do života. Ján predstavoval 

Starý Zákon, on bol prísnym Israelitom a zachovával zákon Mojžišov. Ale tu bol už čas, v ktorom zákon tento prestať mal. 

Berla kráľovská odňatá bola od pokolenia Júdovho, Rimania zaujali krajinu a odovzdali vládu nad ňou Idumejčanovi 

Herodesovi, ktorý platil daň cisárovi rímskému. Vojaci rímskí držali krajinu obsadenú a ich vodcovia vymenúvali najvyšších 

kňazov. Lud túžobne očakával zasľúbeného Messiáša, ktorý ho mal z poroby vyslobodiť. Preto účinkovaly slovájánove tak 

blahonosne na ľud, preto bolo jeho svedectvo o Pánu Kristovi také skvelé. Ale predsa nechápal ľud dostatočne slová Jánove, 

keď o Ježišovi riekol: «Hľa, Baránok Boží, hľa, ktorý sníma hriechy sveta!» I dokončil Ján svoje poslanie. 

Nezadlho karhal Ján kráľa Herodesa, že pojal manželku bratovu k sebe. A Herodes hodil ho do väzenia. Keď ho neskôr na 

slobodu prepustil a Ježiš Kristus učil, odišiel Ján do SaMárie, aby mu i tam cestu pripravoval. Mnohí učeníci nasledovali ho 

a pozastavili sa nad tým, že i Kristus krstí. I riekol im Ján: «Vy sami svedectvo mi dávate, že som riekol: Ja nie som Kristus, 

ale poslaný som pred Ním. On musí rásť, ja ale sa umenšiť. Kto je zo zeme, zo zeme je a o zemi mluví. Kto z neba prišiel, 

nado všetkých je.» Herodes dal Jána do pevného hradu Macherus zavrieť. Ztadeto prišli dvaja Jánovi učeníci k Ježišovi a 

pýtali sa ho, či je On Messiáš. A Kristus Pán odpovedal im: «Iďte a zvestujte Jánovi, čo ste slyšali a videli. Slepí vidia, kriví 

chodia, málomocní sa očisťujú, hluchí slyšia, mrtví z mŕtvych vstávajú, chudobným sa evanjelium zvestuje.» I obrátil sa Ježiš 

k ľudu a riekol: «Čo ste vyšli na púšť videť? Proroka? Iste hovorím vám, i viac než proroka!» 

A sv. Ján bol skutočne najväčším prorokom Starého Zákona, ktorý osobne ukázal ľudu prišlého na svet Spasiteľa. A ako iní 

mnohí proroci, dokonal i sv. Ján život svoj smrťou mučeníckou. Keď král Herodes proti Arabom tiahol a v pevnosti Macherus 

sa zastavil, dával tu veľkú hostinu. Dcéra Herodiady tancovala pred hosťami a rozveselila tak kráľa, že sa zaprisahal, že jej 

každú žiadosť vyplní. Pomstivá Herodias riekla dcére, aby žiadala od kráľa hlavu sv. Jána. Kráľ zľakol sa síce, ale že sa 

zaprisahal pred dvoranmi, myslel, že musí jej zločinnú žiadosť vyplniť. I rozkázal sv. Jána zoťať. Učeníci Jánovi pochovali 

jeho telo a oznámili smrť jeho Spasiteľovi. 

Pamiatka narodenia sv. Jána Krstiteľa slávená bola už v prvých časoch kresťanstva, a to preto, že bol pred svojím narodením 

posvätený. Smrť jeho mučenícka oslavuje sa vo sv. cirkvi dňa 29. augusta; narodenie jeho slávi sa dňa 24. júna. 

Sv. Ján Krstiteľ vyobrazuje sa v rúchu z veľblúdej srsti, ako krstí Krista Pána, alebo ako hlása pokánie. 

Poučenie. 

Sv. Ján Krstiteľ opustil vo svojej útlej mladosti svet a išiel na púšť, aby tam pokánie činil. Pokrm jeho bol lesný med a 

kobylky. Odieval sa drsným rúchom. Kázal pokánie nie len slovom horlivým, ale i svojím životom. Poctený bol, že mohol 

Spasiteľa v Jordáne pokrstiť. Keď vytýkal Herodesovi jeho zločinný život, dal ho tento zoťať. Sv. Ján bol už v živote 

matkinom posvätený. Prečo teda činil pokánie na púšti? Tým chcel nám dokázať, že niet človeka, ktorý by nemal pokánie 

činiť. Kresťane, či nasleduješ sv. Jána v pokáni? Či zdá sa ti to byť ťažkým? Hľa, sv. Ján býval od mladosti na púšti a činil 

pokánie! Začni i ty zavčasu, a presvedčíš sa, jak príjemné je to, keď človek z lásky k Bohu rozkoše sveta opustí a pokánie 

činí. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si dnešný deň skrze narodenie sv. Jána Krstiteľa nám zasvätil, popraj svojmu ľudu milosti duševných radostí 

a spravuj jeho myšlienky na ceste k večnému spaseniu. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

25. júna. 

Sv. Ivan, pustovník. 

Sv. Ivan, Ján čili Jovan, pochádzal zo vznešeného rodu. Otec jeho bol bielochorvátsky kráľ Hostimil; matka menovala sa 

Alžbeta. Nábožní rodičia vychovávali ho v bázni Božej. Už v mladom veku zatúžil, že podľa rady Spasiteľovej svet opustí a 

jedine Bohu slúžiť bude. Odriekol sa vznešeného postavenia a bohatstva, rozlúčil sa s milými rodičami, a odišiel do cudziny. 

I cestoval naším Uhorskom, hlásal slovo Božie pohanom, viedol pustovnícky život a mnohých ľudí získal svätej viere 

Kristovej. 

Prostred deviateho storočia zašiel až do Čiech za panovania kniežaťa Neklana. Pri potoku Lodenici vyhľadal si jaskyňu a v 

nej býval. Tu podstúpil sv. Ivan tuhý boj s mnohými pokušeniami. Zarmútený chcel obľúbenú pustovňu opustiť. I zjavil sa 

mu sv. Ján Krstiteľ, potešil ho a obdaroval krížom. A od toho času premáhal udatné sv. Ivan každé pokušenie. Žil blažene vo 

svojej pustovni, v Božej prírode, kde povetrie čistejšie, nebe jasnejšie je, a s Bohom úprimnejšie obcovať sa dá. 

Behom štyridsať rokov žil sv. Ivan v tej pustovni v najväčšej chudobe a v najprísnejšej kajúcnosti. Modlitba a sväté rozjímanie 

boli jeho ustavičnou prácou. Od mnohého kľačania vytlačily sa jeho kolená v tvrdej skale. Lesné ovocie a korienky, ako i 
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mlieko, ktoré mu podávala krotká laňka, boli pokrmom jeho. Okolitý ľud prichádzal k nemu, aby počúval slovo Božie. Mnohí 

povzbudení jeho svätým životom opustili svoje modly a dali sa pokrstiť. 

Keď život sv. Ivana ku koncu sa chýlil, panoval v Čechách prvý kresťanský knieža Borivoj. Knieža poľoval jedného dňa v 

tom kraji. I postrieľal šípom laňku pustovníkovu. Miesto krve tieklo z jej rany mlieko. Ranená laňka pribehla k jaskyni. 

Borivoj ju nasledoval. A veľmi sa zadivil, keď z jaskyne vystúpil muž, vekom zoslabený, s tvárou zarastenou, v dlhé a hrubé 

rúcho odený, ktorý kniežaťu prísnymi slovami domluval, že mu tú lanku postrieľal. Preľaknutý Borivoj pýtal sa pustovníka: 

«V mene Pána Ježiša Krista pýtam sa teba, mužu Boží, kto si a čo tu robíš?» — «Jasom služobník Boží Ivan», odpovedal sv. 

pustovník. Nábožný Borivoj prosil sv. muža za odpustenie, že mu lanku postrieľal, a volal ho na svoj hrad Tetín. Ale Ivan, 

ktorý opustil bol palác kráľovského otca svojho a na púšť išiel, aby tam vzdialený, od hluku svetského nemýlený jedine Bohu 

žil, miloval i vo vysokej svojej starobe pustovnícky svoj život viac, než palác kniežací, i nechcel pustovňu svoju opustiť. 

Svätá Ľudmila a jej spovedný otec Pavel Kaich, učeník sv. Methoda, navštívili neskôr sv. Ivana a prosili ho, aby život svoj 

medzi nimi na hrade Tetíne dokonal. Sv. Ivan uposlúchol ich a na veľké prosby išiel s nimi na Tetín. Ale iba krátky čas medzi 

nimi ztrávil. On chcel zomrieť na púšti, kde toľké roky bohumilý život viedol. Keď cítil, že blíži sa jeho posledná hodina, 

vrátil sa do svojej jaskyne a pripravoval sa na blízku svoju smrť. A keď prišiel deň, v ktorom duša jeho z telesnej schránky 

vyslobodiť sa mala, zjavené bolo sv. Ľudmile, že sv. Ivan umiera. Nábožný učeník sv. Methoda, Pavel, išiel do jeho pustovne, 

zaopatril ho sv. sviatosťami zomierajúcich a bol prítomný, keď Boh dušu svojho verného sluhu k sebe povolal. Telo jeho 

pochované bolo v jeho jaskyni. Neskôr vystavať dal knieža Borivoj nad jeho hrobom kostol ku cti Panny Márie. 

Sv. Ivan vyobrazuje sa v pustovníckom rúchu, palicu s krížom v ruke, ako káže ľudu slovo Božie. 

Poučenie. 

Sv. Ivan, pustovník, je akoby stálym kazateľom tej pravdy Kristovej: «Čo prospeje človekovi, keby celý svet získal, na duši 

svojej však ujmu trpel?» On, ako niekedy sv. Ján Krstiteľ na rieke Jordáne, hlásal pokánie a sebazapieranie pri potoku 

Lodenici svojím prísnym životom a učil ľud tamejší, ako sa má seba zapierať a Bohu slúžiť. On nasledoval radu Spasiteľovu, 

ktorého sv. učenie dokonále si osvojil. Znal, že sebazapieranie je podmienkou dokonalosti a zárukou spasenia duševného. 

Preto píše sv. Gregor Veľký: «Zijeme v svete, ako mrtví v hrobe, keď zovňajše umŕtvení, v skrytosti vnútornému rozjímaniu 

žijeme.» Nie je dosť žiť ako človek, aby niekto bol spasený; my musíme ako kresťania, ako sv. Ivan žiť a jeden cieľ pred 

sebou mať, aby sme totižto zaľúbili sa Bohu. I nesmieme nič robiť, čím by sme len svoje smysly uspokojili. Musíme potláčať 

všetky svoje zlé náchyľnosti, lebo tak žijú opravdiví kresťania! 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý nás pamiatkou sv. Ivana pustovníka obveseluješ, popraj nám milostivé, žeby sme jeho príklad nasledovali a 

Teba v nebeskej vlasti s ním oslavovať zaslúžili. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

Sv. Febronia, panna a mučenica. 

Ku koncu tretieho storočia, za panovania cisára Diokleciána, narodila sa sv. Febronia v meste v Sýrii. Nábožná Bryena, jej 

pokrvná, bola predstavenou ženského kláštora, v ktorom päťdesiat mníšok pod jej správou žilo. Bryena vychovávala Febroniu 

od jej tretieho roku v kláštore tak prísno, že prekrásnu pannu do jej sedemnásteho roku žiadne mužské oko nevidelo. Do 

kláštora prišla bohatá vdova Hieria, aby sa vo sv. náboženstve vyučila a sv. krst prijať mohla. Keď počula o kráse Febroninej, 

prosila predstavenú kláštora, aby Febroniu videť mohla. Na mnohé prosby privolila Bryena. Láska Febronie ku Spasiteľovi 

rozohriala i srdce Hierie tak, že nepomyslela viac na vydaj, lež chcela i ona cestou dokonalosti kráčať. Opustila sv. pannu po 

dlhom rozhovore, išla do svojho domu a obrátila všetkých svojich vznešených pokrvných na vieru Kristovu. Povesť, že také 

vznešené rodiny prijímajú učenie Kristovo, pobúrila miestodržiteľa rímského v Sýrii, i zaumienil si, že kresťanstvo v meste 

Sibapolisi vykorení. 

Do mesta Sibapolisu prišiel vojenský vodca Lysimachus so svojím synom a doniesol od miestodržiteľa rozkaz, aby všetci 

kresťania, ktorí modlám obetovať nechcú, usmrtení boli. Bryena dovolila svojim kláštorským sestrám, aby prenasledovaniu 

ušlý. Sama s Febroniou a niektorými mníškami ostala v kláštore. Sudcom nad kresťanmi bol Selenus, ktorý prv v Palmyre 

mnohých kresťanov usmrtiť dal. V meste Sibapolisi vtrhli jedného dňa vojaci do kláštora pod svojim vodcom Lysimachom 

mladším, ktorý mal matku kresťanku a nenávidel v srdci prenasledovanie kresťanov. Niektorí vojaci chceli Bryenu zavraždil 

Febronia hodila sa na kolená a prosila, aby skôr ju zabili. Tu priskočil dôstojník Primus a zakázal mníšky mučiť. Keď vyšli 

vojaci z kláštora, riekol ku dvadsaťročnému vodcovi Lysimachovi: «V kláštore videl som tú, ktorú ti nebo za manželku 

určilo. Mladá je, z dobrého rodu, veľmi krásna a vzdelaná.»  

— «Ako som počul od svojej matky», riekol Lysimachus, «sú mníšky nevestami Kristovými a preto neopovážim sa niektorú 

za manželku pojať.» Slová tie dopočul pohanský vojak a rozpovedal ich sudcovi Selenovi. Hneď rozkázal sudca Febroniu 

zajať a k sebe doviesť. «Id, dcéra moja», riekla k odchádzajúcej Febronii Bryena, «preukáž sa ako hodná nevesta Ježiša 

Krista. Poteš ma pred mojou smrťou, že by som ťa mohla čo mučenicu ctiť.» Neohrozene predstúpila pred sudcu. «Ako ti 

meno?» pýtal sa Selenus. «Febronia», odpovedala panna. «Či si slobodná? — «Ja som slúžka Ježiša Krista, môjho Spasiteľa», 

odpovedala oduševnená panna, «ktorému som sa posvätila od maľučka.» — «Škoda», riekol, že si sa dala omámiť tomu 

bludu. Odlož predpojatosť. Znám mladého dôstojníka, môjho pokrvného Lysimacha, ktorý si ťa vezme za manželku a staneš 
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sa vzácnou paňou, ctenou v celom cisárstve.» I dal jej sňať putá. Febronia pochytila okovy a zvolala: «Prosím ťa, pane, 

neodnímaj mi najkrajšiu okrasu, jakú som posiaľ nenosievala. Ja som už zasnúbená Pánovi nebies a zeme. I nevážim si 

zemských mužov. Čo mňa hnevá, je, že nám rozkazujete, aby sme sa klaňali vaším modlám, ktoré diablov predstavujú. Čo 

som len i slabá panna, nemysli si, že sa mučenia bojím. Kresťanka som a to môže ti dostačiť. Ako kresťanka znám, že čím 

viac ma budeš trápiť pre moju vieru, tým viacej budem oslávená a tým väčšie bude moje víťazstvo. 

Divý pohan Selenus dal svätú pannu bičovať. Keď ju kati k nemu naspäť doviedli, zvolala: «Presvedčil si sa, Selene, že som 

nepremožiteľná» A dal ju zase ukrutne mučiť. Febronia modlila sa: «Príď mi ku pomoci a neopusť ma v tejto hodine, ó Pane 

a Bože môj! Shliadni na moje bolesti a prijmi dušu moju do svojich rúk.» Rozvzteklený Selenus dal jej hlavu zoťať. 

Keď sv. Febronia umierala, zbláznil sa Selenus a roztrepal si hlavu o kamenný stĺp. I ľud zhrozil sa a preklínal tých, ktorí 

nevinných kresťanov mučiť kážu. Lysimachus zvolal: «Iď, priateľ môj, Primus, daj vziať telo mučenice a so zemou, krvou 

postriekanou, položiť do rakve. A keby to nechcel niektorý z vojakov urobiť, riekni, že som to ja rozkázal.» 

Umučené telo sv. Febronie odovzdali vojaci Bryene a táto zvolala: «Ach, dcéro moja Febronia! Dnes unikla si očiam 

matkiným. Ako budeš môcť sestrám svojim sv. Písmo predčitovať? Čie ruky obstarávať budú tvoje knihy?» Telo jej 

pochovali slávnostne do hrobu, pri ktorom mnohé divy sa stály. Lysimachus a Primus prijali učenie Kristovo a dali sa 

pokrstiť. Nad hrobom jej vystavali kostol a zasvätili jej pamiatke dna 25. júna. 

Sv. Febronia vyobrazuje sa ako panna s mečom v ruke. 

26. JÚNA. 

Sv. Ján a Pavel, mučeníci. 

Konštancia, dcéra cisára Konštantína Veľkého, bola na orodovanie sv. Agnešy od nebezpečnej nemoce oslobodená a učinila 

sľub večného panenstva. Od toho času žila utiahnuto v Ríme. Na dvore svojom mala čo správcov dvoch vznešených Rimanov, 

Jána a Pavla, ktorí od svojej mladosti boli horlivými kresťanmi. Zbožní títo bratia vyznačovali sa láskou k blížnym, 

navštevovali nemocných a chudobných a rozdávali zo svojich bohatých statkov hojné almužny, pri čom ich Konštancia štedre 

podporovala 

Bojovní Scythi vtrhli do Thracie a ohrožovali Carihrad. Cisár Konštantín poslal proti ním slávneho vodcu Gallikana, ktorý 

bol predtým konsulom v Ríme a nedávno nad Peržanmi skvelé víťazstvo vydobyl. Gallikan tiahol na Dunaj a sľúbil cisárovi, 

že nad nepriateľmi zvíťazí, keď ho vymenuje zase za konsula Ríma a dcéru Konštanciu za manželku mu dá. Cisár znal sľub, 

ktorý učinila jeho dcéra a preto bol v rozpakoch. Keď to počula Konštancia, prosila otca, aby smela Gallikanove dcéry, Attiku 

a Arthemiu, pri sebe vychovávať, kým ich otec bojovať bude a aby Ján a Pavel s ním do vojny išli. Vôľa jej bola vyplnená. 

Gallikan nemohol Scythov premôcť. I radili mu Ján a Pavel, žeby urobil sľub, podľa ktorého by sa dal pokrstiť, keď mu Boh 

víťazstva nad Scythami popraje. Pohan Gallikan urobil sľub. Scythi boli zbití a vojvoda vracal sa so slávou naspäť do Ríma. 

Medzitým vychovávala Konštancia dcéry Gallikanove vo sv. náboženstve. Zpočiatku vzdorovaly mladé pohanky, pomaly 

daly sa ale poučiť a keď ich otec do Ríma sa vracal, boli v kresťanskej viere dokonale vyučené. Jak zadivil sa Rím, keď 

Gallikan odstúpil od svojej žiadosti, aby Konštancia manželkou jeho sa stala, a dal sa s dcérami svojimi pokrstiť. Prevzal 

úrad konsulátsky, ktorý mu cisár nanútil; no za rok ho složil, prepustil na slobodu päťtisíc otrokov, odišiel so sv. Hilariom 

do mesta Ostie, a vystaval tam nemocnicu, ktorú sám riadil. Nezadlho zomrel cisár Konštantín Veľký, za ním nasledovali 

Konštans a Konštancius. Po ich smrti zaujal r. 361 Julian odpadlík trón cisársky. Bezbožný tento pokrytec chcel zase 

pohanstvo uviesť do ríše rímskej. Gallikan bol prvým, ktorého začal prenasledovať; on ušiel síce do Alexandrie, ale bol tam 

chytený a sťatý. 

Ján a Pavel, ktorí vysoké úrady pri cisárskom dvore pod troma cisármi zaujímali, opustili dvor Julianov, lebo sa necítili na 

svojom živote istými. Julian poslal k nim poslov svojich so žiadosťou, aby sa k jeho dvoru vrátili a bývalé svoje hodnosti 

prijali. Pri dvore chcel ich prinútiť k tomu, aby sa svojej viery odriekli. Svätí bratia odpovedali, že chcú v súkromnosti žiť. 

Keď ich neskôr na svoj dvor privábil a ich osobne nahováral, aby mu pri správe krajiny pomáhali, odpovedali sv. bratia: 

«Tvoji kresťanskí predchodcovia Konštantín, Konštans a Konštancius slúžili rádi čo cisári Kristovi, a keď vstúpili do chrámu, 

odložili svoju korunu a klaňali sa Bohu so sklonenou k zemi hlavou. Keď ale svet nebol hoden takých cisárov, vzalo ich nebe 

do spoločnosti anjelov, a od toho času, čo si ty po Konštanciovi cisársku dôstojnosť prevzal, zanechal si cností plné 

náboženstvo a nasleduješ také veci, o ktorých dobre znáš, že sú nie božské. Pre túto špatnosť nepozdravili sme ťa čo cisára a 

nechceme brať účasi na tvojom panovaní, lebo nie sme lichí, ale opravdiví kresťania.» 

Julian riekol: «I ja prijal som v cirkvi posviacku a keby som bol chcel, bol by som na najvyššiu hodnosť v cirkvi vystúpil. 

Keď som ale poznal, akou bláznivosťou je, potrebné a užitočné opustiť, v hnilej lenivosti a nečinnosti žiť, venoval som sa 

umeniu vojenskému, obetoval som bohom a vystúpil som na vrchol zemskej moci. I vy musíte uznať, že ste boli na cisárskom 

dvore odchovaní; preto nesmiete sa odo mňa vzďaľovať, i učiním vás prvými vo svojom paláci. Keď opovrhnete mojím 

nabídnutím, prinútený budem tak' jednať, žeby som nikomu ku posmechu nebol.» 
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«Hanbu ti neurobíme,» odpovedali sv. bratia, «žeby sme niektorého človeka nad teba povyšovali, ale Boha, ktorý nebe a zem 

a všetko, čo na nich je, stvoril, viac poslúchame, než teba. Ľudia svetu oddaní nech sa boja tvojho nepriateľstva; my sa len 

bojíme, aby sme neprepadli nepriateľstvu Božiemu. I buď uistený, že nikdy na tvoj dvor a do tvojho palácu neprijdeme.» 

Nahnevaný cisár Julian riekol: «Dávam vám desať dní na rozmyslenie, aby ste nemuseli násilne ku mne prisť.» Ján a Pavel 

odpovedali: «Považuj to, ako by daný nám čas bol sa minul a čím sa vyhrážaš, že o desať dní vykonáš, urob to dnes.» — «Vy 

myslíte,» usmial sabohaprázdnyjulian, «ževás kresťania za mučeníkov vyhlásia.» I povstal trasúc so zlosťou na celom tele a 

zvolal: «Keď prijdete ku mne o desať dní, prijmem vás ako priateľov, keď neprijdete, potrescem vás ako nepriateľov vlasti!» 

Ján a Pavel povolali k sebe kresťanov, medzi nimi kňaza Krispa, jáhna (diakona) Krispiniana a velebnú pannu Benediktu, i 

rozprávali im, čo sa prihodilo, modlili sa, prijali sv. sviatosti a rozdávali majetok svoj chudobným. O desať dní prišli vojaci 

a poviazali ich. Keď to počul Krispus, išiel do ich domu, nebol ale dnu vpustený. Na obed pritiahol Terencian s cisárskou 

strážou a riekol Jánovi a Pavlovi: «Cisár posiela vám zlatú sochu Jupiterovu (Paromovu), aby ste sa jej klaňali a kadidlo 

zapálili . Keď nie, mám vás dať tu zoťať, lebo slušnosť požaduje, žeby tí, ktorí v cisárskom dome vychovaní boli, neboli 

verejne zabití.» — «Keď je Julian tvojím pánom,» odpovedali Ján a Pavel neohrozene, «žij s týmto svojím pánom v pokoji 

a bud s ním šťastlivý; my ale nemáme žiadneho pána okrem jediného Boha: Otca, Syna a Ducha svätého, ktorého ten v 

bláznovstve svojom zaprel, a pretože pred tvárou Božou je zavrhnutý, nuž chce i nás do večného zatratenia uvrhnúť.» 

Vojvodca Terencian hrozil im, že ich dá usmrtiť a rozkázal v dome hlbokú jamu kopať. Vyznavači Boží neklátili sa. Terencian 

dal im hlavy zoťať a telá ich v tej jame pochoval To stalo sa roku 362, dňa 26. júna. Na druhý deň rozhlásil cisár Julian,že 

tvrdohlavých bratov do vyhnanstva poslal. 

V noci zjavil Boh vo snách kňazom Krispovi a Krispinianovi a panne Benedikte, že sv. Ján a Pavel tajne usmrtení boli a kde 

sa ich telá nachádzajú. I nariekali nad tou ohavnosťou a vinili cisára čo vraha. Neľudský cisár dal ich pochytať, že oplakávajú 

Jána a Pavla a bohom sa rúhajú. Keď nechceli žalobu svoju odvolať a modlám obetovať, boli mučení a zabití. Mŕtve ich telá 

vzali nábožní kňazi a pochovali ich v dome pri hrobe sv. Jána a Pavla. 

Jediný syn Terencianov navštívil tajne dom sv. Jána a Pavla a zbláznil sa. I behal ulicami mesta Ríma a vykrikoval, že cisár 

Julian dal sv. Jána a Pavla zavraždiť. Terencian poznal príčinu tohoto nešťastia, oželel svoj skutok, dal sa pokrstiť a keď sa 

na hrobe sv. mučeníkov Jána a Pavla modlil, uzdravil sa jeho syn. Rozhnevaný cisár dal i týchto usmrtiť. Telá ich pochované 

boli v dome sv. Jána a Pavla. Zlostný odpadlík cisár Julian zahynul nezadlho v bitke; keď umieral, zvolal: «Zvíťazil si 

Galilejský!» Mal len 23 rokov, keď Ježiš Kristus, kráľ všetkých kráľov, zúreniu jeho konec urobil. 

Cisár Jovian povolal k sebe radcu Vicenta a riekol mu: «Zavolal som ťa, lebo som počul, že svätí kňazi Krispus, Krispinian 

a svätá Benedikta, ktorých dal Julian zabiť, v dome sv. Jána a Pavla sú pochovaní. Prosím ťa, vyhľadaj usilovne telá bratov 

Jána a Pavla.» A Vicent našiel so svojím synom Pamachiom ostatky svätých, ďakoval Bohu z celého srdca a oznámil to a 

PaveI hneď cisárovi Jovianovi, ktorý zvolal: «Všemohúci Boh obdaroval nás veľkým milostivým darom; poraď sa so 

znalcami, zachráň ostatky svätých v úcte a vystav na mieste domu svätých bratov chrám Pána.» 

Roku 380, za pápeža Damasa, dialy sa mnohé divy na hrobe sv. Jána a Pavla. Chrám ten dostal i meno sv. Pamachia, lebo ho 

on, priateľ sv. Hieronyma, ku cti sv. mučeníkov Jána a Pavla rozšíril a okrášlil. 

Roku 1669, za pápeža Alexandra VII., prenesená bola časť ostatkov sv. Jána a Pavla do chrámu v meste Aviňone (Avignon) 

vo Francúzsku, do Benátok, Ravenny a do Fuldy. I kráľ český Karol IV. doniesol niektoré ostatky svätých bratov do Prahy 

už r. 1559 a daroval ich biskupovi Danielovi z Lipy. Jednu časť dostal i arciknieža Rudolf IV. Rakúsky a daroval ju r. 1360 

chrámu sv. Štefana vo Viedni. 

Ľud ctí sv. bratov čo patrónov proti búrke. 

Sv. Ján a Pavel vyobrazujú sa v rímskom rúchu, s mečom v ruke. 

Poučenie. 

Pokrytstvo je ohavný hriech. Čoho schopný je pokrytec, keď dosiahne cieľ svoj, vidíme na odpadlíkovi kresťanskom, cisárovi 

Julianovi. Vychovávaný v kresťanstve, tváril sa na vysokých školách čo horlivý kresťanský mladík. Pre svoju domnelú 

nábožnosť obdržal od biskupa i prvú nižšiu posviacku kňažstva. Keď stal sa cisárom, složil náličnicu domnelého kresťanstva 

a stal sa zúrivým pohanom. Áno, pokrytstvo je nebezpečným hriechom. Pokrytstvom šírily sa všetky bludárske sekty. Arius 

ukazoval sa tak poníženým a tak mrtvil svoje telo, že ho všetky ženy v Alexandrii za svätého držaly. Nestor a Eutyches 

zdánlivou pobožnosťou svojou pobláznili celý Východ; Pelagia držal svet za pobožného kňaza. Luther a a Kalvín hlásali 

neprestajne o oprave v cirkvi, o napravení a zpätuvedení viery a mravného života. A čo boli ciele ich namáhania?! Preto Ježiš 

Kristus prísno karhá pokrytcov — farizeov a zákoníkov: «Beda vám pokrytci, vy ste ako obielené hroby, zvonku krásni, 

vnútri plní hniloby a červov. Beda vám, vy zatvárate pred ľuďmi nebo, sami doň neidete, ktorí ale dnu chcejú, tých ta 

nepustíte. Beda vám pokrytci, vy odbavujete dlhé modlitby, zožierate ale domy vdov; jedávate zeleniny a čmely, prestupujete 

ale hlavné články zákonu. Umývate starostlivé pohár a misu zvonku, vnútri ste ale plní krádeže a nečistoty, vy hadi a 

pokolenie jašterčie!» Preto obávali sa i svätí bratia Ján a Pavel pokrytca Juliana a opustili cisársky dvor, na ktorom pod troma 

cisármi vysoké úrady zastávali. Julian čo cisár odhodil pravú vieru. Keď odberal kresťanom majetky, posmieval sa: «Váš 

Kristus hovorí v evanjeliume: kto sa nevzdá všetkého, čím vládne, nemôže byť mojím učeníkom.» Kresťanov menoval 
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potupne «Galilejskými,» dal icn mučiť a zabíjať. Svätí Ján a Pavel sa teda báli, aby pri dvore takého vladára neboli pozbavení 

sv. viery a radšej umreli smrťou mučeníckou. Julian zahynul v zúfalstve, sv. Ján a Pavel žijú v nebesiach. 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám milosti na prímluvu svätých svojich mučeníkov Jána a Pavla, aby sme sa ničím nedali odviesť od 

povinnej vernosti ku Ježišovi a Jeho cirkvi, aby sme i my podieľ mať smeli na sláve nebeskej. Skrze Ježiša Krista, Syna 

Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

27. JÚNA. 

Sv. Ladislav, kráľ uhorský. 

Béla I., ktorý roku 1061 stal sa kráľom uhorským, vzal si za manželku kráľovskú princeznú Ricu (Richesu) vo svojom 

vyhnanstve v Poľsku. Tu narodil sa mu syn Geyza a r. 1031 syn Ladislav. 

Nábožná matka vychovávala Ladislava vo všetkých kresťanských cnostiach, ktorými sa už v útlej mladosti vyznačoval. 

Každý obdivoval jeho lásku k nevinnosti, útly súcit s chudobnými a veľkú jeho nábožnosť. Keď otec Béla 1. povolaný bol 

za kráľa uhorského, žil Ladislav na skvelom kráľovskom dvore veľmi nábožne. Po smrti otcovej r. 1063 chceli velikáši synov 

Geyzu a Ladislava posadiť na otcovský trón. Biskup Desider naklonil ich, aby mladistvému Salamonovi, synovi kráľa 

Andreja I., kráľovskú korunu ponechali. Salamon nemiloval pokoj a viedol nešťastné vojny; i pozbavili ho Uhria koruny a r. 

1074 vyvolili Geyzu za kráľa svojho. Ladislav pomáhal bratovi Geyzovi vo všetkých výpravách vojenských. I premohli 

divokých Kumánov. Že Boh poprial im víťazstva, zamýšľali vo Vacove vystavať chrám ku cti preblahoslavenej Panny Márie. 

Keď jedného dňa hľadali miesto, kde by ten chrám vystavali, a kaplnku sv. Petra prezerali, uzreli neďaleko na poli jeleňa, 

ktorého parohy ohnivá žiara otáčala. Jeleň bežal do hustej hory, vojaci za ním; keď ho prenasledovali, skočil do Dunaja a 

zmizol. Ladislav divil sa tejto udalosti: «To bolo zjavenie, anjel Boží!» «Čo znamená tá žiara okolo jeho parohov?» pýtal sa 

Geyza. «Brat môj,» odpovedal Ladislav, «to neboly parohy, ale krýdla a čo ty žiarou menuješ, bolo skvelé perie. Tam, kde 

stál, naznačil nám Boh miesto, na ktorom chrám postaviť máme.» I vystavali chrám, obdarovali ho statkami a zlatým náradím. 

Roku 1077 zomrel kráľ Geyza a Ladislav bol jednohlasne za kráľa vyvolený; lebo chudobní a bohatí oslavovali jeho 

nábožnosť, spravodlivosť, veľkodušnosť, múdrosť, udatnosť, láskavé srdce a cnostný život. Všetok ľud zaplesal radosťou, 

keď kráľom zostal, len Ladislav smútil, že Salamon musel mu ustúpiť. Ladislav prevzal vládu, nedal sa ale slávnostne 

korunovať, kým sa priateľsky so zosadeným kráľom Salamonom nevyrovná. Láskavý Ladislav zklamal sa v nádeji. Zlostný 

a nepokojný Salamon chcel Ladislava usmrtiť. Ladisiav bol upozornený, dal uväzniť Salamona. a bratsky s ním nakladal. 

Salamon uznal Ladislava za kráľa a tento dal sa roku 1081 korunovať. Nezadlho zase začal Salamon nepokoje robiť a násilne 

chcel sa zmocniť kráľovskej koruny, padol však do rúk Ladislavových, ktorý ho roku 1083 na Vyšehrade uväzniť dal, kde sa 

veľmi láskavé s ním zachodilo. Salamon zdál sa byť napraveným a kráľ pustil ho na slobodu. Odišiel do Moldavy ku kniežaťu 

Kuteskovi, ktorému dcéru svoju chcel dať za manželku. Kumáni pod svojim kniežaťom Kuteskom vtrhli do Uhorska a chceli 

Salamona na trón kráľovský posadiť. Ladislav zbil ich roku 1086 pri Munkáči a Salamon ušiel na Prut ku divokým Pečencom. 

I nevedomo, kde zomrel. 

Od toho času požíval Ladislav pokoja na svojom kráľovskom tróne. I usiloval sa, aby v krajine poriadok urobil, mravy 

pozdvihol a vieru svätú upevnil. Povolal snem, na ktorom s pomocou biskupov výborné zákony vydal, ktorými poddaní sa 

zaväzovali, aby príkazy Božie a cirkevné zachovávali a plnili. Poklady, ktoré nepriateľom premoženým odňal, vynakladal 

na stavanie chrámov a ku skutkom kresťanskej lásky. V každom ohľade usiloval sa nasledovať svojho slávneho predchodcu, 

sv. Štefana. K nemu mal každý poddaný prístup. Rozopry svojich poddaných vyrovnával nie ako sudca, ale ako otec. Každý 

človek našiel v ňom obranca práva. Vo svojom paláci žil veľmi prísno. Mrtvením tela svojho namáhal sa prekaziť,  aby sa 

telo neprotivilo duši. Postieval sa často a veľmi prísno. Pri jiedle bol vôbec veľmi striedmy. Víno nikdy nepil. Dom Boží bol 

mu milší, než paláce veľmožov. Celé hodiny modlieval sa denne. Bol chudobným, vdovám a sirotám tešiteľom, štedrým 

otcom. Proti nepriateľom bol veľkodušným a milostivým. Keď sa jednalo o práva sv. cirkvi a vlasti, bol neohrozeným a 

prísnym. Pohanstvo celkom vykorenil. Zakladal biskupstvá a opátstva, ktoré bohato nadelil. Staval chrámy a kostoly, medzi 

ktorými najznamenitejší je Veľkováradský. 

Vo vojne a bitkách bol sv. Ladislav udatným, ba bohatierskym. Keď roku 1089 kráľ chorvátsky Zvonimír zomrel a vdovu 

kráľovu velikáši chorvátski prenasledovali, išiel sv. Ladislav sestre svojej na pomoc, zbil nepriateľov a keď jeho sestra nad 

nespokojnými poddanými panovať nechcela, pripojil Chorvátsko k Uhorsku. Keď Kumáni pod svojim vodcom Kopulčom 

do krajiny vtrhli, premohol ich celkom, zajal mnohé rody a usadil v prostriedku Uhorska. Na sneme v Sabolči, ktorý roku 

1092 držal, vydal prísné zákony proti pohanom a bludárom. Keď Rusíni kráľa poľského Vladislava napadli, išiel r. 1093 

pokrvnému svojmu do Haliče na pomoc a premohol Rusínov. 
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Povesť o svätom a bohatierskom kráľovi šírila sa po celom svete. Keď cisár Henrik IV. vzdoroval pápežovi Gregorovi VII., 

ponúkali nemecké kniežatá cisársku korunu sv. Ladislavovi; on ju ale neprijal, lebo netúžil po svetskej sláve, ale po 

spasiteľnom živobytí. 

Slávny pustovník Peter z Amiensu vrátil sa zo Svätej Zeme a povzbudzoval svojimi zápalistými kázňami v Taliansku a 

Nemecku, aby sa kresťania zbroje chytili a sväté miesta, kde Ježiš Kristus žil a zomrel, z rúk divých, neveriacich Zeldčukov 

vyslobodili. I pápež Urban II., ktorému Peter ukrutnosti nepriateľov Kristových opisoval, vyzýval kresťanských panovníkov, 

aby hrob Spasiteľov vydobyli. Králi: Francúzsky, Anglický a Španielský zhromaždili 300.000 vojska križiackeho a vyzvali 

sv. Ladislava, aby ho proti neveriacim do poľa viedol. Sv. Ladislav prijal vodcovstvo; ale neprekročil ešte ani hranice krajiny, 

keď nebezpečne ochorel. I povolal velikášov svojich k sebe, ustanovil nástupcu svojho trónu, poručil svoje majetky chrámom 

a chudobným, i zomrel, odovzdaný do vôle Božej, dňa 30. júla r. 1096. Telo jeho pochované bolo s veľkým smútkom vo 

Veľkováradskom chráme. Krajina uhorská smútila za ním a oplakávala ho za tri roky. Pri jeho hrobe stály sa mnohé zázraky. 

Pápež Celestín III. vyhlásil ho r. 1198 za svätého a ustanovil jeho sviatok na deň 27. júna, ktorého dňa ostatky jeho 

vyzdvihnuté a prenesené boli. 

Sv. Ladislav vyobrazuje sa ako kráľ s berlou v ruke. 

Poučenie. 

Sv. Ladislavovi neležalo nič tak veľmi na srdci, ako sláva Božia a šťastie vlasti. Mocný kráľ nevážil si bohatstva, ani slávu 

svojej udatnosti; a keď krajinu svoju usporiadal, rozširoval kráľovstvo Božie na zemi, viedol poddaných svojich ku 

vzdelanosti, cnosti a zbožnosti. Ačkoľvek Salamon viackrát siahal mu na život a trón, hotový bol vždy mu odpustiť, keď 

pokánie činil, vykázal mu znamenité dôchodky, modlil sa za neho, áno bol by mu i trón popustil, keby sa nebol obával, že v 

krajine nepokoje povstanú. Tým objavil svoje spanilé a ušľachtilé srdce. Bohatstvo a kráľovská moc nebezpečné sú 

duševnému spaseniu; ony často vedú človeka k násilenstvám a ťažkým hriechom. Dôkaz toho máme na Salamonovi, ktorý 

pred sv. Ladislavom kraľoval. Túžba po panovaní a po bohatstvách priviedla ho k tomu, že ľud proti zákonite vyvolenému 

kráľovi búril, že sa s nepriateľmi vlasti spojoval a s ich vojskami vlasť napádal. Jak inakšie jednal zbožný Ladislav. On žil 

vlasti, skromne, ponížene, svojmu a svojich poddaných duševnému spaseniu. Nebeské kráľovstvo na zemi rozširovať bolo 

jeho úlohou života. Kresťane, i ty máš toto kráľovstvo na zemi vyhľadávať. Veď si povolaný do kráľovstva Božieho; je to 

dedičstvo, ktoré ti nebeský Otec prisľúbil. Nie je treba, aby si bol bohatým, učeným, mocným. Len cnostný život robí medzi 

ľuďmi rozdiel. Naše kráľovstvo nie je z tohoto sveta, lebo tu sme len pútnikami. Na zemi viesť musíme boj, aby sme v nebi 

boli korunovaní. Hriešnik nazdáva sa, že v tomto živote kvitne mu šťastie. Kresťane, hľadaj ho v nebesiach! Nariekaj tu so 

svätými, trp s Ježišom: a budeš panovať na večnosti! 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. kráľa Ladislava, svojho vyznavača, mnohými zázrakami oslávil; ráč nás na jeho prímluvu a skrze jeho 

zásluhy od všetkého zlého chrániť a niekedy večného blahoslavenstva účastných učiniť. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, 

Pána nášho. Amen. 

 

28. JÚNA. 

Sv. Lev II., pápež. 

Sv. Lev narodil sa v meste Cetelle v Sicilii. Otec jeho Pavel bol lekárom. Už v útlom veku prejavoval veľké dary ducha 

svojho. Starostlivé a nábožne vychovávaný zatúžil po kňazskom stave. Bohabojný otec Pavel podporoval ho v tom úmysle a 

dal ho do škôl. Keď dokončil vysoké bohoslovecké školy, bol za kňaza vysvätený. I pohrúžil sa vedochtivý kňaz do čítania 

svätých otcov a cirkevných spisovateľov a za krátky čas stal sa zručným kazateľom. Vo všetkých vedách bol hlboko učený, 

v hudbe vynikal. Umenie svoje hudebné vynakladal k pozdvihnutiu cirkevného spevu. Povinosti svoje kňazské plnil 

príkladne. Žil sväté a prísne. Kde len mohol, podporoval chudobných a nemocných. Zbožný jeho život obrátil na neho 

pozornosť cisára i pápeža. I vymenovaný bol v Ríme za almužníka a sverená mu bola správa dobročinných základín. Ako 

almužník stal sa v Ríme príkladom kresťanskej dobročinnosti. 

Keď pápež Agatho dňa 10. januára r. 682 zomrel, vyvolený bol jednohlasne Lev za pápeža. Hneď pri nastúpení na stolicu sv. 

Petra potvrdil uzavretia šiesteho všeobecného cirkevného snemu, ktorý pápež Agatho bol do Carihradu povolal a ktorý bludné 

učenie Cyra, Sergia a Pyrrha o jednej vôle v Ježišu Kristu odsúdil. A keď sa neskôr vzdor tomu vyneseniu patriarcha Makarius 

z Antiochie, kňaz Anastás a jáhen Leontín z Carihradu bludu toho pridŕžali a pápežom Agathom z cirkvi vyobcovaní boli, 

obrátili sa s prosbou na cisára a nového pápeža Leva. Keď prišli do Ríma, prijal ich pápež Lev veľmi prívetive a poučoval 

ich o poblúdení. Makárius nedal sa poučiť a bol úradu pozbavený, ostatní dvaja uznajúc svoj blud ostali v Ríme. Blud ten 

zanikol. 
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Podobnou láskavosťou vyrovnal Lev inú trapnú záležitosť. Ešte roku 568 vymenoval cisár Justín, ktorý v Carihrade býval, 

exarchu (hlavného miestodržiteľa) pre Taliansko, ktorý v Ravenne býval a celé západné cisárstvo riadil. Následkom toho 

osobovali si biskupi v Ravenne niektoré výsady, ktoré len pápežskej stolici patria. Aby sa nestala roztržka v cirkvi, poslal 

pápež Lev II. cisárovi list, ktorým ho žiadal, aby exarchovi zakázal, žeby biskupa v Ravenne proti pápežskej stolici 

nepodporoval. Cisár vydal dekret a biskup v Ravenne bol poslušným pápežovi. 

Toho času vystaval Lev II. chrám sv. Pavla apoštola v Ríme a preniesol do neho ostatky sv. Simplicia a Faustina, sv. Beatrice 

a iných svätých. Zriadil a pozdvihol slávnostnú bohoslužbu chrámovú, uviedol takzvaný Gregorianský spev, napísal mnoho 

duchovných piesni, najmä k upotrebovaniu pri denných hodinkách. Jemu pripisuje sa i to ustanovenie, aby pri sv. omši veriaci 

svätenou vodou kropení boli. 

Čo pápež žil tak skromne a prísne, ako to bol od mladosti navykol. Dôchodky svoje vynakladal ku okrášleniu chrámov, ku 

podpore chudobných a nemocných. Požehnané jeho úradovanie pápežské trvalo len desať mesiacov a sedemnásť dní. Dňa 

28. júna r. 683 usnul ticho v Pánu. Telo jeho pochované bolo vo veľchráme sv. Petra v Ríme. 

Sv. Lev II. vyobrazuje sa v pápežskom rúchu. 

Poučenie. 

Sv. apoštol Pavel predstavuje Ježiša Krista ako vzor kňaza, ktorého nasledovať máme, keď píše ku Židom (7, 26): «Takého 

potrebno nám bolo mať veľkňaza, svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, a ktorý je vznešenejším 

nad nebe.» Ježiša Krista, tohoto najvyššieho kňaza, snažil sa nasledovať sv. pápež Lev II. a dosiahol korunu slávy večnej. 

Sv. Pavel menuje Spasiteľa: svätým, lebo je On samou svätosťou; nevinným, lebo vyplnil vôľu Otca nebeského; 

nepoškvrneným, lebo ačkoľvek mal ľudské telo, nebolo ani tieňu nejakého hriechu na Ňom; oddeleným od hriešnikov, lebo 

ačkoľvek za všetky hriechy trpel, nemal účasť na nich. a preto je vyšším učinený nad nebe a sedí na pravici Boha Otca. To 

je teda vzor, ktorý i my nasledovať máme. Kresťane, to nie je bázeň Božia, keď dnes myseľ svoju k Bohu, zajtra k rozkošam 

života obraciaš. To nie je cnosť, keď si žiadaš, aby ťa svet pre ňu zveleboval a príkorie znášať, i zákony Božie plniť 

premeškávaš. Ani nábožnosť tvoja zovňajšia nič nestojí, keď nemáš pokory, opravdivej lásky k Bohu a blížnému, keď 

nezapieraš seba, keď nemáš opravdivú vôľu jedine Bohu slúžiť. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si veľkého kňaza Leva, sluhu svojho, pre jeho zásluhy oslávil, popraj nám milostivé, aby sme jeho svätý život 

nasledovali a na zásluhy pre večnosť vždy bohatšími sa stávali. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

Sv. Ireneus, biskup a mučeník. 

Ako skvejúca sa veľká hviezda objavil sa na obzore sv. cirkvi v druhom storočí muž, ktoiý stal sa veľkým obhájcom sv. viery 

a šľahajúcim bičom kacierov. Bol to sv. Ireneus, učiteľ cirkvi, biskup a mučeník. 

Sv. Ireneus narodil sa okolo roku 120 z gréckych kresťanských rodičov v Malej Ázii, najskôr v meste Smyrne. Vznešení 

rodičia sverili ho v útlej mladosti ku vychovávaniu a vzdelávaniu sv. Polykarpovi, biskupovi v Smyrne a učeníkovi sv. 

apoštola Jána. V tejto tak svätej škole zdokonálil si Ireneus ducha a srdce, nadobudol si hlboké známosti sv. viery a priučil 

sa od mladosti prísnemu a cnostnému kresťanskému životu. Reči apoštolského muža zaštepil si hlboko do srdca. On sám píše 

o tom: «Bol som takým šťastným, skrze milosť Božiu, že som v mladosti svojej obsiahol vyučovanie od sv. Polykarpa, a čo 

som od neho počul, zapísal som si do najhlbšieho srdca.» A svätý Hieronym píše, že sv. Ireneus mal za učiteľa i sv. Papiasa, 

ktorý znal sv. apoštolov. 

Gregor Túrsky rozpráva, že sv. Polykarp vyslal sv. Irenea s niektorými kňazmi do Francúzska do mesta Lugduna, teraz Lyon 

menovaného, kde ho biskup sv. Fotín za kňaza posvätil a najdôležitejšie záležitosti ku usporiadaniu mu sveril. Roku 177 za 

panovania cisára Marka Aurélia zúrilo prenasledovanie kresťanov. Sv. mučeníci v Lyone a vo Vienne napísali v žalári viacej 

listov, medzi ktorými i list na pápeža sv. Eleuthera, v ktorom ho prosili, žeby východných kresťanov, ktorí Veľkú noc so 

Židmi svätili, z cirkvi nevytváral. Cirkev v Lyone vyvolila Irenea, aby ten list pápežovi zaniesol, ktorý ho mal i poučiť, ako 

sa majú oproti bludným Montanistom držať. Pápež privítal Irenea s najväčšou radosťou, lebo dobre znal jeho učenosť a svätú 

horlivosť. 

Kým sa Ireneus v Ríme bavil, vypuklo v Lyone znovu krvavé prenasledovanie kresťanov. Mnohí kresťania a medzi nimi i 

sv. biskup Fotín, deväťdesiatročný starček, boli umučení. Keď sa Ireneus do Lyona navrátil, bol od cirkvi za biskupa 

vyvolený. On vedel, že čo hlava cirkvi veľkému nebezpečenstvu sa vystaví, pretože prenasledovanie kresťanov ešte 

neprestalo. Z lásky ku svojmu Spasiteľovi a veriacim prijal vysokú hodnosť. I riadil stádo svoje horlivé a láskavé, ako 

opravdivý učeník sv. Polykarpa. Veľké bolo požehnanie jeho kázania v meste a v okolí. Cirkevný spisovateľ Eusebius 

dosvedčuje, že Ireneus všetky cirkvi v Gallii (Francúzsku) riadil. Keď kresťania neboli od pohanov prenasledovaní, 

znepokojovali bludári Gnostici a Valentiniani rozkvet sv. cirkvi. Ireneus horlil proti týmto bludárom s apoštolskou 

vytrvaníivosťou a prísnosťou a písal proti ním hlbokoumné spisy. V jeho najslávnejšom diele, ktoré posiaľ v latinskom 

preklade máme (5 kníh proti kacierom), nachádzajú sa prekrásné svedoctvá o jednote v cirkvi, o prednosti Rímskej cirkvi a 
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o potrebe s ňou v zjednotení byť, o cirkevnom ústnom podaní (tradícii), o sv. omši a mnohé iné učenie, ktoré novejší bludári 

zapierajú a o ktorom hovorievajú, že povstalo vraj neskoršie, keď apoštolská viera už zanikla. 

Krásné svedoctvá, ktoré sv. Ireneus v druhom storočí pravde Božieho zjavenia a božstvu Ježiša Krista podal, majú 

presvedčujúcu silu i proti najnovším bludárom. Tak dokázal, že prví kesťania v mene Ježiša zázraky činili, keď v druhej 

knihe proti kacierom píše: «Niektorí vyháňajú skutočne a opravdivé diablov tak, že tí, ktorí od zlých duchov oslobodení boli, 

vieru prijali a údami cirkvi Kristovej sa stali. Niektorí majú známosť budúcich vecí, videnia a predpovedania. Iní uzdravujú 

kladením rúk nemocných. I mnohí mrtví boli vzkriesení, ktorí mnoho rokov medzi nami prebývajú. Nesčíselné sú dary 

milostí, ktoré cirkev na celej zemi od Boha dostáva, že v mene Ježiša Krista, pod Pontským Pilátom ukrižovaného, k dobrému 

pohanov denne zázraky činí.» 

O dôstojnosti Rímskej cirkvi a o potrebe ústneho podania, a že sv. Písmo samo nedostačuje, píše v 3. a 4. knihe proti kacierom 

sv. Ireneus takto: «Každý, kto sa chce dozvedeť pravdy, môže ústné podanie (tradíciu) apoštolov naleznúť v každej cirkvi; a 

ja môžem vypočítať tých biskupov, ktorí od apoštolov v cirkvách ustanovení boli, a nástupcov ich až po dnešný deň. Pretože 

by bolo veľmi rozsiahlé, keby som sdelil celý rad nasledujúcich biskupov, nech je dostatočné, keď uvediem len, kroz 

apoštolské podanie a ľuďom ohlasované učenie viery, najväčšiu, najstaršiu a všetkým známu cirkev, ktorá bola založená od 

najväčších apoštolov Petra a Pavla v Ríme, od ktorých toto ústné podanie radom postupovania biskupov až na naše časy 

prechádza, aby som zahanbil a vyvrátil tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom, či už pyšnou samoľúbosťou, či márnivou 

ctižiadosťou, alebo slepotou a zlou domnienkou vedení neprávoplatné zhromaždenia vydržiavajú. Lebo je treba, aby s touto 

cirkvou pre jej mocnú prednosť všetky cirkvi, to jest všetci veriaci spojení boli, v ktorej vždy od apoštolov pochádzajúce 

ústné podanie sa udržiavalo u veriacich, čoby tí boli i zkadekoľvek do nej vstúpili. Sv. apoštolovia odovzdali riadenie a 

dozorstvo cirkvi Linovi; tohoto Lina spomína sv. Pavel v listoch ku Timotheovi. Po ňom nasledoval Anaklet; po tomto 

obdržal čo tretí po apoštoloch Klement najvyššie dozorstvo, ktorý sv. apoštolov osobne znal, s nimi obcoval, ich zvestovanie 

ešte v čerstvej pamäti a ich podanie pred očima mal, a síce nielen on sám; lebo vtedy živí boli ešte mnohí, ktorí od sv. 

apoštolov boli vyučení. Po tomto Klementovi nasledovali jeden za druhým: Evaristus, Alexander, Sixtus, Telesforus, 

Hyginus, Pius, a teraz Eleutherius je dvanásty najvyšší pastier po apoštoloch. Týmto poriadkom a touto postupnosťou dostalo 

sa podanie apoštolov v cirkvi a zvestovanie pravdy až na nás. A ten je najdokonalejší dôkaz, že je len jedna a tá istá oživujúca 

viera, ktorá bola v cirkvi vyučovaná od časov apoštolov až do dnešného dňa. Keď teda povstane spor o nejakú pravdu, treba 

len sa obrátiť ku najstarším cirkvám, v ktorých apoštolovia vyučovali, a ztade prijímať rozhodnutie o tom, čo je isto a 

bezpečno. Lebo apoštoli boli uložili do tých cirkví, akoby do bohatej zásobárne všetku pravdu v úplnosti, že každý, komu 

ľúbo, z tejto čerpať môže nápoj života. 

Ďalej dokladá sv. Ireneus: «A Čo, keby apoštolovia neboli zanechali spisy, či by sme sa neboli museli riadiť podľa sdeleného 

ústneho podania, ktoré od nich na tých prešlo, ktorým sverili cirkev? Tak pridŕžajú sa toho mnohé národy medzi barbarami, 

ktoré v Krista veria, a ktoré učenie spásy bez papieru a černidla, ale od Ducha svätého vo svojich srdciach napísané majú, a 

staré ústné podanie verne zachovávajú .... Tí, ktorí bez písmeny vieru zachovávajú, môžu byť ohľadom svojej reči barbarmi 

(nevzdelancami), ohľadom ale učenia, mravov a života sú skrze vieru veľmi múdrymi a Bohu milými skrze svoju 

spravodlivosť, nevinnosť a múdrosť. Keby im niekto povedal, čo bludoverci vymysleli, zapchali by svoje uši, ušli by a 

nepočúvali by rúhavé reči. Mocou starého apoštolského ústneho podania nepripúšťajú si k mysli také bláznovstvá... Lebo 

pred Valentínom neboli Valentiniani, pred Marcionom neboli Marcioniti, a tak ani druhé zlé mienky, kým nepovstali 

pôvodcovia a vynálezcovia takého prevráteného učenia.» 

Ako bránil sv. Ireneus sv. vieru proti kacierom, tak usiloval sa i jednotu v cirkvi zachovať. Vypukly nové nepokoje pre 

svätenie Veľkej noci so Židmi. Pápež sv. Viktor chcel už východných biskupov pre tú odchýľku z cirkvi vyobcovať. Ireneus 

písal pápežovi úctivý, ale rázny list, v ktorom radí pápežovi, aby bol miernym a aby preto s východnými biskupami tak prísne 

nezachádzal. I udržal sa pokoj a jednota v cirkvi. 

Dvadsať a viac rokov riadil Ireneus cirkev v Lyone. Rímské cisárstvo bolo toho času veľmi znepokojované rôznicami a 

bojami. Prevrat nasledoval za prevratom. Konečne zvíťazil r. 197 Severus nad všetkými stranami a stal sa cisárom. Na 

počiatku svojho panovania bol Severus proti kresťanom pre ich vernosť k nemu vľúdnym a láskavým; ale keď 

modloslužobníci vždy viac a viac proti kresťanom kričali a u cisára ich očerňovali, začal r. 202 i on prenasledovať kresťanov. 

V Lyone, kde Severus pred dvadsiati rokmi bol vladárom, začali pohania divoko zúriť proti kresťanom. Devätnásťtisíc 

vyznavačov Kristových vylialo krv svoju za sv. vieru, ktorá tiekla potokami po meste Lyone. Sv. Ireneus bol posledný 

mučený a sťatý. To stalo sa dňa 28. júna r. 202. Ostatky jeho prechovávaly sa dlho v chráme, kým ich r. 1562 zúriví Hugenoti 

(Kalvíni) nerozmetali. 

Sv. Ireneus vyobrazuje sa v biskupskom rúchu, s mečom v ruke. 
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29. JÚNA. 

Sv. Peter apoštol. 

Božský Spasiteľ zhromaždil okolo seba učeníkov a z týchto vyvolil si niektorých dôverníkov, ktorí vždy s Ním obcovali a 

svedkami všetkého boli, čo učil a činil. Ježiš Kristus nazýval ich apoštolmi, to jest poslancami; lebo ich k tomu určil, aby 

evanjelium či radostné zvestovanie národom ohlasovali. Medzi týchto dôverných priateľov Ježiša Krista patril i svätý Peter. 

Sv. Peter, knieža apoštolov, vidomá hlava cirkvi, pevný stĺp viery, ako ho menuje cirkevný snem Efezský, námestník Kristov 

na zemi, základný kameň, na ktorom podľa sv. Augustína cirkev spočíva, menoval sa prv, než bol za apoštola povolaný, 

Šimon. Narodil sa niekoľko rokov pred Kristom Pánom v mestečku Bethsaide, v hornej Galilei, na jazere Genesarethskom. 

Otec jeho Jonáš pochádzal z pokolenia Neftalim a bol rybárom. Neskôr usadil sa Peter s bratom svojím Andrejom v 

prístavnom meste Kafarnaume, kde sa i oženil a rybárstvo na jazere Tiberiaskom prevodzoval. Oba bratia žili nábožne a 

očakávali zasľúbeného Spasiteľa. Andrej stal sa učeníkom predchodcu Spasiteľa, Jána Krstiteľa, keď počul, že tento 

oznamuje blízky príchod Jeho. 

Ježiš Kristus prišiel k Jordánu a chcel sa dať od Jána pokrstiť. Ján riekol: «Ja mám od Teba pokrstený byť, a Ty ideš ku 

mne?» A keď Ježiš nástojil, pokrstil Ho Ján a tu počutý bol hlas z neba: « Tento je Syn môj milý, v ktorom sa mi zaľúbilo!» 

Andrej bol tam prítomný. Keď na druhý deň blížil sa Ježiš, stál Ján s dvoma učeníkmi, z ktorých jeden bol Andrej, i ukázal 

na Neho: «Hľa Baránok Boží!» Andrej s druhým učeníkom išiel za Ježišom a počúvali Jeho učenie a presvedčili sa, že je On 

očakávaným Spasiteľom. A hneď ponáhľal sa Andrej k bratovi Šimonovi a s radosťou mu privolal: «NašIi sme Messiáša!» 

Šimon uveril a išiel k Ježišovi. Keď ho Spasiteľ uzrel, riekol: «Ty si Šimon, syn Jonášov; ty menovať sa budeš Kefas», to 

jest: Peter, Skala. I zostali bratia za viacej dní pri Ježišovi a poslúchali horlivé Jeho učenie; potom vrátili sa do Kafarnaumu 

ku svojej živnosti. Toho istého roku, keď Ježiš vystúpil čo učiteľ ľudu izraelského a z Jeruzalema sa vrátil k jazeru Tiberias, 

chytal Peter s bratom Andrejom na jazere ryby. Veľké množstvo ľudu zhromaždilo sa, aby poslúchalo slová večného života 

z úst Spasiteľových. Aby Ježiš pohodlnejšie hovoriť mohol k zástupu, vstúpil na loď Petrovu, ktorý pri brehu vypieral siete, 

prosil ho, aby Ho máľučko od brehu odviezol, a učil z lodičky zástupy. Keď prestal hovoriť, riekol k Šimonovi Petrovi: 

«Vyplávaj na hlbinu a rozostrite svoje siete k loveniu.» Šimon Peter odpovedal: «Majstre, cez celú noc sme pracovali a nič 

sme nechytili; ale na Tvoje slovo rozostrem sieť.» I hodili sieť do vody a zahrnuli veľké množstvo rýb, že sa im sieť trhala a 

na pomoc museli volať Jakuba a Jána, ktorí neďaleko boli. I padol prestrašený Šimon Peter na kolená, keď videl dve lodičky 

preplnené rybami, a zvolal; «Odídi odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek!» A Ježiš Kristus mu riekol: «Neboj sa; od tohoto 

času budeš už ľudí loviť!» A hneď pripiali svoje lodičky ku brehu, poodnášali ryby domov, opustili svoju rodinu, išli za 

Ježišom Kristom a nikdy viac od Neho neodstúpili. 

Roku 31 po Veľkej noci vyvolil si Ježiš zo svojich učeníkov dvanásť apoštolov a od tohoto času vyznačoval Petra pred 

ostatnými apoštolmi a tým dával na známosť, že ho ku prvej dôstojnosti vo svojej cirkvi určil. Keď plavili sa raz učeníci po 

jazere, išiel im Ježiš po vlnách oproti. Učeníci sa naľakali, Peter ale zvolal: «Pane, jestli si Ty, káž mi k Tebe ísť po vode!» 

A Ježiš riekol: «Poď!» Peter išiel. Veľký vetor sa ztrhol a Peter bál sa, že utonie, preto zvolal: «Pane, zachovaj ma!» Ježiš 

chytil ho za ruku a riekol: «Maloverný, prečo si pochyboval?» Keď Ježiš išiel do Cesareje Filipovej, pýtal sa na ceste svojich 

učeníkov: «Za koho majú ľudia Syna človeka?» A oni odpovedali: «Niektorí za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, iní za Jeremiáša, 

lebo za niektorého z prorokov.» A Spasiteľ sa pýtal: «A vy za koho ma držíte?» Šimon Peter odpovedal menom učeníkov: 

«Ty si Kristus, Syn Boha živého!» A Ježiš mu odpovedal: «Blahoslavený si, Simone, synu Jonášov: lebo telo a krv nezjavilo 

ti, ale Otec môj, ktorý je v nebesiach. A ja hovorím tebe: Ty si Peter, a na tej skale postavím cirkev svoju, a brány pekelné 

nepremôžu ju. Tebe dám kľúče kráľovstva nebeského: čokoľvek sviažeš na zemi, bude sviazano i na nebi: a čokoľvek 

rozviažeš na zemi, bude rozviazano i na nebi.» Týmito slovami ustanovil Spasiteľ Petra za hlavu svojej cirkvi. 

Keď Ježiš Kristus päť tisíc ľudí navrchu zázračným spôsobom bol nasýtil a na druhý deň veľké množstvo ľudu k Nemu 

prišlo, riekol Ježiš: «Ja som chlieb živý, ktorý som s neba zostúpil. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Kto 

jie moje telo a pije moju krv, má život večný.» Slová tieto nerozumeli ani mnohí z učeníkov, i reptali: «Tvrdá je táto reč, kto 

môže ju slyšať?» Zástup rozchádzal sa, ba i mnohí z učeníkov opustili Spasiteľa. A Ježiš pýtal sa apoštolov, ktorí pri Ňom 

ostali: «Či i vy chcete ma opustiť? » A Peter menom apoštolov odpovedal: «Pane, ku komu pôjdeme? Ty máš slová večného 

života. A my sme uverili a poznali, že si Ty Kristus, Syn Boží!» Keď Ježiš hovoril o svojom utrpení a smrti, zvolal preľaknutý 

Peter: «Odstúp to od Teba, Pane! Nestane sa to Tebe!» Spasiteľ pokarhal Petra pre tie slová lásky k Nemu, lebo sa obával, 

že Peter v svojej horlivosti prekazí veľké dielo utrpenia pre spásu sveta. 

Ježiš Kristus znal veľkú lásku a horlivosť apoštola Petra, i vzal ho sebou s Jánom a Jakubom o niekoľko dní na vrch Tábor, 

aby jemu a tým dvom veľkým apoštolom ukázal slávu svojho premenenia. A keď Peter videl premeneného Spasiteľa a pri 

ňom prorokov Eliáša a Mojžiša, zvolal vo sladkom vytržení: «Majstre, dobre je nám tu byť; i učiňme tri stánky: Tebe jeden, 

Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden!» Peter na seba a svojich druhov od radosti zabudol. Petra poslal Spasiteľ, aby chytil rybu, 

žeby boli mohli daň chrámovú za seba zaplatiť. Keď pri poslednej večeri Spasiteľ, umýval nohy svojim apoštolom, zvolal 

pokorný Peter: «Pane, Ty mi umývaš nohy?» Ježiš mu odpovedal: «Keď ti neumyjem, nebudeš mať podieľ so mnou.» A 

láskyplný Šimon Peter prosil: «Pane, nie len moje nohy, ale i ruky i hlavu.» A keď pri stole sedeli, hovoril Ježiš ku apoštolom 

o svojom blízkom utrpení a o ich oslávení. I riekol: «Šimone, Šimone, hľa, satan vyžiadal vás, aby vás cúdil ako pšenicu; ale 

ja som prosil za teba, aby nezhynula tvoja viera, a niekedy obrátený (totiž od svojho previnenia) potvrdzuj svojich bratov.» 

Peter odpovedal; «Pane, hotový som s Tebou i do žalára i na smrť ísť!» A Kristus Pán pohnutý jeho láskou odpovedal: «Kam 



 

305 

ja idem, nemôžeš ma teraz nasledovať: ale nasledovať budeš potom!» A keď vyšli na horu Olivetskú, riekol Ježiš apoštolom: 

«Všetci sa pohoršíte nado mnou tejto noci!» Peter zvolal: «Čoby sa i všetci nad Tebou pohoršili, ale nie ja!» A Kristus Pán 

riekol: «Iste hovorím tebe, že ty dnes tejto noci, prv než kohút dvakrát zaspieva, trikrát mňa zapreš.» V záhrade Gethsemane 

osmelil sa Peter jediný z apoštolov, aby Spasiteľa pred zajatím mečom bránil. Spasiteľ zahojil odťaté ucho vojakovi 

Malchusovi a rozkázal Petrovi, aby meč odložil «Schovaj meč svoj do pošvy. Ci nemám piť z kalicha, ktorý mi dal Otec?» 

No, nezadlho mal sa presvedčiť Peter o svojej ľudskej slabosti! Keď zajatého Spasiteľa viedli vojaci ku Kaifášovi, išiel Peter 

s Jánom za Ním až na dvor veľkňaza. I stratil Peter svoju smelosť a zaprel pred sluhami trikrát Spasiteľa svojho, ktorého tak 

veľmi miloval. Keď ale kohút dvakrát zaspieval a Ježiš láskavé a milosrdne na neho pohliadol, vyšiel z pomedzi nebezpečnej 

spoločnosti a plakal horké slzy pokánia. Synovská jeho prítuľnosť ku nebeskému Majstrovi, smelá túžba s ním zomrieť, 

ľudský strach pred surovým násilím nepriateľov, hanba nad krehkosťou a previnením, všetko to zronilo Petra, ktorý Ježišovi 

takú vernosť a nekonečnú lásku osvedčoval. Od tohoto času bol Peter samá pokora. Poklesok jeho naučil ho, ako má čo hlava 

apoštolov milosrdným byť oproti chybám ľudským a s hriešnikami láskavé zachádzať. A Peter neklesol viacej, ba hovorí sa, 

že kým živý bol a kohúta spievať počul, bolestné slzy vylieval. 

No Spasiteľ prehliadol slabosť verného svojho apoštola. Peter, ktorý trikrát Ježiša zaprel, vyznal trikrát svoju lásku k Nemu 

a Jeho božstvo. Po vzkriesení zjavil sa oslávený Ježiš Petrovi a iným učeníkom, ktorí na jazere Tiberiaskom ryby lovili. Keď 

Ho Peter uzrel, hodil sa do vody a plával k Nemu. A keď na brehu pri obede sedeli, pýtal sa ho láskavý Spasiteľ: «Šimone, 

synu Jonášov, či ma miluješ viac než títo?» Peter odpovedal: «Pane, znáš, že Ťa milujem.» A Ježiš mu riekol: «Pas baránky 

moje.» A zase pýtal sa ho Pán: «Šimone, synu Jonášov, či ma miluješ?» Peter zase odpovedal: «Pane, znáš, že Ta milujem.» 

Pán riekol: «Pas baránky moje!» A po tretí raz pýtal sa Ježiš: «Simone, synujonášov, či ma miluješ? Peter zarmútil sa a 

odpovedal pohnuto: «Pane, Ty znáš všetko: Ty vieš, že Ta milujem !» A Kristus Pán riekol: «Pas ovce moje!» Týmito slovami 

ustanovil Spasiteľ Petra za svojho námestníka na zemi, za dobrého pastiera, ktorý stádo cirkvi pásť mal. A od tohoto času 

uznávali ho apoštolovia za hlavu cirkvi. 

Po nanebevstúpení Pána navrhol Peter apoštolom a učeníkom Kristovým, aby na miesto zradného Judáša vyvolili iného 

apoštola. Keď na Turice Duch svätý na apoštolov zostúpil a oni rozchádzali sa po svete, aby podľa rozkazu Kristovho 

národom sv. Evanjelium hlásali, vystúpil Peter prvý z apoštolov verejne a v ráznej reči dokazoval, že Ježiš Kristus je 

zasľúbený Vykupiteľ, ktorý vstal z mŕtvych na tretí deň a na nebe vstúpil. Na jeho úchvatnú a zápalistú reč prijalo toho dňa 

3000 ľudí vieru Ježiša Krista. O niekoľko dní urobil Peter prvý zázrak, keď pri bráne chrámu Jeruzalemského od narodenia 

kulhavému rozkázal: «V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!» Pre tento zázrak a hlásanie učenia Kristovho v 

chráme dal stotník chrámu chytiť Petra a hodiť s Jánom do žalára. A keď ich postavili pred súd, ohlasoval Peter neohrozene, 

že Ježiš Kristus, ktorého ukrižovali, vstal z mŕtvych a v mene Jeho ten chromý bol uzdravený. I zvolal Peter k rade židovskej: 

«Či je to spravodlivé pred obličajom Božím, aby sme vás viac poslúchali než Boha,súdte!» A od toho času nedbal na žiadne 

vyhrážky, žiadne mučenie, žiaden žalár. I precestoval celú židovskú zem, učil a činil zázraky. Keď obyvatelia Samary prijali 

vieru Kristovu, išiel do toho mesta Peter s Jánom a modlili sa nad nimi, aby prijali Ducha svätého. V Lydde uzdravil Peter 

porazeného Eneáša. V Joppe vzkriesil z mŕtvych nábožnú a dobročinnú vdovu Thabithu. 

V meste Joppe býval Peter za niekoľko dní u koželuha Šimona. Tu mal zjavenie a poučenie, ako sa má držať vo veci, od 

ktorej budúcnosť sv. cirkvi závisela. Keď sa na vrchu domu modlil, uzrel otvorené nebe, a prestieradlo za štyri rohy dolu na 

zem sa spúšťajúce, v ktorom boli rozličné zvery. I počul hlas: «Vstaň, Petre, bij a jedz!» A Peter riekol: «Nikdy nič nečistého 

som nejedol.» A hlas volal: «Čo Boh očistil, nehovor, že je to nečisté.» I tretíraz podobne volal hlas. I zmizlo videnie. A keď 

Peter o ňom rozmýšľal, prišli poslovia od rímského stotníka Kornélia z Cesarei a prosili ho, aby išiel k ich pánovi. Bol to 

muž nábožný, odstúpil od pohanstva, prijal náboženstvo židovské, a keď počul o učení a zázrakoch Petrových, chcel ho 

poznať. Peter išiel ku Korneliovi, ohlasoval sv. Evanjelium, i pokrstil jeho a mnohých pohanov a Židov. A keď preto niektorí 

kresťania zo židovstva sa horšili, pojal niektorých sebou, išiel do Jeruzalema a rozprával druhým apoštolom svoje videnie a 

ako i pohanov na vieru Kristovu obrátil. Apoštolovia zvelebovali Boha, že i pohanov do cirkvi povolal. 

Sv. Peter išiel r. 37 do Antiochie, založil tu cirkev, precestoval Galaciu, Bithyniu, Kappadóciu a celú malú Áziu. Všade kázal 

v synagógach. Židovský kráľ Herodes Agrippa dal apoštola Jakuba zoťať a sv. Petra v Jeruzaleme do žalára hodiť. V noci 

zjavil sa anjel Pána Petrovi v žalári a vyviedol ho von. Sv. Peter išiel r. 42 do Ríma, kde panoval cisár Klaudius, a založil tu 

cirkev. Rím stal sa od toho času stredom jednoty a sídlom námestníkov Ježiša Krista. Tu písal Peter svoj prvý list na kresťanov 

po svete rozptýlených. Roku 51 vydržiaval sa prvý cirkevný snem v Jeruzaleme, na ktorom Peter predsedal a rozhodnutie 

vyslovil, že kresťania, zo židovstva obrátení nie sú povinní zachovávať obyčaje židovské a najmä obriezku. Z Jeruzalema 

cestoval do rozličných krajín, navštevoval čo hlava cirkvi a knieža apoštolov biskupstvá, zakladal nové, i vrátil sa z Východu 

naspäť do Ríma, zkade nový list k tým cirkvám napísal. 

V Ríme panoval toho času cisár Nero, najväčší ukrutník, jakého kedy zem nosila. Peter hlásal verejne sv. vieru o jednom 

pravom Bohu a ostro napádal pohanské nemravy, ako smilstvo, obžerstvo, závisť, pomstu a iné neprávosti. Roku 66 prišiel 

do Ríma zo Samary čarodejník Šimon. I sľúbil cisárovi, že v povetrí bude lietať a Kristovo nanebevstúpenie nasledovať. Keď 

to počul Peter, zarmútil sa, išiel na miesto, kde čarodejník chcel svoje kúsky vystrájať a modlil sa k Bohu, aby bezbožného 

rúhača zahanbil. Svätí spisovatelia rozprávajú, že čarodejník Šimon skutočne do povetria vyletel, ale na modlitbu sv. Petra a 

Pavla na zem spadol, nohy si polámal a v zúfalstve zomrel. Ukrutný Nero bol celý besný od zlosti, keď videť musel, že sa 

mnohí pohania na vieru Kristovu obrátili. I začal prenasledovať kresťanov. Veriaci prosili Petra so slzami, aby pre nich sa 

zachránil a ušiel. Peter vyhovel ich prosbe, i vychádzal v noci z mesta. V bráne zjavil sa mu Ježiš. Peter sa pýtal: «Pane, kam 

ideš?» A Ježiš odpovedal: «Do Ríma, aby som bol zase ukrižovaný. Peter vrátil sa a rozprával veriacim, aké mal zjavenie. 
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Nezadlho dal ho Nero chytiť a do žalára hodiť, v ktorom i sv. Pavel väznený bol. Za osem mesiacov bol v žalári trápený a 

konečne dňa 29. júna r. 67 k smrti kríža odsúdený. Najprv bol ukrutne ubičovaný a keď ho na popravné miesto vyviedli, 

prosil katov, aby ho dolu hlavou na kríž pribili, lebo sa v svojej pokore za nehodného držal, aby tak zomrel, ako jeho božský 

Vykupiteľ. I zomrel, ako mu to Kristus Pán predpovedal, na kríži, keď za dvadsaťpäť rokov sv. cirkev v Ríme bol riadil a 

spravoval. 

Jeho ostatky nachádzajú sa v svetoznámom chráme Rímskom vatikánskom, ktorý podľa neho menuje sa chrámom sv. Petra. 

Žiaden človek, žiaden cisár nemá taký skvelý pomník postavený na svete, ako chudobný rybár Galilejský sv. Peter. 

Sv. Peter apoštol vyobrazuje sa s kľúčami v ruke. 

Poučenie. 

Svätý Peter apoštol podáva nám celým svojím životom nepočetné príklady, ktoré sú veľmi poučné a ktoré nasledovať máme. 

Sotva riekol mu brat Andrej, že videl Spasiteľa, už túži, aby čím skôr k Nemu ísť mohol. Sotva Ho videl, počúva usilovne 

Jeho sv. reči a nemôže sa od Neho odtrhnúť. A keď ho Ježiš vyzval, aby Ho nasledoval, opúšťa svoje remeslo, dom a rodinu 

a odprevádza Ho verne a vytrvale na všetkých cestách. Kresťane, či si i ty takým horlivým v službe svojho Spasiteľa?. Či i 

ty tak ochotne plníš vôľu Jeho? Sv. Peter bol Spasiteľovi celkom oddaný, nie tak zradca Judáš. Jak odhodlane odpovedal 

Peter, keď učeníci Ježiša opustiť chceli: «Ty máš slová večného života!» A aké boľavé bolo jeho srdce, keď zo slabosti 

ľudskej Spasiteľa zaprel. Ačkoľvek videl toľké zázraky Ježišove, zaprel Ho v Jeho utrpení. Kresťane, vidíš, aký slabý je 

človek, keď ponechaný býva vlastnej biede. Uponíž sa, pracuj na svojom spasení s bázňou. Ale nezúfaj, len jeden láskavý 

pohľad Spasiteľov je potrebný. Oplakávaj svoje hriechy za príkladom sv. Petra, ktorý cez celý svoj život horko oplakával 

svoju neveru, kedykoľvek len na ňu spomnel. A jaká nekonečná bola láska sv. Petra ku Ježišovi, jaká skalopevná jeho viera, 

jaká všemohúca jeho dôvera k Nemu?! S akou horúcou vrúcnosťou riekol k Pánovi: «Ty si Kristus, Syn Boha živého!» Jak 

strachoval sa sv. apoštol, keď Spasiteľ hovoril o svojom budúcom utrpení! A keď Ježiš trikrát sa ho pýtal, či Ho miluje, s 

akou oddanosťou trikrát riekol: «Ty znáš, Pane, že Ta milujem!» Kresťane, tu máš obraz dokonalej lásky, s akou máš sa 

vinúť ku svojmu nebeskému Spasiteľovi. 

Modlitba. 

Ó Bože, buď nám na pomoci, aby sme ako sv. apoštol Peter živí boli a zomreli, a niekedy jeho oslávenia hodnými sa stali. 

Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

30. JÚNA. 

Sv. Pavel, apoštol. 

Božia múdrosť a milosrdenstvo obrátily zúrivého prenasledovníka učenia Spasiteľovho, Šavla. Bol on rodom Žid z pokolenia 

Benjamínovho, narodený čo rímský mešťan v Tarse v Cilicii, muž vysokoučený, horlivý obranca zákona Mojžišovho, učeník 

slávneho farizeja Gamaliela. Božský Spasiteľ vyvolil si divotvorným spôsobom tohoto učeného farizeja za nástroj 

rozširovania cirkvi, proti ktorej predtým tak veľmi zúril. Aby nevykrikovali zarytí farizeovia, že len neučení ľudia vieru 

Kristovu prijímajú, obrátil najučenejšieho a najhorlivejšieho farizeja Šavla, ktorý ich vlastnou zbraňou porážal. Cirkev slávi 

pamiatku obrátenia sv. Pavla dňa 25. januára. (Čítaj sväzok I. Leg. od str. 61—62.) 

Keď sv. Pavel ku kresťanstvu sa obrátil a Duchom svätým bol naplnený, podobal sa mohutnej rieke, ktorá sa po všetkých 

krajoch rozlieva, aby ich zúrodnila. Do celého známeho sveta niesla jeho mohutná ruka 'kríž Ježiša Krista a sväté podanie 

slova Božieho. I menuje sa dobre apoštolom národov, druhým kniežaťom apoštolov. Po svojom obrátení začal hneď v 

Damasku hlásať ukrižovaného Spasiteľa, a keď Židia ho umučiť chceli, spustili ho kresťania v koši s múrov mestských a on 

išiel do susedných miest, vnikol i do Arabie a všade ohlasoval sv. Evanjelium. Po troch rokoch išiel sv. Pavel do Jeruzalema, 

kde ho sv. Barnabáš apoštolom Petrovi a Jánovi predstavil. V Jeruzaleme bavil sa Pavel za pätnásť dní a kázal horlivé proti 

farizejom a sadducejom o Spasiteľovi pred veľkým zástupom Židov, ktorí grécky hovorili. I porážal učiteľov židovských 

hlbokou svojou vedou a známosťou sv. Písma, že nemohli múdrosti a učeniu jeho odolať, a preto uväzniť ho chceli. Len 

ťažko mohol uniknúť z mesta, i odišiel do Cesarei, kam ho mnohí kresťania odprevádzali. I prišiel do rodného mesta Tarsu, 

a pôsobil tam, ako i v okolitých krajinkách Cilicie a Sýrie pre sv. cirkev veľmi požehnane. 

Roku 43 volal sv. Pavla Barnabáš do mesta Antiochie. Oba horliví apoštoli obrátili mnohých pohanov a Židov na vieru 

Kristovu v tomto ľudnatom a veľkom meste. A veriaci títo menovali sa prví kresťanmi a cirkev ich bola najväčšou zo 

všetkých. V tomto meste stalo sa, že vytržený bol až do tretieho neba «a počul tajné slová, ktoré nemožno človekovi hovoriť.» 

(II. Kor. 12.) O milosti tejto často hovorieval. Aby ale v pokore bol udržaný, musel podstúpiť veľké pokúšanie tela. Sám píše 

o tom takto: «A aby veľkosť zjavenia ma nepozdvihla, daný mi je pichliač tela môjho, anjel satanášov, aby ma zauškoval. 

Preto trikrát som Pána prosil, aby odo mňa odstúpil: ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti!» A sv. apoštol mrtvil telo 

svoje prísnym pôstom, aby, keď iným spasenie ohlasoval, sám nebol pozbavený koruny večného života. Ačkoľvek mnoho 



 

307 

pracoval na šírení kresťanstva a od Boha zvláštné milosti obdržal, hovorí o sebe vždy s opovržením, menuje sa rúhačom, 

prenasledovníkom, posledným z apoštolov, nehodným mena apoštolského. Čo si vypracoval shotovovaním pokrovcov a 

šiatrov, tým sa skromne živil, aby cirkvi na ťarchu nebol. V Antiochii sbieral s Barnabášom milodary pre kresťanských bratov 

v Jeruzaleme, ktorí hladom mreli, i zaniesol im výdatnú podporu. Keď sa s Barnabášom z Jeruzalema naspäť vracal, pojal 

sebou do Antiochie i Jána Marka. Tu bol za biskupa a apoštola posvätený a vybral sa s Barnabášom a Jánom Markom na 

prvú svoju veľkú apoštolskú cestu. 

I prišiel sv. Pavel so súdruhami svojimi do mesta Seleucie v Sýrii, ztade plavili sa do rodiska Barnabášovho, na ostrov Cyprus. 

Tu kázali slovo Božie hneď v meste Salamine, ktoré sa dnes menuje Famagusta, a precestovali ostrov, hlásajúc sv. 

Evanjelium, od Východu na Západ. V meste Pafe našli u miestodržiteľa, Sergia Pavla, čarodejníka Elyma. Na slovo Pavlovo 

oslepol čarodejník a miestodržiteľ prijal učenie Kristovo. Preplavili sa naspäť do Ázie a ohlasovali slovo Božie v meste Perge 

v Pamfylii, kde ich Ján Markus opustil a do Jeruzalema sa vrátil. I precestoval Pavel s Barnabášom mestá Antiochiu v Pisidii, 

Ikonium v Lykaonii, Lystru, kde ich pohania za bohov držali, a všade obrátili mnoho Židov a pohanov na vieru kresťanskú. 

V poslednom meste zbúrili sa Židia, kameňovali Pavla, kým sa nedomnievali, že je mŕtvy. Jak potešili sa kresťania, keď 

zúriví Židia odišli a Pavel zdravý povstal. Cez Attaliu vrátil sa Pavel s Barnabášom naspäť do Antiochie, kde sa zdržoval za 

sedem rokov. 

Po prvom cirkevnom sneme, ktorý sa r. 51 v Jeruzaleme odbýval, vrátil sa Pavel do Antiochie. I nastúpil svoju druhú 

apoštolskú cestu. Pojal sebou Silasa a precestoval s ním Sýriu, Ciliciu, Frygiu a Galaciu, v ktorých krajinkách mnohých 

pokrstil. Keď prišiel do Troady, bol zjavením upomenutý, aby sa preplavil do Macedónie. Na tejto ceste do Európy 

odprevádzal sv. Pavla i sv. Lukáš. A keď prešiel tie krajiny, bavil sa v Grécku za tri mesiace. Preplaviť sa chcel do Sýrie, ale 

Židia strojili mu úklady, i navrátiť sa musel cez Macedóniu do Troady. V meste Filippi obrátil bohatú Lýdiu a uzdravil zlým 

duchom posadlú slúžku. Pre jeho horlivú reč chytili Židia Pavla a Silasa, bičovali ich a hodili do väzenia. O polnoci 

prespevovali Bohu chválu, ako by sa im nič nebolo stalo, ačkoľvek boli celí zranení. I nastalo zemetrasenie, väzenie sa 

dopukalo a dvere sa otvorily, že mohli na slobodu výjsť. Žalárnik naľakal sa, že ušli a chcel sa zavraždiť. Sv. Pavel mu riekol: 

«Nič si neublíž, tu sme.» Žalárnik dal sa s celou rodinou pokrstiť. Predstavenstvo mesta pustilo Pavla a Silasa na slobodu a 

oba cestovali cez mestá Antipolis a Apolloniu do Solúna (Thessaloniky), kde u Jasona bývali a mnohých Židov a pohanov 

gréckych obrátili. I tu zbúrili Židia pohanov proti kresťanom a pohnali Jasona a iných ku súdu. Keď sv. Pavel upevnil a 

zriadil cirkev v Solúne, odcestoval so Silasom do Beroy. Za ním tiahli niektorí zlostní Židia, prenasledovali ho a prinútili, že 

musel i toto mesto zanechať, kde bol sotva cirkev založil. 

I prišiel sv. Pavel do Athén, najhlavnejšieho to mesta v Grécku, v ktorom prekvitaly krásné umenia a vedy. Ačkoľvek Gréci 

boli najvzdelanejší ľudia na svete toho času, predsa oddaní boli najväčším poverám. Všetkým pohanským bôžkom vystavali 

skvelé chrámy. A z bázne, žeby žiadneho bôžka nevynechali a neobrazili, vystavali i chrám s nápisom: «Neznámemu Bohu.» 

Sv. Pavel ohlasoval sv. Evanjelium v židovskej synagóge. I vystúpil pred tým chrámom na verejnom mieste, Areopag 

menovanom, pred mnohými najučenejšími pohanmi, mudrcami. Mnohí svetoví učenci pohanskí naplnení boli duchom Božím 

a dali sa pokrstiť, medzi nimi slávný sudca, rečník a učenec Dionys Areopagita a jeho manželka DaMáris. Z Athén odišiel 

sv. Pavel do druhého slávneho mesta gréckeho Korintu. Ubytoval sa u kresťana, menom Akvila a jeho manželky, nábožnej 

Priscilly, ktorí boli museli pre svoje kresťanské vierovyznanie Rím opustiť. Živil sa zhotovovaním pokrovcov a Šiatrov. Tu 

napísal roku 52 dva listy svoje na kresťanov v Solúne (ku Thessalonickým). Za osem mesiacov hlásal v Korinte slovo Božie 

a založil prekvetajúcu cirkev, ačkoľvek od Židov veľmi mnoho trpeť musel. Keď odchádzal, postil sa za tridsať dní a chystal 

sa na pút do Jeruzalema. Odplavil sa do Sýrie a s ním išli Akvila a Priscilla. Roku 53 prišiel do Efezu, kde zanechal Akvilu, 

aby tu hlásal sv. Evanjelium; sám išiel cez Cesareju do Jeruzalema. Keď vyplnil sľub, vrátil sa do Antiochie. 

I nastúpil tretiu apoštolskú svoju cestu. Precestoval Galaciu a Frýgiu, i prišiel do Efezu, kde sa za tri roky bavil. Z Efezu písal 

svoj list r. 57 ku Galatom a prvý ku Korintským. Kázal horlivé, že čarodejníckych kníh v cene 20.000 zl. verejne spáleno 

bolo. A kresťanstvo rozmnožilo sa tak v tomto svetovom veľmeste, že sochári a zlatníci, ktorí vo veľkom množstve 

zhotovovali sochy bohyne Diany, ktorej tam veľký chrám bol postavený, zbúrili pohanov a Židov proti kresťanom. Sv. Pavel 

a niektorí jeho kňazi boli pochytaní a divým zverom predhodení; ale divé šelmy nič im neublížily. Miestodržiteľ utíšil vzburu 

a prepustil sv. Pavla na slobodu. Sv. Pavel odišiel do Macedónie. Niektorí cirkevní spisovatelia dosvedčujú, že až do Illyrska 

zašiel. I ohlasoval sv. Evanjelium po celom Grécku a Korinte. Z Kencher, neďaleko Korintu, písal r. 58 svoj list k Rimanom. 

Chcel sa odplaviť do Jeruzalema, ale keď Židia na život mu siahali, vrátil sa do Macedónie. Ztade písal r. 58 svoj druhý list 

ku Korintským. Keď prišiel do Troady, kázal tam v nedeľu až do pol noci. Mládenec, menom Eutiches, ktorý na okne tretieho 

poschodia sedel, zaspal, spadol na ulicu a zomrel. Sv. Pavel vzkriesil hneď toho mládenca, i horlivé kázal do rána. Z Troady 

išiel sv. Pavel po suchu do Assonu, tam vystúpil na loď, zastavil sa v pomorskom meste Mytilene, na ostrove Samose a v 

Milete, kam povolal starších cirkvi Efezskej, aby sa s nimi poradil a navždy rozlúčil. Keď sa priplavil do mesta Tyru v Sýrii, 

našiel tam učeníkov, ktorí mu hovorili, že boli napomenutí Duchom svätým, aby nešiel do Jeruzalema, kam sa zase sbieral. 

I zabavil sa tam za sedem dní. Potom odišiel cez Ptoloinaidu do Cesareje, kde v dome Filipa, jedného zo siedmi horlivých 

diakonov, za niekoľko dní býval. I navštívil ho nejaký Agabus, vzal pás Pavlov, sviazal si ruky a nohy a riekol: «Toto hovorí 

Duch svätý: Muža, ktorého je tento pás, tak sviažu Židia v Jeruzaleme a vydajú do rúk pohanom. A keď Pavla prosili veriaci, 

aby ta nešiel, a plakali, riekol: «Čo činíte plačúc a trápiac moje srdce? Veď ja nielen sviazaným byť, ale i umrieť hotový som 

v Jeruzaleme pre meno Pána Ježiša.» I odišiel do Jeruzalema. 

Bolo to roku 58, keď sv. Pavel do Jeruzalema prišiel, i rozprával apoštolovi Jakubovi o svojich apoštolských cestách. A keď 

vošiel do chrámu, poznali ho Židia z Ázie, zbúrili ľud a chytili ho, vyviedli z chrámu a chceli ho zabiť. Rímský tribún 

Klaudius Lysias zabránil to, dal ho poviazať a na hrad Antónia vojakmi doviesť, lebo by ho boli Židia roztrhali. Rímský 

vojenský vodca držal ho za buriča, ale sv. Pavel sa ospravedlnil a smel k zbúreným Židom so schodov hradu hovoriť. A keď 
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hovoril o svojom obrátení a začal im hlásať sv. Evanjelium, kričali ako zdivelí a chceli ho kameňovať. Lysias chcel ho dať 

bičovať, aby zvedel, prečo Židia naňho tak kričali. Keď ho poviazali vojaci, riekol Pavel ku stotníkovi: «Či sluší vám človeka 

Rimana a neodsúdeného bičovať?» Stotník riekol to Klaudiovi Lysiasovi a ten sa naľakal, že rímského mešťana dal poviazať. 

Na druhý deň dal povolať do hradu židovských kňazov a sv. Pavel smele sa bránil. A medzi prítomnými farizeami a 

saduceami nastal rozbroj; farizei ho zastávali a saducei chceli ho roztrhať. Lysias nedal mu ublížiť. A keď sa štyridsiati Židia 

sprisahali, že sv. Pavla zabijú a Lysias sa o tom dozvedel, poslal ho v noci so silným vojskom do Cesareje ku zemskému 

vladárovi Felixovi. O päť dní prišiel ta najvyšší kňaz židovský Ananias z Jeruzalema, aby na sv. Pavla žaloval. Sv. apoštol 

bránil sa proti krivej obžalobe. A Felix ho zastal a obľahčil jeho väzenie a myslel, že dostane od neho dary. Po dvoch rokoch 

stal sa Felixovým nástupníkom Porcius Festus. I u tohoto Židia žalovali na sv. Pavla. A keď Festus do Cesareje prišiel a chcel 

sv. apoštola v Jeruzaleme súdiť, riekol sv. Pavel: «K cisárovi sa odvolávam!» A Festus odpovedal: «K cisárovi pôjdeš!» Keď 

o niekoľko dní navštívil kráľ Herodes Agrippa vladára Festa, dal si sv. Pavla zavolať a ten tak horlivé ohlasoval pred ním sv. 

Evanjelium a božstvo Ježiša Krista dokazoval, že kráľ Agrippa riekol: «Skoro ma nahovoríš, aby som sa stal kresťanom. A 

ku Festovi riekol: «Mohol prepustený byť ten človek, keby sa nebol ku cisárovi odvolával.» 

Vladár Felix poslal sv. Pavla do Ríma.Stotník Julius odprevádzal sv. apoštola až ta, a po ceste láskavé s ním zachádzal. Pri 

Myrre presadli na druhú loď. Keď sa plavili popri ostrove Krete, povstala búrka morská a pri ostrove Malte roztrepala sa loď. 

Ale žiaden človek nezahynul, ako to sv. Pavel predpovedal. I vystúpili na ostrov Maltu a pretože bola zima, nakládli si ohňa. 

Sv. Pavel snášal ráždia a tu obvinul sa mu okolo ruky jedovatý had. Pohanskí cestovatelia hovorili, že Pavel musí byť vrahom, 

keď sa síce v mori nepotopil, tera? ale iste umrieť musí. Sv. Pavel ztriasol hada a nič sa mu nestalo. A pohania mysleli, že je 

bohom. Publius, miestodržiteľ na ostrove, uhostil sv. apoštola, ktorý vyliečil jeho otca a mnohých nemocných. Roku 61 

prišiel sv. Pavel do Ríma. I bol na slobodu prepustený. Za dva roky hlásal tu sv. Evanjelium a mnohých obrátil. Tu písal 

svoje listy ku Efezským, Kolossenským, Filipenským, Filemonovi a k Židom. 

Sv. Klemens, učeník apoštolský, hovorí, že sv. Pavel odišiel do Španielska, stade do Malej Ázie, kde v Efeze ustanovil sv. 

Timothea za biskupa, na Krete ale sv. Tita. Z Nikopola v Macedónii písal roku 64 svoj list k Titovi a z Filippi ku Timotheovi. 

Roku 65 vrátil sa do Ríma, kde ho ukrutný cisár Nero do žalára hodiť dal, pretože, ako sv. Chryzostom rozpráva, jednu jeho 

ženu na vieru kresťanskú obrátil. Z tohoto väzenia písal druhý svoj list ku Timotheovi. Do väzenia nosieval mu horlivý učeník 

Onesifor často občerstvenie. Pretože nemohol kázať, ustavične sa modlil. Pri súde bránil sa, i nebol divým zverom 

predhodený, ale ku zoťatiu odsúdený. Keď ho viedli na smrť, obrátil ešte troch pohanských vojakov. Na ceste postretla ho 

Plautilla a s plačom odporúčala sa jeho orodovaniu. On prosil ju o závoj, ktorým by mohol si oči zaviazať a sľúbil, že ho 

naspäť dostane, čo sa po jeho smrti i stalo. Kat, ktorý jeho krvou postriekaný bol, obrátil sa. Posledné slová sv. apoštola boli: 

«Pane Ježišu Kriste, do rúk Tvojich porúčam svoju dušu!» Tak zomrel sv. apoštol Pavel smrťou mučeníckou dňa 29. júna 

roku 67. 

Svätý Pavel apoštol vyobrazuje sa s knihou a s mečom v ruke. 

Poučenie. 

Sv. Pavel apoštol bol prenasledovníkom Ježiša Krista. On privolil k usmrteniu nevinného Štefana a keď ho Židia kameňovali, 

strážil ich rúcha. Ako tyger žížnil po kresťanskej krvi, a vyžiadal si právo, aby mohol v okolí Jeruzalema a v Damasku 

kresťanov vyhľadávať a sviazaných do Jeruzalema vodiť. Takým chybným a slabým bol tento chýrečný muž. Ale keď sa 

milosť Božia naň vyliala, napravil svoje ľudské poblúdenie a svoju chybu, i stal sa horlivým apoštolom. V hlbokej pokore 

uznáva, že sa veľmi previnil proti Božej cirkvi, že bol rúhač, protivník a ukrutník, ale že milosrdenstva došiel. V pokore 

vyznal: «Milosťou Božou som to, čo som, a milosť Božia nebola daromná vo mne, lebo som pracoval viac, než ostatní 

apoštolovia. A skutočne žiaden zo sv. apoštolov toľko krajín neprešiel, toľko nepísal, toľko pre Krista nevytrpel, ako sv. 

Pavel. O tom píše s pokorou sám: «Služobníci Kristovi sú (ako menej múdry hovorím), viacej som ja, v prácach premnohých, 

v žalároch hojnejšie, v ranách nad mieru, v nebezpečenstvách smrteľných častokráť. Od Židov päťráz štyridsať rán bez jednej 

som trpel. Triráz som metlami šľahaný bol, raz som bol kamenovaný, triráz som sa na mori topil, deň a noc na hlbokosti 

morskej som bol, na cestách často, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od lotrov, v nebezpečenstvách od 

svojho národu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v 

nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi; v práci a v biede, v bdeniach mnohých, o hlade a 

smäde, v pôstoch mnohých, v zime a nahote. A pri všetkých svojich utrpeniach bol sv. Pavel trpezlivý, pri všetkých svojich 

skvelých daroch bol skromný. Zo skromnosti a pokory znižoval sa sv. Pavel ku každému láskavé, nehľadal vyznamenania; 

aby iným obťažným nebol, pracoval na svoju výživu. V hlbokej svojej pokore napísal: «Ja som najmenší 7. apoštolov a nie 

som ani hoden menovať sa apoštolom, preto že som prenasledoval cirkev Božiu!* Aký to bol nadzemský muž! Vo svojich 

14 listoch, ktoré písal na jednotlivé cirkvi alebo ich pastierov prejavuje veľký apoštol účinlivý, starostlivý, cnostný smysel, 

horlivú snahu po premáhaní seba v duchu Ježiša Krista a pevnú, ohnivú, stálu myseľ. A keď i v listoch svojich karhá, robí to 

s útlocitom a otcovskou láskavou dobrotou. On hovorí s povýšeným sebavedomím, s vážnosťou učiteľa, ktorý požaduje úctu 

a ju vlieva a vzbudzuje; ale vždy s pokorou, i nežiada nič pre seba, lež všetko pre Ježiša Krista a spasenie duší, ktoré tak 

veľmi na srdci mu ležalo. Kresťane, čo si a čím si bol? Jestli si sa obrátil, buď stály v cnosti a utrať radšej život, než milosť 

Božiu. Nasleduj sv. Pavla v jeho láske ku Ježišu Kristovi. Králi, cisári a pápežovia sú šťastliví, keď môžu kľačať pred 

prachom sv. Pavla, ktorý je v nebeskej sláve mohutný orodovník. Kresťane, teš sa, že Boh svojho verného sluhu a apoštola 

tak vysoko ctí. Uponíž sa, nasleduj ho; i ty uzreš jeho slávu a velebu! 

Modlitba. 
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Ó Bože, ktorý si skrze kázanie sv. Pavla apoštola veľké množstvo pohanov sv. viere vyučil, prosíme, ráč nám popriať, aby 

sme, ktorí jeho pamiatku svätíme, i moci a sily jeho orodovania účastnými sa stali. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána 

nášho. Amen. 
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MESIAC JÚL. 

1. JÚLA. 

Sv. Theobald, pustovník. 

Mohutný gróf Arnulf zo Šampane (Champagne) býval so svojou nábožnou manželkou Villou na svojom staroslávnom zámku 

Brie v Province, vo francúzskej to krajinke, keď im Boh roku 1027 požehnal synáčka, ktorý pri sv. krste obdržal meno 

Theobald. 

Cnostní a bohabojní rodičia vychovávali synka svojho od útlej mladosti v bázni Božej. Neskôr odovzdali ho do výchovy 

učenému a zbožnému arcibiskupovi v meste Vienne, ktorý bol ich blízkym pokrvným. Usilovne čítaval útly Theobald 

životopisy svätých mužov. Mohutne dojal jeho nábožnú myseľ prísny život sv. Jána Krstiteľa, zriedkavé sebazaprenie sv. 

pustovníka Antona, duševná sila sv. Arsenia, ktorou tento svätý muž pozemskosť zapovrhoval. A jeho najväčšou túžbou 

bolo, žeby i on sám, ako títo mužovia Boží, zapomenutý od sveta na púšti v bezprestajnej modlitbe, v svätom rozjímaní a v 

spojení s Bohom svoj život tráviť mohol. I oboznámil sa s bohabojným pustovníkom Burchardom, žijúcim na malom ostrove, 

ktorý rieka Saina obtekala, navštevoval ho a prinášal mu dary od svojich rodičov. Ako raj videla sa mu chudobná chyžôčka 

zbožného pustovníka, ktorý mladého nábožného grófa k sebazapieraniu a opovrhovaniu márností svetských viedol. 

Theobald dosiahol dvadsiaty rok života svojho, nezažívajúc radovánky rozpustilého života. Starostlivý otec Arnulf nahovoril 

pre syna bohatú nevestu zo staroslávneho rodu; zabezpečil mu skvelé postavenie pri kráľovskom dvore a veliteľstvo pri 

vojsku. No, cnostný syn posvätil srdce svoje Bohu, nenávidel svetské vyznačenie, i túžil po samote, kde by výlučne Bohu 

slúžiť mohol. Túžba táto mala byť zmarená. Otcov pokrvný Eudo II, gróf zo Šampane, Šatré (Chartres), Bloa (Blois) a Túru 

(Tours), chcel sa stať nástupcom Rudolfa III., pretože bol synom sestry tohoto zomrelého vladára; no cisár Konrád obsadil 

vojskom kráľovstvo Burgundské a opieral sa o závet nebohého kráľa Rudolfa III. Z toho povstala vojna. A gróf Arnulf 

postavil syna svojho Theobalda na čelo pomocného vojska, ktoré Eudovi poslal. Márne odopieral nábožný mládenec tomuto 

vyznačeniu: otcovu vôľu vyplniť musel. No roztopašný život v tábore zhnusil sa zbožnému mládencovi, i prosil srdečne otca, 

aby mu dovolil po ukončenej vojne svet opustiť a do kláštora opátstva sv. Remigia v Remži vstúpiť. Otca to veľmi 

znepokojovalo, ale prisľúbil mu, že sa mu vôľa vyplní, keď stane sa dospelým. 

Theobald uzavrel so šľachtickým mladíkom Valterom, ktorý si svetársky život ošklivil, srdečné priateľstvo. Keď otec Arnulf 

zabraňoval mu posiaľ, aby svet opustil, uzavrel Theobald roku 1054, že so zbožným priateľom Valterom z hluku svetského 

zmizne. Jedného dňa jazdili spolu akoby na návštevu do blízkeho opátstva Sv. Denis pri Remži, zanechali kone a sluhov v 

hostinci, a za tmy ušli pešky do širokého sveta. Na druhý deň postretli na ceste dvoch chudobných mužov, zamenili svoje 

nádherné rúcha s otrhanými tých pocestných i zašli nepoznaní až ku mestu Trevíru; prešli do Nemecka, kde pri Luxemburgu 

neďaleko dediny Petingu v pustých horách chyžku a kaplnku si vystavali. Aby mali čím živí byť, pracovali v blízkych 

dedinách u sedliakov, čistili staje, opatrovali dobytok atď. a keď nebolo práce, pálievali v horách uhlie. Za vypracované 

peniaze kupovali si chlieb, ktorý bol jediným ich pokrmom. Po obyčajnej práci navracovali sa večerom do svojej pustovne, 

spali za niekoľko hodín, ostatok noci ale trávili na modlitbách a pri odspevovaní žalmov až do rána. Roľníci okolitých dedín 

zbadali, že zbožní pustovníci pochádzajú zo vznešeného rodu. Aby neboli poznaní, usniesli sa na tom, že obľúbenú svoju 

pustovňu opustia a svetom putovať budú. I putovali do Kompostelly, ku hrobu svätého apoštola Jakuba. Keď tu svoju 

pobožnosť vykonali, vrátili sa cez Francúzsko zase do Nemecka na Rýn. Na tejto púti zdálo sa, že gróf Arnulf šľapaje 

strateného svojho syna sleduje. V Trevíre postretol Theobald svojho zarmúteného otca na ulici. Užalostený otec nepoznal v 

tom vychudlom, bosom pútnikovi túžobne hľadaného syna svojho. Všetky synovské city prebudily sa v srdci Theobaldovom 

pri tomto stretnutí, a len myšlienka tá hrozná, že keď sa prezradí, nové prekážky povstanú, ktoré mu brániť budú, žeby život 

svoj jedine Bohu venovať mohol, priviedla ho k tomu, aby s napnutím všetkých síl odtrhol sa od toho, ktorý mu život daroval. 

Aby nebol takejto zkúške opätne vystavený, putoval Theobald s Valterom hneď z Trevíru do Talianska, navštívili hroby sv. 

apoštolov v Ríme a iné pútnické miesta, a chceli z Benátok po mori do Jeruzalema putovať; ale práve začala zúriť vojna so 

Saracenmi a oni nemohli sa na lodi do Ázie dostať. A tak putovali i naďalej po Taliansku. 

I prišli jedného dňa neunavení pútnici na povestnú púšť Salanigo, neďaľeko Vicenze, kde opustenú a v rumoch ležiacu 

kaplnku sv. Hermagora a Fortunata našli. Tento pustý a tichý kraj zaľúbil sa im. I vystavali si s dovolením majiteľa tej púšte 

dve chyžky, opravili kaplnku a začali žiť pustovnícky život: modlili sa, rozjímali o sláve Božej, prespevovali žalmy a obrábali 

púšť. Behom dvoch rokov žili tu v neunavenom snažení po dokonalosti, keď zbožný Valter zrazu onezdravel a po niekoľkých 

týždňoch v Pánu usnul. Theobald oplakával útlymi slzami smrť svojho priateľa od mladosti a myslel, že i on nezadlho 

nasledovať ho bude. I sdvojnásobnil svoju snahu po dokonalosti, prísne mrtvil svoje telo, nepožíval viac žiadneho chleba, 

živil sa korienkami a vodou, a sedávajúc v hrubom rúchu na lavici, spával veľmi málo. S úctou a láskavosťou blížili sa k 

nemu blízki obyvatelia a prosili ho o radu a požehnanie. 

I zhromaždili sa učeníci okolo Theobalda a keď biskup Sindicherius z mesta Vicenze presvedčil sa o cnostiach svätého 

pustovníka, naklonil ho prosbami, že sa dal za kňaza vysvätiť, aby čo pomazaný Pána požehnanejšie účinkovať mohol. A len 

teraz hrnuli sa ešte viac k nemu spásu hľadajúci kresťania, aby pod jeho správou žiť mohli a jeho učením a cnosťami 
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povzbudzovaní k väčšej dokonalosti sa približovali. Teraz pokúšal ho nepriateľ ľudského pokolenia, diabol; ale zbožný 

pustovník premohol zmužile jeho nástrahy a pokúšania. A Boh omilostil ho nebeskými videniami. Anjelia zjavovali sa mu, 

a jedného dňa, keď svoje hriechy trpko oplakával, zjavil sa mu anjel a riekol mu: «Neplač viacej, lebo sú tvoje hriechy 

odpustené!» 

Široko rozniesol sa chýr o svätom živobytí pustovníka zo Salanigo. I gróf Arnulf a jeho zbožná manželka Villa, ktorí mnohé 

slzy vyliali za strateným miláčkom Theobaldoin, počuli tú radostnú zvesť, že ten celým Talianskom obdivovaný sluha Boží 

je ich synom. I nastúpili ďalekú obťažnú cestu, aby svojho milého syna uzrieť mohli. Keď vstúpili do jeho chyžky a svätého 

v jeho dobrovoľnej chudobe a poníženosti uzreli, padli bez slova a hlboko dojatí k jeho nohám. Po dlhej chvíli prišli k sebe, 

i pozdvihli ruky svoje k nebu v blaženom poďakovaní Bohu, že im poprial takého syna. Teraz poznávali márnosť všetkých 

pozemských vecí a ničomnosť ľudskej vážnosti; i zaumienili si, že i oni sveta sa odrieknu a svojmu duševnému spaseniu 

celkom sa oddajú. Gróf Arnulf musel sa vrátiť do svojej vlasti, aby súrné rodinné záležitosti do poriadku priviedol; ale svojej 

manželke Ville dovolil, žeby v púšti pri svojom synovi ostala. Theobald vystaval s povďačnou láskavosťou zbožnej, útlocitnej 

matke svojej chyžku a stal sa jej vodcom na ceste ku dokonalosti. A tak žili za viacej rokov v opravdivom pokoji. I upadol 

sv. Theobald do ťažkej nemoce. Celé jeho telo pokrylo sa bolestnými vredami. Nemohol žiadnym údom pohnúť. V svätej 

trpezlivosti znášal sv. Theobald nevýslovné bolesti a túto horkú zkúšku, i ďakoval prozreteľnosti božskej, že mu bolo 

popriano utrpením večný život si zaslúžiť. Keď cítil, že blíži sa posledná jeho hodinka, prijal z rúk opáta Petra z Vangadicie 

sväté sviatosti umierajúcich, odporúčal mu svoju matku a učeníkov, i usnul v Pánu dňa 30. júna roku 1066. Za dvanásť rokov 

živý bol na púšti Salanigo. Obyvatelia mesta Vicenze pochovali telesné ostatky jeho s veľkou slávou v chráme Panny Márie. 

Neskôr odniesla zbožná matka Villa ostatky jeho do Francúzska. Pápež Alexander II. vriadil ho do počtu svätých, keď mnohé 

divy dialy sa na jeho prímluvu a u jeho hrobu. 

 .. Sv. Theobald vyobrazuje sa v rúchu pustovníckom, ako kľačí pred svojou pustovňou a ako sa mu anjel zjavuje. 

Poučenie. 

Sv. Theobald vysoko cenil si svätú samotu, i zakúsil v živote to, o čom sv. Ján Damascenský tak krásne píše: «Tento duch 

býva kŕmený samotnosťou, ktorú možno považovať za matku čistoty. Táto modlitbou zapríčinená divotvorná premena našich 

duší pochádza ztade, že Boh tu v najhlbších útrobách srdca svoju vznešenosť zjavuje. A skutočne, keď všetky prístupy našich 

smysľov tvorom sú zavrené, a Boh u nás býva, a my u Neho; keď my vzdialení od hluku a roztržitostí sveta celú svoju 

pozornosť ku svojmu vnútru obraciame, a seba poznáme, akými sme: budeme v stave i kráľovstvo Božie uzrieť, ktoré v nás 

založené je skrze lásku a horúcu žiadosť, ktorá hrdzu zemských náklonností celkom ztrávi, lebo kráľovstvo Božie — alebo 

radšej — Pán nebies je v nás, ako nás o tom Ježiš Kristus uisťuje. (In sermone de Transf. Dom.)» A sv. Theobald preto 

naklonený bol v samote Bohu slúžiť, že usilovne čítaval životopisy svätých a o nich rozvažoval. V ich živote našiel prosbu 

«Otčenáša» potvrdenú a objasnenú: «Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.» On chcel byť ochotný ku plneniu vôle Božej, 

ako Jeho svätí. Preto obľúbil si samotu, preto uponížil sa. A túžba po uponížení je opravdivý znak pravej ľútosti a pokánia. 

— Kresťane, ty bojíš sa uponíženia pred ľuďmi; no nebojíš sa najväčšieho uponíženia, večného zatratenia. A predsa 

poníženosť a opovrhovanie ľudské je najlepším prostriedkom a obhájcom proti večnému zatrateniu. Miluj teda tento 

prostriedok, ktorý uzdravuje tvoje srdce, osvobodiť môže tvoju dušu a kedykoľvek ti Boh znamenie svojej lásky a milosti 

preukazuje, keď uponíženie na teba dopustí, ďakuj Mu z celého srdca. Nehnevaj sa na tých, ktorí ťa uponížujú a znevažujú, 

lebo oni sú nástrojom v rukách Božích. Veď ctíme nástroj, ktorým uzdravení bývame. Vzďaľuj sa od tých, ktorí tvoju 

samoľúbosť a pýchu rozduchujú a povzbudzujú, lebo oni sú tvojimi najväčšími nepriateľmi. Rozváž si, že príčina k 

uponíženiu a zneváženiu tvojmu v tebe samom väzí. Tvoja neopatrnosť a nerozumnosť, tvoja nevedomosť a krátkozrakosť, 

tvoj náruživý hnev a tvoja zlosť zapríčinily tvoje uponíženie a zneváženie. Veď bez viny nikto ťa nezneváži, zneváženie to 

obrátilo by sa k nemu. Preto zaplesaj so sv. Theobaldom: «Snížený som preveľmi, Pane; obživ ma podľa slova Svojho!» 

(Žalm 118.) 

Modlitba. 

Popraj nám, ó Bože, žeby sme sa vždy podľa príkladu Tvojho verného služobníka Theobalda riadili, a to činili, čo tento svätý 

vyznavač. O to prosíme Ťa, skrze Ježiša Krista, Pána nášho. Amen. 

 

Sv. Pambo, pustovník. 

Vo štvrtom storočí žil medzi mnohými zástupami mníchov, ktorí na púšti Egyptskej prísnym životom, bohabojnosťou a 

cnosťami svojimi vynikali, svätý Pambo, vzorný učeník sv. Antonína. Veľká láska ku blížnym, hlboká pokora, nadobyčajná 

múdrosť a mlčanlivosť boli predné cnosti jednotvárneho jeho života pustovníckeho. No, nachádzame v jeho rečiach a 

skutkoch mnohé veľmi poučné veci, ktoré máme nasledovať, aby sme i my sväto dokončiť mohli svoje pozemské putovanie. 

Sv. Pambo narodil sa okolo roku 290 v Egypte. V mladom veku odišiel na púšť ku sv. Antonínovi, i prosil ho, aby ho priučil 

zbožnému životu. Sv. Antonín prijal ho medzi svojich učeníkov. A po smrti tohoto veľkého svätého vyznačil sa tak, že bol 

otcom mníchov menovaný. 

Sv. Pambo neznal čítať. I prosil jedného pustovníka, aby ho naučil odriekať žaltár. Keď počul prvý verš 38. žalmu: «Riekol 

som v srdci svojom: Strážiť budem nad cestami svojimi, aby som nezhrešil jazykom svojím», — nechcel viacej počúvať a 
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riekol, že jediný tento verš postačuje mu, len keby sa ho mohol naučiť a dokonale zachovať. I držal jazyk svoj na uzde a 

nikdy nehovorieval len k osláveniu Božieho mena, alebo keď to láska k blížnemu požadovala. Mních pýtal sa ho, či sa ten 

verš už naučil? Odpovedal: «Behom celých deväťnást rokov sotva som sa ho naučil.» Jeho skutky pokánia boli: pôst, 

mlčanlivosť a ručná práca. 

Sv. Melania prišla r. 366 z Ríma na púšť do Egypta a doniesla sebou 300 funtov striebra. I rozpráva svätá, jak málo vážil si 

sv. Pambo pozemský majetok: «Keď som počula o Pambovi, išla som k nemu, dala som mu svoje striebro a prosila som ho, 

aby rozdelil sa s ním. On zapletal prúťa na započatom koši a riekol veľkým hlasom: «Zaplať ti Pán Boh!» Zavolal 

predstaveného a prikázal mu, aby striebro rozdelil medzi kláštory Lybické. Ostala som stáť v tom domnení, že ma požehná 

alebo aspoň za taký veľký dar pochváli. Keď nič nehovoril, riekla som: «Či vieš, pane, že bolo 300 funtov striebra?» On ani 

oči nepozdvihol, ale riekol: «Ten, komu si to doniesla, dcéra moja, nepotrebuje od teba učiť sa ťarchu váhy. Lebo, ktorý 

vrchy váži a hory meria, zná i zaiste o mnoho lepšie váhu tvojho striebra. Keby si svoje striebro mne bola darovala, bolo by 

treba bývalo, aby si mi i váhu jeho bola povedala; ale že si ho obetovala Bohu, ktorý ani dvoma babkami neopovrhol, ale nad 

všetko ostatné si ich vážil, teda mlč!» 

Sv. Athanás vyzval sv. Pamba, aby šiel s ním do Alexandrie. Keď prišiel do mesta, uzrel jakúsi roztopašnú herečku a zaplakal. 

Keď sa ho sv. Athanás pýtal, prečo plače, odpovedal sv. Pambo: «Dve veci pohly ma, prvá je záhuba tej ženy, druhá ale že 

sám toľko práce a usilovnosti nevynakladám, aby zaľúbil som sa Bohu, koľko táto ženská vynakladá, aby zaľúbila sa zlým 

ľuďom.» Takú čistú a bohabojnú myseľ mal svätý Pambo! Roku 366 vyhnaný bol sv. Pambo do Cesaree v Palestíne, lebo 

zastával božstvo Ježiša Krista proti bludovercom. Keď prestaly nepokoje, vrátil sa naspäť. 

Bohumilý pustovník tento učil na púšti Nitrienskej slovami a skutkami; bol otcom a múdrym radcom všetkým, ktorí sa k 

nemu približovali. Tak dožil 80. rok požehnaného života svojho. Na smrteľnej posteli sobral sv. starček všetku svoju silu a 

riekol ku bratom svojim pustovníkom a učeníkom Origenesovi a Amonovi: «Od toho času, v ktorom som prišiel na túto púšť, 

chyžku si vystaval a v nej prebýval, nebolo dňa, v ktorom by som nebol rukama pracoval. I nepamätám sa, žeby som bol 

niekedy darovaný chlieb požíval, ani neľutujem až po túto chvíľu slov, ktoré som bol hovoril. Ale poberám sa k Bohu ako 

človek, ktorý nábožný a bohabojný život ešte ani nepočal.» A keď to povedal, usnul tíško v Pánu dňa 1. júla roku 371 v 80. 

roku požehnaného života svojho. Zanechal 2000 učeníkov. 

Modlitba. 

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si služobníka svojho sv. Pamba vlastným príkladom naučiť ráčil, s akým úmyslom núdznemu 

bratovi pomáhať máme: popraj nám, aby sme v srdci svojom všetku chválu a márnu myseľ udusili, žeby sme ku blížnemu 

boli milosrdní a i Tvojho milosrdenstva hodnými sa stali. Skrze Ježiša Krista, Pána nášho. Amen. 

 

2. JÚLA. 

Navštívenie prebl. Panny Márie. 

Sv. evanjelista Lukáš píše o udalosti, ktorej pamiatku dnes svätíme, týmito slovami:«Povstanúc Mária v tých dňoch, odišla 

na hory a ponáhľala sa do mesta Júdovho. I vnišla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu» (Luk. 1, 39.). Keď totižto 

preblahoslavená Panna od archanjela Gabriela blahoslavené posolstvo prijala, že stane sa matkou Syna Božieho a archanjel 

jej oznámil, že i jej pokrvná Alžbeta syna porodí, zatúžila v citlivom srdci svojom, že pokrvnej svojej ku pomoci prispeje. I 

zostupovala prečistá Panna s hôr Galilejských na rovinu Esdrelonskú a ponáhľala sa po príkrych a smutných chodníkoch 

hore do tých kopcov skalnatých. A na tejto príkrej ceste, ktorou kráčala Panna útloveká, ožiarená leskom vyššej dôstojnosti, 

plná pôvabov nebeskej spanilosti, skláňaly kvietky v púšti pred ňou úctivé kalíšky svoje, cedry a palmy výšin Júdskych 

šeptaly jej chválu, vtáctvo obletovalo ju v povetrí a prespevovalo slávnostné piesne. S akou rozkošou blížila sa Mária ku 

domu Zachariášovmu, aby tešila sa s nábožnou rodinou kňazskou nad šťastím, že jej požehnal v starobe Boh potomka, po 

ktorom tak veľmi túžila a aby pomáhala Alžbete, matke to horlivého budúceho predchodca jej božského Synáčka, v 

domácnosti! Keď preblahoslavená Panna vstúpila do domu, pozdravila Alžbetu a pri tomto pozdravení Matky Božej naplnené 

bolo dieťa Duchom svätým v živote matkinom. Preniknuté bolo milosťou Syna Božieho, človekom učineného, a zaplesalo v 

živote matkinom a Alžbeta, osvietená nadprirodeným svetlom, poznala tajomstvo Božieho vtelenia, i zvolala hlasom veľkým: 

«Požehnaná si Ty medzi ženami a požehnaný plod života Tvojho! A odkiaľ mi to, aby prišla matka Pána môjho ku mne? 

Lebo hľa, ako zavznel hlas pozdravenia Tvojho v ušiach mojich, zplesalo radosťou nemluvniatko v mojom živote. A 

blahoslavená, ktorá si uverila; lebo vykonané budú tie veci, ktoré sú povedané Tebe od Pána.» Keď takto sv. Alžbeta Pannu 

Máriu zvelebovala, povznešená bola duša preblahoslavenej Panny k Bohu, srdce jej prekypelo svätými pocitmi vďaky nad 

nekonečným milosrdenstvom Božím, i prespevovala chválospev: «Velebí duša moja Pána: a zplesal duch môj v Bohu, 

Spasiteľovi mojom, že shliadol na poníženie dievky svojej. Lebo hľa, od tejto chvíli blahoslavenou mňa nazývať budú všetky 

národy; lebo veľké veci učinil mi Ten, ktorý mocný je a sväté meno Jeho: a milosrdenstvo Jeho od pokolenia až do pokolenia 

bojacim sa Jeho. Učinil moc ramenom svojím: rozptýlil tých, ktorí pyšní sú v mysli srdca svojho. Zosadil mocných zo stolice 

a povýšil ponížených. Lačných nakŕmil dobrými vecami a bohatých prepustil prázdnych. Ujal sa Israela, služobníka svojho, 

rozpomenul sa na milosrdenstvo svoje, ako bol hovoril k otcom našim, k Abrahámovi a plemenu jeho na veky.» Takouto 
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nebeskou radosťou preplnené bolo srdce Márie nad milostiplnou budúcnosťou, keď za tri mesiace bavila sa v dome 

nábožných kňazských manželov. A keď priblížil sa čas pôrodu Alžbetinho, vrátila sa preblahoslavená Panna do Nazaretu a 

očakávala túžobne narodenie Spasiteľa sveta. Toto obcovanie Panny Márie s Alžbetou je dôkazom hlbokej jej pokory, 

srdečnej úprimnosti a lásky k blížnému. 

A táto požehnaná udalosť pohla sv. matku cirkev, aby na jej pamiatku založila a svätila sviatok «Navštívenia Panny Márie.» 

Kedy tento sviatok uvedený bol začiatočné, nie je známo. V trinástom storočí, a síce roku 1247, pripomína sa na cirkevnom 

zhromaždení v Le Mans vo Francúzsku. Sv. Bonaventura, generál rádu sv. Františka, vydal nariadenie, aby sa slávnosť táto 

v celom ráde po všetkom svete odbavovala. Všeobecne uvedený bol sviatok tento v cirkvi v pätnástom storočí. Príčinu k 

tomu zavdaly nepokoje a nešťastný rozkol v cirkvi, keď Boh dopustiť ráčil, že popri opravdivom nástupcovi sv. Petra i 

nepraví pápežia riadenie cirkvi si osobovali a veľké neporiadky v kresťanstve zapríčinili; tak, že jeden z nich opovážil sa 

opravdivého pápeža z cirkvi vyobcovať. Opravdivá a zákonitá hlava cirkvi, pápež Urban VI., utiekal sa k Panne Márii, aby 

ona, ktorá potrela hlavu odbojného hada, tomuto nešťastiu svojou mocnou prímluvou u Boha konec učinila. I naložil, aby 

sviatok «Navštívenia Panny Márie» po všetkom kresťanskom svete slávený bol, žeby Boh na prímluvu Márie ku svojej svätej 

cirkvi skloniť sa ráčil. I nariadil zvláštné hodinky podľa vzoru sv. Bonaventury denne odbavovať. Jeho nástupca, Bonifác 

IX. potvrdil nariadenie Urbanovo v prospech tohoto sviatku a vyznačil ho plnomocnými odpustkami. Na cirkevnom sneme 

v Bazileji odporúčalo a nariaďovalo sa zase slávenie tohoto sviatku. Pápež Pius IX. povýšil svätenie tohoho sviatku (duplex 

II. cl.), keď r. 1850, dňa 31. mája v svojom dekrete písal: «Pretože Pius od počiatku svojho pápežského panovania očividomú 

a najmocnejšiu ochranu blahoslavenej Panny Márie zakúsil, v tomto ale čase loďka Petrova so všetkých strán neobyčajnými 

búrkami zachvátená bola, tak že on sám z mesta sa vzdialiť a mohutné množenie sa zkazonosných zásad, ktoré najmä v 

cirkevnom štáte svoj bohaprázdny vplyv upevniť sa domáhajú, dlho oplakávať musel — potom rozvažoval, ako dňa 2. júľa, 

vo sviatok to «Navštívenia Márie,» jarmo vládu zaujavších v Ríme bolo ztrasené, a on o niekoľko dní na to zase ku riadeniu 

cirkevného štátu uvedený bol; uzavrel podľa príkladu svojich predchodcov, čo vždy trvajúci dôkaz vďakov oproti preslávenej 

Panne, aby tento sviatok na budúce v celom svete vyvýšeným spôsobom svätený boI.» 

Sviatok «Navštívenia Panny Márie» spojený je úzko, ako vidíme, s osudami cirkvi a jej hlavných pastierov. Deň, v ktorom 

sviatok tento slávený býva, nebol ten ustanovený, v ktorom Mária Panna z Nazaretha odišla alebo v dome Zachariášovom 

zavítala, lež ten, v ktorom odobrala sa od Alžbety. Panna Mária prišla ku Alžbete v prvých dňoch apríla; bavila sa u nej asi 

za tri mesiace. Dňa 24. júna narodil sa Alžbete syn, sv. Ján Krstiteľ, a 1. júla bol deň jeho obrezania, a hneď bezprostredne 

žatým vrátila sa Panna Mária do Nazaretu. Cirkevný snem v Bazileje udáva príčinu, pre ktorú cirkev v deň návratu Panny 

Márie do Nazaretu slávi sviatok «Navštívenia Panny Márie,» lebo že v čase, v ktorom prišla ku Alžbete, totiž koncom marca 

a začiatkom aprila, odbavuje sa v cirkvi veľký týždeň a sviatok Vzkriesenia Pána. Miesto, v ktorom bývala Alžbeta, menujú 

niektorí Hebron; iní myslia, že Panna Mária navštívila sv. Alžbetu v mestečku Juthe, ktoré neďaleko Hebronu ležalo. 

Poučenie. 

Navštívenie Panny Márie ukrýva v sebe hlboké tajomstvo. Jaknáhle Mária Alžbetu pozdravila, naplnená bola táto Duchom 

sv. a jej synáček Ján bol v živote matkinom posvätený a od prvorodeného hriechu osvobodený. A tak stala sa Panna Mária 

nástrojom prvého posvätenia, ktoré Spasiteľ sveta ešte pred svojím príchodom na svet zapríčinil. Sv. Bernard hovorí, že Boh 

chcel tým na známosť nám dať, že Matka Božia vždy prispievať bude k nášmu blahoslavenstvu, že v tomto ohľade zvláštnu 

moc, áno i mimoriadnu lásku k ľudskému pokoleniu preukazovať neprestane.« Preto,» hovorí tento otec cirkvi, 

«vynakladajme všetku usilovnosť, žeby sme skrze Máriu ku Kristovi sa dostali, lebo Kristus prišiel k nám skrze Máriu.» A 

v skutku, na prosbu Matky svojej učinil Spasiteľ prvý zázrak v Káne, a tak predstavil nám Pannu Máriu ako darkyňu všetkých 

svojich milostí. Ona je prostriedkyňa nášho spasenia, vysvoboditeľkyňa sveta, učiteľka Božej pravdy, sprievodkyňa na 

cestách života, príčina života, útecha v trápeniach sveta, nádej v každom nebezpečenstve. S akou nádejou môžeme teda 

vzývať preblahoslavenú Pannu Máriu! Jak ochotne pospiechala na pomoc Alžbete, tak ochotne prispeje i nám ku pomoci. A 

toto je prvá cnosť, ktorú obdivovať máme pri jej navštívení. Čo Matka Božia mohla očakávať, že ju Alžbeta navštívi. No 

ona, kráľovná sveta, ponáhľa sa na vrchy navštíviť Alžbetu, aby jej slúžila. Jaká to pokora! Alžbeta diví sa, že Matka jej Pána 

a Boha k nej prichádza. 

A toto navštívenie Panny Márie má nám čo živý obraz pred očima sa skvieť, keď so svojimi blížnymi obcujeme. Mária nás 

učí, koho máme navštevovať a ako sa pri tom spravovať. Návštevy naše diať sa majú s vážnosťou a láskou. Láska viedla 

Máriu k návšteve, ona ponáhľala sa na hory, aby Alžbetu potešila a Jána posvätila. Vážnosť požadovala to, aby staršiu svoju 

pokrvnú navštívila a v prácach nápomocnou jej bola. Kresťane, nenavštevuj ľudí, jestli ti to láska a povinnosť nenakladajú; 

každá iná návšteva je zbytočná, alebo nebezpečná. Navštevuj nemocných, chudobných: žiada to láska. Zbytočné návštevy, 

ktoré ani z lásky, ani z povinnosti sa nekonajú, sú znakom nespokojného svedomia, alebo zkazeného srdca. Kto doma 

neobsedí, kto zaoberať sa nezná sám so sebou, so svojimi povinnosťami, so zdokonalovaním svojho umu, a najmä svojho 

svedomia, ten dokazuje, že to smutno vyzerá s jeho cnosťou a snažením po dokonalosti. Keď musíš niekoho navštíviť, čiň to 

na krátko a zriedka. Pri návštevách závisí mnoho od toho, aké vedú sa tam reči. Keď Panna Mária Alžbetu navštívila, 

pozdravila ju ako sa slušalo na pokrvnú a hneď obrátily obe reč svoju k Bohu. Či podobajú sa terajšie návštevy tomuto 

navštíveniu? Kresťane, posmech, hana, dvojsmyseľné slová o čistote, slová utrhačstva, slová samochvály — či sú nie tvojou 

zábavou? Daj pozor, aby si nič neriekol, čo by si neskôr obanoval! 

Modlitba. 

Večný Bože, ktorý si nám pri preblahoslavenej Matke Syna svojho taký prekrásny vzor pozemského obcovania s ľuďmi 

ukázal, udeľ nám milosti, aby sme tento nádherný vzor nasledovali a niekedy do spoločnosti Panny Márie vojšli. Amen. 
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3. JÚLA. 

Sv. Heliodor, biskup. 

Svätý Heliodor, rodom Dalmatínec, uzrel svetlo života medzi r. 330 a 340 a bol biskupom v Altine. 

V mladom veku prišiel do Itálie, a s celou usilovnosťou venoval sa vedám a skutkom nábožnosti. Vyznačil sa vo vedách, i 

obrátil na seba pozornosť cisárskeho dvoru a dosiahol pri ňom vysokej hodnosti; neskôr prešiel k vojsku, kde dostalo sa mu 

skvelého vyznačenia. Čím vyššie v hodnostiach postupoval, tým viac cítil, že svet a jeho nádherná márnosť ho neuspokojuje. 

Osvietený milosťou Božou, opustil skvelé postavenie pri vojsku a utiahol sa z hlučného sveta na púšť. A ako jeho rodný 

priateľ Jarolim (sv. Hieronym, narodený r. 329 v Stridone v Dalmacii) stal sa i on pustovníkom, aby si zabezpečil kráľovstvo 

nebeské. Ale Boh nedopustil, žeby tento osvietený muž v skrytosti ostal. Oproti svojej vôli musel Heliodor púšť zanechať, i 

bol v Akvileji za kňaza posvätený. Tu žil v kruhu bohumilých mužov, ktorí anjelský život viedli. Tu vystúpil Heliodor čo 

výmluvný náčelný obranca viery v božstvo Ježiša Krista proti bludovercom Ariánskym na cirkevnom sneme, ktorý sa v tomto 

meste odbýval. 

Roku 372 vydal sa na púť do Svätej Zeme so svojím priateľom sv. Jarolimom a inými učenými a svätými mužmi, ako boli 

Innocenc, Hylas a iní mnísi akvilejskí. I prešli Thraciu, Pontus a Malú Áziu. Pobavili sa v Antiochii, aby počuli slávneho 

vykladača sv. Písma Apollinára; konečne r. 374 usadili sa na púšti Chalcis v Sýrii a oddali sa rozjímaniu, kresťanskému 

učeniu a kajúcnosti. Bola to púšť rozsiahla, horúce slnečné lúče nedávaly zrastu bylinám a stromom, no vzdor tomu obývali 

púšť túto mnohí zbožní pustovníci, ktorých láska ku pokániu ta priviedla. Toho času prišiel bludoverec Pelagius do Svätej 

Zeme, i rozširoval blud svoj i po Sýrii. Zbožní pustovníci, najmä sv. Jarolim a Heliodor, povstali zmužile proti jeho bludnému 

učeniu. Zlostný Pelagius odložil bohaprázdné svoje pero a napadol so svojimi zavedenými učeníkami zbrannou rukou chyžky 

a kláštory pustovníkov a mníchov, ktorí pravé učenie Kristove proti jeho bludom bránili; i napadli ich pustovňu, podpálili ju 

a chceli i zbožných mužov zavraždiť. 

Heliodor vrátil sa do svojho rodného kraju, a keď odchodil, bol jeho priateľ sv. Jarolim o duševné spasenie jeho starostlivý,  

i riekol mu: «Jestli túžiš po dedičstve sveta, nebudeš môcť byť spoludedičom Ježiša Krista.» Heliodor vzal si toto 

napomenutie k srdcu, i žil v Dalmácii a neskôr v Akvileji tak zbožne, že vzbudzoval obdiv u všetkých pravoverných 

kresťanov. 

Nezadlho zomrel biskup v Altine, a kňažstvo i veriaci vyvolili nábožného Heliodora za jeho nástupcu. Za dlhý čas nechcel 

Heliodor túto vysokú cirkevnú hodnosť prijať. No, na veľké srdečné prosby prijal ju predsa a stal sa biskupom podľa obrazu, 

aký nakreslil sv. apoštol Pavel vo svojich listoch o opravdivom biskupovi. Čo biskup žil prísno, chudobno čo opravdivý 

pustovník, miloval blížnych svojich, ako opravdivý učeník Kristov. Horlivé strážil nad čistotou viery a nedopustil, aby 

zahniezdilo sa bludoverstvo Ariovo a Apollinárovo v jeho biskupstve. I čo biskup dopisoval si so sv. Jarolimom, o čom 

svedectvo vydávajú mnohé listy tohoto svätého učiteľa cirkvi. I so sv. Ambrózom, biskupom Milánskym, bol srdečne 

spriatelený, a bojoval s ním zmužile proti bludárom. Áno, rozpráva sa, že on to bol, ktorý sv. Ambróza za biskupa v Miláne 

posvätil. Ku koncu IV. storočia onezdravel svätý horlivý biskup, tíško usnul v Pánu, i bol od svojich veriacich srdečne 

oplakávaný. 

Sv. Heliodor vyobrazuje sa v rúchu biskupskom. 

Poučenie. 

Sv. Pavel, apoštol, píše ku Židom (13, 7): «Pamätujte na svojich správcov, ktorí vám hovorili slovo Božie: ktorých obcovania 

konec spatrujúc, nasledujte ich vieru.» My máme vieru sv. Heliodora zachovať a jeho zbožný život nasledovať, preto 

zasväcuje sv. cirkev dnes jeho požehnanú pamiatku. Pravda, vieru máme tú istú, ktorú bránil proti bludom sv. Heliodor a za 

ktorú svätí mučeníckou smrťou zomierali. Ale tie cnosti nekrášľa nás, ktoré ich okrášľovaly a medzi ich živobytím a našimi 

mravy je veľký rozdiel. My zvelebujeme ich skvelé cnosti, ale ich príklad nenasledujeme. Kedy prestaneme sháňať sa po 

šťastí, ktoré tento svet podáva a kedy vynasnažovať sa budeme o opravdivé naše šťastie, starať sa o večný život? Sv. Heliodor 

utekal zo sveta na púšť, aby vyhľadával tam v skrytosti duševné spasenie svoje. A keď vracal sa naspäť do sveta, napomínal 

ho priateľ mladosti sv. Jarolim: «Jestli túžiš po dedičstve sveta, nebudeš môcť byť spoludedičom Ježiša Krista.» A on túžil 

len po spoludedičstve Kristovom až do svojej smrti á zomrel čo svätý. Kresťane, po celý svoj život pamätaj na slová veľkého 

apoštola: «Nemáme tu zostávajúceho miesta, ale hľadáme budúce.» A budeš podľa viery žiť. 

Modlitba. 

»Ó Bože, popraj nám na prímluvu sv. Heliodora, Tvojho vyznavača a biskupa, ktorého slávnosť dnes konáme, žeby sme nie 

len jeho verné nasledovanie jednorodeného Syna Tvojho obdivovali, ale i v tom istom pokračovali. Skrze Ježiša Krista, Syna 

Tvojho, Pána nášho. Amen. 
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Sv. Fokas, záhradník a mučeník. 

Tento svätý muž narodil sa v staroslávnom meste Sinope. Býval neďaleko mestskej brány v malej záhradke, ktorá bola 

všetkým jeho majetkom. Obrábal záhradku vlastnýma rukama, živil sa počestne a udeľoval niečo i chudobným. V záhradke 

stála jeho chyžka, v ktorej každého uhostil, kto na ňu zaklopal. Bol horlivým kresťanom. Nepriatelia svätej cirkvi a učenia 

Kristovho opovrhovali jeho chudobou, a nenávideli jeho kresťanské smýšľanie. Neušiel ani on prenasledovaniu. Udaný bol 

čo kresťan, i boli vyslaní vojaci, aby ho zabili. Vojaci neznali chudobného záhradníka; mysleli, že býva v meste. I prišli k 

jeho záhradke a unavení prosili, aby ich občerstvil. Fokas prijal ich láskavé, predložil im, čo mal a úctivé ich prosil, aby u 

neho prenocovali. Vojaci ostali na noc, lebo jeho láskavé držanie dojalo sa veľmi ich duší. Keď sa ich pýtal, prečo do Sinopy 

idú, povedali mu úprimne, že majú naložené, aby záhradníka Foka vyhľadali a usmrtili. I prosili ho, aby im bol na pomoci, 

žeby ho vynajšli. «Znám toho muža, ktorého hľadáte; len jeden deň pozhovejte a ja vám ho vydám. Do toho času ostaňte u 

mňa a požívajte moje skromné zásoby», riekol pokojne Fokas. 

Vojaci nič netušili a pristali na to. A svätý záhradník, ktorý nechcel ujsť, lež pre Krista umrieť, použil ten čas k tomu, že si 

vykopal hrob a všetko prichystal, čo mu ku pohrabu potrebné bolo; i strávil celú noc na modlitbách. Ráno predstavil sa 

vojakom: «Ja som ten Fokas, ktorého hľadáte. Robte, čo vám je naloženo.» Vojaci ostali bez seba. Nemohli sa odhodlať, aby 

vyliali krv toho, ktorý ich tak prívetive uhostil. «Tí, ktorí vás poslali, usmrcujú ma; vy ste len nástroje a plníte ich rozkaz,» 

doliehal na nich Fokas, ktorý túžil po mučeníckej smrti. 

Keď ich dlho nahováral svätý záhradník, zoťali mu hlavu a pochovali telo jeho v tom hrobe, ktorý si bol sám vykopal. Nad 

tým hrobom vystavaný bol neskôr nádherný chrám, ktorý bol známy po celom Východe; lebo bohatiersky skutok sv. 

záhradníka rozširoval slávu jeho po celej zemi kresťanskej. To stalo sa roku 303, dňa 3. júla. 

Sv. Asterius, biskup v Amiseji, zvestoval všade chválu sv. mučeníka. V jednej reči ktorú držal roku 400 nad hrobom sv. 

Fokasa, hovoril: «Všetky miesta, kde nachádza sa len kúsok jeho kostí, sú preslávené zázrakami a sú predmetom úcty 

kresťanov. Rimania, ktorí majú hlavu svätého, ctia ho ako sv. Petra a Pavla. Námorníci na vodách vzývajú ho pri veľkých 

búrkach o pomoc, uznávajú ho za patróna, neprestajne majú meno jeho v ústach a čiastku svojho zárobku dávajú chudobným 

ku cti jeho pod názvom «Časť sv. Fokasa». Tak oslávil Boh hrob sv. záhradníka, ktorý si pre slávu Božiu sám bol vykopal, 

a jak ho ešte oslávil v nebeskom kráľovstve, ktorého zmužilým bojovníkom bol na zemi! 

Sv. Fokas vyobrazuje sa čo záhradník s mečom v ruke. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Fokasa tak posilniť ráčil, že neľakal sa smrti, ale sám si hrob vykopal: popraj i nám, aby sme tak 

smýšľanie a obcovanie jeho nasledovali, žeby neľakali sme sa smrti a touto bránou k Tebe do neba dostať sa mohli. Skrze 

Ježiša Krista, Pána nášho. Amen. 

 

4. JÚLA. 

Sv. Udalrich, biskup. 

Udalrich alebo Ulrich vyznamenáva toľko čo «bohato nadaný», a takým bol i svätý, ktorý dňa 4. júla r. 973 za odplatu svojho 

výtečného bohumilého účinkovania do nebeského kráľovstva od Boha prijatý bol. 

Sv. Udalrich narodil sa r. 890 zo staroslávnej rodiny v meste Augsburgu v Bavorsku. Otec jeho bol gróf Hubald z Dillingenu, 

matka Thetpurga. Na svet prišiel slabý a vzdor najlepšej materinskej opatere bol chorľavý a taký chudý, že ho rodičia pred 

očima ľ dskýma ukrývali a nenadálu smrť jeho očakávali. Jedného dňa prišiel na zámok Dillingen chudobný nábožný mních 

a prosil o hospodu. Grófka Thetpurga prijala ho vľúdne a takú dôveru cítila ku zbožnému kňazovi, že mu svoje choré 

nemluvniatku doniesla a ho prosila, aby ho požehnal. Požehnal ho a riekol k nábožnej matke: «Syn váš bude svätým a 

zachovaný bude ku duševnému spaseniu mnohých; podávajte mu miesto mlieka vodu a bude zdravý.» Matka činila podľa 

rady a dieťa ozdravelo a zmohutnelo. 

Keď mal Udalrich sedem rokov, odovzdali ho starostliví rodičia na výchovu mníchom kláštora sv. Havla (St. Gallen), ktorí 

vo veľkom chýre učenosti a nábožnosti stáli. Mladušký gróf obľúbený bol hneď od všetkých mníchov pre svojho bystrého 

ducha, pre svoju nevinnosť, pre svoju láskavú a útlu myseľ, pre svoju pravú nábožnosť, poníženosť a poslušnosť, pre svoju 

usilovnosť a prísny život. Všetci priali si, žeby Udalrich údom ich slávneho rádu sa stal. I sám túžil, aby v tejto samote svoj 

život službe Božej obetovať mohol. 
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Neďaleko kláštora žila svätá pustovníčka, menom Viborada, ktorá od svojej mladosti odvrhla radosti a rozkoše sveta, do 

chudobnej chyžky sa zavrela a v neprestajnom modlení, prísnom mrtvení tela svojho a svätom rozjímaní vyššiu dokonalosť 

dosiahnuť sa snažila. Kedykoľvek Udalrichovi čas a povinnosti dovoľovaly, navštevoval túto svätú pustovníčku, ktorú svojou 

dobrou matkou menoval. Jedného dňa prišiel do jej tichej chyžky zamyslený a sdelil jej, že sa odhodlal v kláštore do smrti 

ostať. Sv. Viborada radila mu, aby po tri dni o volení si budúceho stavu svojho premýšľal a sľúbila, že i ona k Bohu modliť 

sa bude, aby jej svoju vôľu v tej veci zjaviť ráčil. Po troch dňoch riekla zbožnému mladíkovi: «Nie je to vôľou Božou, že by 

si utiahnutý kláštorský život si vyvolil. Tam na Východe, kde rieka Lech dve krajiny delí, máš ako veľký pastier veriacich 

riadiť a v cnosti upevňovať a len po ťažkých utrpeniach odmenu večného života obdržať.» I napomínala ho, aby chránil sa 

zvodného sveta. Od tohoto času nosieval drsné kajúcne rúcho, spával na holej zemi, za podušku slúžila mu tvrdá skala.  

Keď dokončil školy, vrátil sa k natešeným rodičom, ktorí ho za krátky čas opatere zbožného biskupa v Augsburgu, menom 

Adalbera, odovzdali. Osvietený tento muž poznal hneď jeho veľké vlohy a zriedkavé cnosti, posvätil ho za kňaza a vymenoval 

ho ku svojmu boku za kanonika. Svedomite plnil svoje povinnosti, zdokonaľoval sa v bohosloveckých vedách, modlieval sa 

neprestajne a z bohatého svojho dôchodku podporoval štedro chudobných. I putoval ku hrobom sv. Petra a Pavla do Ríma, 

aby tam svoju pobožnosť vykonal a záležitosti svojho vysokého pastiera do poriadku priviedol. Svätý otec prijal ho láskavé 

a zjavil mu, že jeho milostivý a zbožný biskup Adalbero zomrel a on za jeho nástupcu od Boha určený je. Ponížený sluha 

Boží padol pápežovi k nohám a prosil ho, žeby shliadol na jeho mladosť a taký ťažký úrad na jeho slabé ramená nenakladal. 

Pápež, Sergius III, ale riekol: «Keď sa spieraš, cirkev v Augsburgu spravovať, kým požíva pokoja, budeš ju prinútený pri 

všetkých ťažkostiach riadiť vtedy, keď od svojich nepriateľov zničená a zpustošená bude.» Dojatý týmto zvestovaním opustil 

Udalrich tajne Rím, a keď navrátil sa do Augsburgu, bol tam už biskupom Hiltinus. Ponížený sluha Boží ďakoval Bohu, že 

ho od takého ťažkého úradu osvobodil. A keď r. 918 jeho otec zomrel, utiahol sa na otcovský hrad, prevzal správu matkiných 

statkov, i žil s ňou ako pustovník. 

Roku 921 umrel biskup Hiltinus v Augsburgu a cisár Henrik I, Vtáčnik menovaný, prinútil 31 ročného Udalricha, aby stal sa 

jeho nástupcom. Vo sviatok «Mláďatiek» ešte toho istého roku bol za biskupa posvätený. Sotva že nastúpil svoj biskupský. 

úrad, vyplnilo sa proroctvo pápeža Sergia III. Pohanskí Maďari vtrhli až po Augsburg a zpustošili všetko. Biskupský chrám 

bol rozváľaný, ako i ostatné kostoly a domy vyplienené, dediny ľahly popolom a skoro všetci kňazi boli povraždení. I otvorilo 

sa výdatné pole účinlivosti láskou ku blížnym svojim horiacemu biskupovi, ktorý vo svojom horlivom prispievaní pomocou 

mnohonásobným zdal sa byť. S dôverou silnou v Božiu pomoc zhromažďoval svojich rozutekavších sa a rostratených 

veriacich, podporoval výdatne so starostlivou láskavosťou nešťastných, obnovil svoj biskupský chrám a iné porúcané kostoly, 

najmä ozdobil kostol sv. Afry. No sotva horlivý biskup všetko obnovil a do poriadku priviedol, vtrhol zase ten istý pohanský 

národ do Bavorska a obliehal mesto Augsburg. Obyvatelia okolných dedín utiekli sa do mesta, kde veľká bieda panovala. 

Keď nemilosrdní nepriatelia začali mesto dobýjať, zhromaždil svätý biskup obyvateľov okolo seba, dal nemluvniatka do 

chrámu doniesť, i padol s veriacimi na kolená, ktorí spojili svoju modlitbu s plačom neviniatok. Zrazu pojal strach 

napádajúcich mesto nepriateľov; i odtiahli od mesta a zaplavili Nemecko, Elsassko a Galliu. 

Pokoj zavítal do jeho biskupstva, i odovzdal svätý biskup správu svetských svojich záležitostí svojmu vnukovi Adalbertovi, 

aby venovať sa mohol celkom duševným a pastierskym záležitosťam. Prvý býval každodenne v chráme, modlieval sa hodinky 

s kanonikami, slúžieval sv. omšu. Život jeho bol prísny. Keď celú noc na modlitbách nestrávil, stávalo sa často, že opustil už 

o troch hodinách ráno svoje tvrdé lôžko, i pospiechal do chrámu. Chudobných podporoval štedro. Každý deň umýval im 

nohy a jedával s nimi, alebo obsluhoval ich sám pri stole. Zaopatroval ich chlebom, rúchom a obydlím. Navštevoval 

nemocných, kázaval slovo Božie. Len okolo večera požíval skromne pokrmu. Po Veľkej noci navštevoval každoročne 

kláštory, nemocnice a farnosti, aby presvedčil sa o dobrých mravoch svojich veriacich a kňažstva. Prísne zkúmal, či kňazstvo 

povinnosti svoje plní, chudobu podporuje a mravný život vede. Kňažstvo svoje bránil proti zlostným nápadom. Dobrých 

kňazov pochválil, vlažných karhal. 

Roku 953 vypukla vojna medzi Ludolfom, synom cisára Otta a jeho strýcom Henrikom, vojvodom v Norikume. Arnulf, 

vojvoda Bavorský, podporoval Ludolfa. Márne namáhal sa cisár Otto svojho brata so svojim synom smieriť. Vojna zúrila v 

Bavorsku a mesto Augsburg mnoho trpelo. Tu vystúpil svätý biskup Udalrich čo prostredník medzi rozvadených pokrvných, 

i smieril ich a pokoj sa navrátil; no, dlho netrval. Pohanskí Maďari vtrhli zase do Norikuma a pustošili mečom a ohňom 

všetky kraje až po Čierny les (Schvarzvald). Prešli rieku Lech, spálili kostol sv. Afry a chceli zaujať slabo opevnené mesto 

Augsburg. Keď nepriateľ dobýjal v noci mestské hradby, zhromaždil sv. biskup veriacich v chráme, rozdával vojakom 

Sviatosť oltárnu, a keď modlili sa v chráme starci, ženy a deti, išiel, oblečený do biskupského rúcha, na čele svojich 

bojovníkov proti nepriateľovi a udatné bránil mestské hradby. Počas bitky rozchýrilo sa medzi nepriateľmi, že cisár Otto 

blíži sa s veľkým vojskom mestu na pomoc. Prestal boj a nepriateľ tiahol proti cisárovi. Dňa 10. augusta r. 955 srazily sa 

bojochtivé vojská pri rieke Lechu. Nastal krvavý boj. Pohanskí Maďari boli na hlavu porazení, do stotisíc padlo ich, traja 

hlavní vodcovia boli živí chytení, i ako pôvodcovia toľkého nešťastia, ktoré okolitým národom kresťanským zapríčinili, 

verejne katovou rukou usmrtení. I gróf Berthold zo Špýr, ktorý ich do krajiny povolal, aby vojvodstvo Bavorské sebe 

podrobil, mal byť sťatý. Svätý Udalrich prosil za Bertholda, ktorému bol krstným otcom, a cisár daroval mu život. Pohanskí 

Maďari počali rozmýšľať od tejto porážky, že budú pokojne sosusedami nažívať a prijímali učenie Kristovo. 

Svätý Udalrich vystaval opäť rozbúraný kostol sv. Afry a nový kostol ku cti sv. Jänu Krstiteľovi, i založil kláštor pre mníšky 

ku sv. Štefanovi. Čo 80 ročný starec putoval ešte do Ríma, i uzavrel, že svoj biskupský úrad do rúk svojho vnuka Adalberta 

složí. Na cirkevnom sneme v Ingelhaime chcel v prospech Adalberta zaďakovať, ktorého cisár už bol za biskupa do 

Augsburgu vymenoval; ale Božia vôľa bola, že Adalbert náhle onezdravel a zomrel prv, než bol za biskupa posvätený. A sv. 

Udalrich musel až do smrti biskupstvo svoje spravovať. Jeho živobytie stalo sa ešte prísnejším, než predtým. Do chrámu 

musel byť nosený, aby tam každodenne sv. omšu slúžiť mohol. Dňa 18. júna roku 973 pokľakol si po sv. omši pred sv. kríž 
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a ležal pred ním za pol hodiny. I rozkázal, aby mu doniesli jeho rúcho a iný skromný majetok, ako i desať šillingov striebra. 

Položil to všetko na oltár a riekol: «Načo mi to všetko?» I rozdal tento skromný svoj majetok chudobným. Ráno, dňa 4. júla 

973 pred svitaním rozkázal sa položiť na popol, odporúčal dušu svoju do rúk Božích i usnul v Pánu v 83. roku požehnaného 

života svojho. 

Telo sv. Udalricha pochované bolo v kostole sv. Afry, ktorý od toho času jeho meno nosí. Na hrobe jeho stalo sa mnoho 

divov. Pápež Ján XV. vriadil ho slávnostne r. 993 do počtu svätých. 

Sv. Udalrich vyobrazuje sa v biskupskom rúchu s rybou v ruke. 

Poučenie. 

Sv. Udalrich dôveroval v celom svojom živote a v každom trápení a nebezpečenstve jedine v Bohu. Podľa jeho príkladu 

nemáme dôverovať ľuďom a bohatstvu, lebo oni nemôžu nás šťastnými učiniť v tomto živote. Človek nie je nikdy spokojným, 

čo by jak veľkým majetkom vládnul a strachuje sa vždy, že ho utratí. Kresťane, či môže bohatstvo tvoj smútok alebo 

nevedomosť odstrániť? Či ťa môže, keď si chorý, uzdraviť? Tvoj život na okamžik predĺžiť? No, môžeš majetok svoj skvele 

a užitočne použiť, keď ho ku cti Božej vynaložíš a vtedy prinesie ti stonásobný úžitok v nebesiach. Kresťane, nespoliehaj sa 

na vďačnosť a priateľstvo ľudí. Tvoj najlepší priateľ môže sa stať najväčším tvojim nepriateľom. Nespoliehaj sa na svoje 

dôstojenstvo, osočovanie môže ťa o to pripraviť. Príklad máš na sv. Udalrichovi. On viedol prísny život. Spával na tvrdej 

rohoži. Jedával raz cez deň skromné jedlo. A predsa bol osočený čo žráč. Jedného dňa navštívil ho jeho priateľ, zbožný 

biskup Konrád z Kostnice (Constanz). Oba priatelia povečerali vo štvrtok večer skromne v dome neďaleko kostola sv. Afry. 

Rozprávali sa o nábožných veciach tak horlivé, že ich vychádzajúce slniečko v piatok ráno pri stole zastihlo. I prišiel posol 

od vojvodu Bavorského a doniesol sv. Udalrichovi list. Sv. biskup, zahrúžený do svätého rozhovoru, nespomnel si, že je už 

piatok, vzal kus mäsa, ktorý od večera na stole ležal a podal ho poslovi. Zlostný sluha ponáhľal sa ku vojvodovi a rozprával, 

že je biskup Udalrich pokrytec a že v piatok ráno už mäso požíva a že i jemu kus podal. Aby to osočovateľ dokázal, siahol 

do kapsy, kde bol podané mu mäso položil, i chcel ho vojvodovi ukázal A hľa, miesto mäsa, vytiahol rybu. Osočovateľ 

onemel nad divom tým a stál ako skamenelý pred vojvodom. 

Modlitba. 

Na prímluvu svätého Udalricha, Tvojho vyznavača a biskupa, popraj nám, ó Bože, milosti, aby sme boli skrze svoj cnostný 

život kadidlom pred tvárou Tvojou a dobrým príkladom pre blížnych a zotrvávali v dôvere v milosrdenstvo Tvoje, ako sv. 

Udalrich, a nikdy nezúfali. Skrze Ježiša Krista, Pána nášho. Amen. 

 

5. JÚLA. 

Sv. Cyrill a Metod, apoštolovia slovanskí. 

Vysoký úrad zveľadenia kresťanského mena, ktorý zvláštnym spôsobom udelený bol blahoslavenému Petrovi, kniežaťu 

apoštolov, a jeho nasledovníkom, primal rímských pápežov, aby sa postarali, žeby zvestovatelia sv. evanjelia ku rozličným 

národom okršleku zemského v rozličných dobách posielaní boli, ako to sama vec a rada milostivého Boha požadovať za 

dobré uzná. — Preto, ako poslali Augustína ku Britanom na vzdelávanie ich duší, Patrícia ku Hibernom (Irčanom), Bonitácia 

ku Germánom, Villebrorda ku Frísom, Batavom, Belgom, iných prečasto ku iným; tak tiež moc vykonávania úradu 

apoštolského u slovanských národov popriali Cyrillovi a Metodovi, mužom to najsvätejším: ktorých namáhaniu a najväčším 

prácam podarilo sa, že slovanské národy prijaly svetlo evanjelia a od pozemského života privedené boli ku vzdelanosti 

ľudskej a občianskej.») 

Sv. Cyrill a Metod, títo dvaja najšľachetnejší apoštolovia slovanskí, boli vlastní bratia, i narodili sa na začiatku IX. storočia 

v Solúni (Thessalonike) v zemi Gréckej. Otec, vznešený cisársky úradník, menoval sa Lev (Leo), matka Mária. Bohabojní 

kresťanskí rodičia títo splodili sedem synov; Konštantín, ktorý neskôr prijal kláštorské meno Cyrill, bol najmladším. Zbožní 

rodičia vynaložili všetok majetok a starostlivosť svoju, aby ich synovia v bázni Božej a vo vznešených vedách a umení 

vychovávaní boli. Medzi všetkými synmi vynikali nábožnosťou a vlohami Cyrill a Metod. Starostliví rodičia poslali ich na 

vysoké školy do Carihradu. Tu stal sa veľkými darmi ducha obdarený Cyrill spoločníkom mladého cisároviča Michala a mal 

prístup ku všetkým vedám. V krátkom čase vynikal hlbokými vedami tak nad iných, že menovaný bol filosofom, to jest 

mudrcom. Jeho múdrosti nikto nemohol odolať pri vedeckých hádkach. I stal sa učiteľom ľubomudrctva. Metod naučil sa 

slovansky, i stal sa vysoko postaveným cisárskym úradníkom v Macedónii, kde už mnohí Slovania žili. Za krátky čas získal 

si svojou láskavosťou a pokorou dôveru sebe poddaných; no zkazenosť mravov, jaká vtedy u predstavených úradníkov, ba i 

na dvore cisárskom, panovala, naplňovala ho zármutkom. I rozjímal dlho a radil sa s Bohom, až konečne uzavrel svet marný 

opustiť a do tichého kláštora vstúpiť. I stal sa mníchom v kláštore Polychromis na vrchu Olympe. 

Nezadlho nasledoval brata Metoda i Cyrill. I on rozlúčil sa so svojou skvelou dráhou učiteľskou a s klamným svetom, a 

vstúpil do kláštora. V tejto samote najšli oba bratia, čo hľadali: opravdivú blaženosť a pokoj duševný. Vzdialení od hlučného 
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sveta slúžili jedine Bohu, postievali sa prísno, čítavali a rozjímali sv. Písma, aby ich hlboký smysel dokonále poznať mohli. 

V kláštorských úzkych chyžkách pri modlitbe a rozjímaní presvedčili sa, že je človek pre večnosť stvorený a že len v obcovaní 

s Bohom srdce spokojné obsiahnuť môže. 

Chazari, národ polodivoký, bývali na brehu Čierneho mora za Chersonom; i požiadali ich pohlavári cisárovnu Theodoru, aby 

im poslala mužov, ktorí by ich vo viere. kresťanskej vyučili. Patriarcha carihradský Ignác usniesol sa s cisárovnou, že ku 

Chazarom pošlú Cyrilla, aby im sv. Evanjelium zvestoval. Cyrill prijal rád tento preťažký úrad, lebo priučil sa bol reči toho 

národu. Vydal sa teda hneď s verným bratom svojím Metodom do Chersonu v Tauride, a hlásal za dlhší čas slovo spasenia 

Chazarom s veľkým prospechom. Boh dobrotivý požehnal namáhavej ich práci apoštolskej; mnohí pohlavári Chazarskí a 

veľké zástupy ľudu prijali sv. krst. I poprial horlivému Cyrillovi milosrdný Boh tú milosť, že podarilo sa mu vynájsť hrob, v 

ktorom odpočívaly kosti sv. mučeníka, Klementa I. pápeža. Svätý tento Otec bol za panovania cisára Trajana z Ríma do 

oných divokých krajov vypovedaný, kde okolo r. 100 po Kristu Pánu ako neohrozený náčelný bojovník sv. cirkvi neďaleko 

mesta Chersona s ťažkou kotvou okolo hrdla do hlbokosti Čierneho mora vhodený bol. Dobrotivý Boh objavil zázračným 

spôsobom telo sv. mučeníka, a nábožní kresťania pochovali ho slávne do hrobu na brehu morskom. Roku 861, dňa 30. januára 

vynašiel milosťou Božou osvietený Cyrill hrob tento a našiel v ňom kosti sv. Klementa, o ktorom sám svätý apoštol národov 

Pavel pochvalne sa vyslovil. Pozostatky sv. Klementa uložili svätí bratia do drahocennej schránky a nosili ich na všetkých 

apoštolských cestách svojich. Precestovali všetky mestá a obydlia Chazarov. Keď založili mohutnú cirkev, prosili ešte 

pohlavárov, aby svojich kresťanských otrokov na svobodu prepustili. Sv. Cyrill navrátil sa naspäť do Carihradu a vstúpil do 

svojho tichého kláštora, do ktorého bol ho už sv. Metod predišiel.  

Rastislav, panovník Veľkej Moravy, ktorá krajina zaujímala temer celé Uhorsko, Moravu a Sliezsko, počul, ako blahonosne 

pôsobili sv. bratia Cyrill a Metod medzi Chazarmi; i poslal svojich pohlavárov ku gréckemu cisárovi Michalovi III. do 

Carihradu s prosbou, žeby tých horlivých vierozvestov i do jeho krajiny slovo Božie ohlasovať prepustil. Ihneď vybrali sa 

sv. bratia na ďalekú cestu a keď prišli do Bulharska, cez ktoré museli cestovať do Veľkej Moravy, ohlasovali i tu horlivé 

slovo Božie. Boris, panovník Bulharov, nechcel dlho počuť o svätom učení Kristovom. Svätý Metod, ktorý bol i výtečným 

maliarom, podal zarytému pohanovi obraz, ktorý živými barvami vyobrazoval strašný deň posledného súdu Božieho. Pohan 

žasol nad strašnokrásnym obrazom a, spasiteľnou hrôzou prestrašený, dal si význam jeho sv. Metodom vysvetliť. Boží muž 

vyobrazil mu vzletnými slovami, čo očakáva tých, ktorí Boha neznajú a hriešny život vedú. I rozostrel pred zrakom jeho 

prestrašenej duše krásy učenia Spasiteľovho. Boris dal sa poučiť a prijal sv. krst s celým svojím národom. 

Roku 863 prišli svätí bratia na hranice Veľkej Moravy a prijatí boli od natešeného ľudu s veľkou slávou. Na Velehrade, ktorý 

bol hlavným mestom krajiny, prijal ich knieža Rastislav veľmi srdečne. I započali hneď dielo apoštolské. Vyučovali národ v 

pravdách sv. viery a to s takou mocou a pracovitou neunavenosťou, že v krátkom čase celý národ pokrstili. Sv. Cyrill zostavil 

novú abecedu, ktorá posiaľ cyrillicou sa menuje, a sv. bratia preložili do slovančiny mnohé knihy bohoslužobné a zo sv. 

Písma Starého a Nového Zákona, ktoré do rúk národa vložili. Polpiata roka pôsobili blahonosne sv. apoštolovia na Morave. 

Vystavali a zriadili veľkolepý chrám na Velehrade, ako i prvú kresťanskú školu. A toto ich horlivé a požehnané apoštolovanie 

vzbudilo závisť a krivé posudzovanie u niektorých okolitých nemeckých kňazov a biskupov, ktorí už predtým tu sv. vieru 

ohlasovali, no bez výsledku, pretože ich národ nerozumel. Biskupovia v Solnohrade a Pasové písali sv. Otcovi, Mikulášovi 

I., že slovanskí apoštolovia bludné učenie rozširujú a slovanskú bohoslužbu konajú. 

Rímská stolica pápežská počula už dávno dobrý chýr o blahonosnom účinkovaní svätých apoštolov a keď boli i v Ríme 

osočovaní, povolal sv. Otec Mikuláš svätých bratov k sebe. Sv. Cyrill a Metod vydali sa hneď poslušne na ďalekú a obťažnú 

cestu. Oni chceli čo verní synovia najvyšší rozkaz sv. Otca vyplniť, ktorý čo nástupca sv. Petra a námestník Spasiteľa Ježiša 

Krista riadi a spravuje sv. katolícku cirkev. Niesli i drahocenný poklad sebou — ostatky sv. Klementa, mučeníka a pápeža. 

Tak blížili sa s čistým svedomím ku večnému mestu. 

Keď počul rímský pápež, Hadrian II, ktorý bol po Mikulášovi I. na stolicu sv. Petra vyvolený, že slovanskí vierozvestovia s 

ostatkami sv. Klementa k Rímu sa blížia, išiel so všetkým kňažstvom a veľkým množstvom veriacich oproti nim a privítal s 

veľkou úctou osvietených hosťov. Ostatky sv. Klementa uložené boli s mimoriadnou slávou do baziliky, ktorá pod 

Konštantinianom cisárom ku pocte tohoto nepremoženého mučeníka v Ríme vystavaná bola. Svätí Cyrill a Metod podávali 

potom obšírnu správu pred sv. Otcom v prítomnosti kňažstva o svojom apoštoskom účinkovaní na Veľkej Morave. A pretože 

boli opísaní, že sa prehrešili proti ustanovizňam prastarým a proti sv. viere, že užívali pri službách Božích slovanskú mluvu, 

rozložili príčinu toho takými podstatnými a jasnými dôvodami, že ich svätý Otec pochválil. I složili u nôh pápežských 

slávnostnú prísahu, že pravej viery Kristovej až do smrti pridŕžať sa budú a v poslušnosti oproti sv. stolici rímskej zotrvajú. 

Pápež Hadrian vymenoval a posvätil ich za biskupov, áno i učeníkom ich rozdielne kňazské rády udeliť ráčil. 

Svätí bratia mali sa vrátiť na Veľkú Moravu, aby spasiteľne apoštolské dielo dokonali. Ale Božej prozreteľnosti zaľúbilo sa, 

že sv. Cyrill zomrel r. 869, dňa 19. februára; i bol v chráme sv. Klementa v Ríme slávnostne pochovaný, ačkoľvek zarmútená 

matka jeho telo v Carihrade pochované mať si veľmi žiadala. Kosti sv. Cyrilla odpočívajú pri kostiach sv. Klementa, ktoré 

za mnoho rokov na svojich apoštolských cestách sebou nosieval. Na smrteľnej posteli riekol k milovanému bratovi sv. 

Metodovi: «Brat môj, navráť sa na Veľkú Moravu a vyučuj ľud pravde Božej!« 

A sv. Metod navrátil sa čo posvätený biskup na Veľkú Moravu. Horlivé pokračoval v diele apoštolskom. Vyučoval ľud 

neunavene v pravej viere Kristovej. Proti povstalým bludovercom bojoval zmužile. A keď po smrti Rastislavovej na 

panovnícky prestol zasadol kráľ Svätopluk, vyučoval a potvrďoval i tohoto. Keď Svätopluk povinnosti svoje zanedbával, 

karhal ho neohrozenej prečo i do vyhnanstva od neho poslaný bol. Svätý muž odišiel do Blatonského kniežatstva ku vladárovi 
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Kocelovi, ktorého pokrstil a vo viere vyučil. Ztade cestoval do Bulharska ku Borisovi; od neho, keď ho utvrdil vo viere už 

predtým prijatej, išiel do Dalmacie a Korutánska a všade rozširoval a upevňoval cirkev Kristovu. 

Neúnavné a zdarné pôsobenie jeho vzbudilo mu znovu závistníkov. I obžalovali ho u pápeža Jána VIII., ktorý po smrti 

Hadrianovej sv. cirkev riadil, že oproti zásadám hreší, keď miesto v gréckej a latinskej reči, ktoré posiaľ v úžitku boli, služby 

Božie v slovanskej reči koná. Sv. Otec Ján povolal horlivého vierozvesta do Ríma, aby ho vypočul. Sv. Metod pospiechal 

ochotne ku stolici sv. Petra r. 880, i predostrel pred sv. Otcom a prítomnými biskupami, že on vždy tej viery sa držal a tú 

učil, ktorú v prítomnosti v Pánu zosnulého pápeža Hadriana vyznal a pri hrobe kniežaťa apoštolov, sv. Petra, prísahou 

potvrdil; čo týče sa ale slovanskej bohoslužby, že on pre spravodlivé príčiny slovansky službu Božiu konal, v čom ho i pápež 

Hadrian pochválil. Sv. Otec objal horlivého apoštola a vymenoval ho za arcibiskupa do tých kresťanských krajín, ktoré on 

sv. cirkvi vydobyl. A keď sv. Otec niektorých biskupov vyvolil, ktorým mal byť sv. Metod predstaveným, prepustil ho na 

Veľkú Moravu s plnou mocou opatreného. Tú istú moc udelil mu neskôr i listovne. 

Sv. Metod vykonával túto moc svedomite a horlivé, jaknáhle vrátil sa do svojho arcibiskupstva I navštívil Česko a pokrstil 

Borivoja a jeho manželku Ľudmilu, ktorí tam panovali, a jeho kňazi za krátky čas obrátili i národ Český na vieru Kristovu. 

Áno, i do Poľska a cez Halič, kde vo Lvove biskupskú stolicu založil, až do Ruska zašiel a v Kieve biskupstvo zriadil. Po 

týchto veľkých prácach vrátil sa sv. Metod na Velehrad, kde ho predtým proti nemu poštvaný Svätopluk s otvoreným náručím 

prijal. Sv. Otec Ján VIII., kládol na srdce listovne kráľovi Svätoplukovi, aby zbožného arcibiskupa neprenasledoval. Ešte 

mnoho blahonosného pôsobil sv. arcibiskup na Veľkej Morave, až konečne cítil, že musí sa skoro rozlúčiť so svetom. I 

naznačil svojho nástupcu, napomínal dôrazne kňazstvo a veriacich, aby v pravej viere vytrvali a cnostný život viedli a usnul 

tíško v Pánu, ktorého meno oslávil v toľkých krajinách. To stalo sa roku 885, dňa 6. apríla. Jeho sv. telo pochované bolo 

slávnostne na Velehrade, v chráme, Panne Márii zasvätenom. 

Hneď po blahoslavenej smrti ctení boli svätí apoštolovia slovanskí Cyrill a Metod v celej cirkvi. K ich pocte slávená bola 

pamiatka u Čechov, Moravanov, Chorvátov a Slovákov atď. dňa 9. marca každého roku. Blahoslavenej pamäti sv. Otec Pius 

IX. preložil roku 1864, dňa 2. júna slávenie pamiatky sv. Cyrilla a Metoda pre Čechov, Moravanov, Chorvátov a Slovákov 

(v biskupstve b.bystrickom) na deň 5. júla slávnostnejším spôsobom (duplex I. Cl. absq. Oct.). Sv. Otec Lev XIII., ktorý sv. 

cirkev blahonosne spravoval, vydal r. 1880, dňa 30. sept. svoju pozoruhodnú encykliku «Grande munus,» ktorou toto slávenie 

pamiatky sv. apoštolov slovanských hore udaným spôsobom, v deň 5. júla, na celú cirkev kresťansko-katolícku rozširuje. 

Svätí Cyrill a Metod vyobrazujú sa spolu, prvý v rúchu mníšskom s písmom alebo relikviárom v ruke, druhý v rúchu 

arcibiskupskom s obrazom v ruke; pri ich boku mladík s dvojistým krížom; pod nohama rozlámané modly. 

Poučenie. 

Svätí Cyrill a Metod opustili skvelú dráhu každodenného života a stali sa rozširovateľmi svätej viery medzi pohanským 

národom slovanským. Oni stali sa najväčšími dobrodincami národu tohoto. Veď bez svetla pravej viery nemôže byť žiaden 

národ šťastným, veľkým a vzdelaným. Oni hlásali tú svätú vieru, ktorá vrchy prenáša, nemocných uzdravuje, mŕtvych kriesi, 

všetky trápenia a bôle udusuje. Kresťane, či i ty máš takúto silnú vieru? Či veríš, že je Boh, že je nebo, peklo? Sú dnes mnohí 

kresťania, ktorí toto neveria, alebo keď i veria, žijú tak, ako by na Boha neverili. Ty musíš obživiť túto svoju vieru; viera 

tvoja musí donášať dobré ovocie. Musíš nasledovať Ježiša Krista; lebo ináč viera tvoja zatratí ťa v deň hrozný posledného 

súdu. Mnohí pohania predhadzovať budú nám osvietenie naše skrze pravú vieru a milosti, ktoré sme mohli dosiahnuť v 

rímsko-katolíckej cirkvi a ktoré sme zneužili. Ako sa vyhovoríme? Sv. Ambróz hovorí: «Naša viera je opravdivý poklad.» 

A túto vieru rozširovali svätí Cyrill a Metod neunavene až do svojej blahoslavenej smrti. A Boh odplatil im toto apoštolské 

účinkovanie i tu na zemi i v sláve svojej. Ako kosti sv. Cyrilla v Ríme, tak ctia sa kosti sv. Metoda na Velehrade v susednej 

Morave, kde odpočívajú. Keď vo vojnách chrám Panny Márie na Velehrade, kde uložené bolo telo sv. Metoda, porúcaný bol, 

dal ho r. 1190 pohraničný gróf, zbožný Vladislav, znovu vystavať, a pri ňom založil veľký kláštor rádu sv. Bernarda, ktorého 

mnísi hrob sv. Metoda verne opatrovali. Kláštor tento behom mnoho storočí veľmi musel trpeť, kým roku 1784 zrušený 

nebol. V novejšom čase, najmä od r. 1863 obnovený bol chrám na Velehrade štedrotou veriaceho ľudu a každoročne putujú 

ku tomuto prvému bývalému sídlu kresťanskej viery nábožní Moravania a susední Česi dňa 5. júla, aby pomodlili sa pri hrobe 

svojho apoštola a plnomocné odpustky dosiahnuť mohli. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si nás skrze blahoslavených bratov a vyznavačov Cyrilla a Metoda k jednote viery povolať ráčil, udeľ nám, 

prosíme Teba, aby sme my, ktorí radujeme sa z ich slávy, pre ich zásluhy kedysi do slávy večnej prijatí boli. Skrze Ježiša 

Krista, Pána nášho. Amen. 
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6. JÚLA. 

Sv. Sisoes Veľký, pustovník. 

P0 smrti sv. Antona pustovníka vyznačoval sa Sisoes medzi všetkými pustovníkami egyptskými prísnym a bohumilým 

životom svojím. Zriedkavý tento sluha Boží narodil sa v Egypte a síce začiatkom štvrtého storočia a bol od rodičov svojich 

bohabojné vychovávaný. Čo mládenec opustil rodičovský dom, išiel na púšť Skete, aby tam, nikým nemýlený, o duševné 

svoje spasenie starať sa mohol. Keď ho v jeho pustovni susední mnísi navštevovali, zatúžil po tichom miestočku, kde by 

žiadneho človeka nestretol. I prešiel cez rieku Nil, vstúpil na skalnatú púšť, a vyvolil si jaskyňu v bralách, v ktorej nedávno 

svätý pustovník Anton bol zomrel. Pustovňa táto upamätovala mládenca na cnosti tohoto Božieho muža, i na jeho prísny 

život a ponúkala zbožného mladíka, aby jeho zbožný život nasledoval a smyselnosti a svetu celkom odumrel. 

A Sisoes žil prísne; s nikým neprehovoril slovíčka, ohnivé boli jeho modlitby, časté jeho pôsty. Plietol koše, ktoré chudobným 

v okolí predával, z utržených peňazí kupoval si chlieb, ktorý slúžil mu za pokrm, a podporoval chudobných. Dlhé roky žil 

takto vzdialený od sveta v prísnom pokání. Chýr o jeho zbožnom živote rozniesol sa v púšti a okolití pustovníci začali ho 

navštevovať, aby ho o radu prosili. I nútený býval často mlčanlivosť svoju narušiť, keď to láska k blížnym požadovala. Po 

takomto obcovaní s pustovníkami nútený bol za viacej dní sám so sebou sa zaoberať, aby ducha svojho roztrženého sobral, i 

postil sa za ten čas prísno, lebo duch jeho naučený bol jedine s Bohom obcovať, a jeho modlitba bývala taká vrúca, že za 

dlhší čas býval v duchu vytržený do výšin nadzemských. 

Za najväčšiu cnosť považoval pokoru. Túto usiloval sa predo všetkým si osvojiť. Raz dával mu niekto veľmi málo za jeho 

koše. Pustovník pocítil nad tým malý nepokoj. Nechal koše svoje ležať a ušiel do svojej pustovne a tam dlho cvičil sa v 

premáhaní seba a v dosiahnutí pokory. V pokročilom veku zhromaždil okolo seba učeníkov. Kedykoľvek týchto vyučoval, 

poukazoval vždy na pokoru, čo na prameň a základ všetkých cností. Jeden učeník riekol mu, že tak chce žiť, ako by pred 

Bohom stál. Pustovník mu odpovedal: «Syn môj, to ešte nie je dosť; ku tvojmu spaseniu je treba, žeby si seba považoval za 

najmenšie stvorenie. Toto je dokázaný prostriedok, aby si dosiahol pokory.» Jeden pustovník žaloval sa s plačom, že usiluje 

sa dosť, aby dosiahol dokonalosť sv. Antona, ale všetko namáhanie jeho že je marné. Zbožný a pokorný Sisoes odpovedal: 

«Ach, keby som mal v srdci jedno jediné smýšľanie tohoto veľkého Božieho služobníka, bol by som spokojným.» A tento 

pokorný sluha Boží pri svojom nevinnom a svätom živote za najväčšieho hriešnika sa držal, a chcel, aby ho i blížní za takého 

považovali. A preto vyhýbal sa všetkému, z čoho by iní súdiť mohli na jeho zbožný život. Kedykoľvek s rozpiatyma a 

pozdviženýma rukama sa modlil, spustil ich dolu, alebo keď tvárou na zemi ležal, hneď povstal, keď myslel, že ho niekto 

pozoruje. Ačkoľvek nenávidel veľmi neprávosť, neprezradzoval vo svojom horlení proti nej žiadnu trpkosť, nevytýkal 

nešetrne nikomu jeho neprávosti, ale s pokornou otcovskou láskavosťou privádzal poblúdilých naspäť k Bohu a ku cnosti. 

Jedného dňa zamiešali sa niektorí bezočiví Ariáni medzi jeho učeníkov a usilovali sa k bludu ich nahovoriť. Sisoes vkročil s 

pokorou medzi nich, naložil láskavé jednému učeníkovi, aby hlasno prečítal pojednanie sv. Athanása proti Ariovmu 

bludnému učeniu, ktorým zlosť tohoto základne objasnená a vyvrátená bola. Zahanbení stáli tu Ariáni, i triasli sa na celom 

tele. A svätý pokorný muž prepustil ich láskavé. 

Vo vysokej svojej starobe oslabol Sisoes veľmi na tele, ktoré postami trýzniť neprestával. Starostliví učeníci nahovorili ho, 

že aby opustil púšť a s nimi v meste na brehu Červeného mora žil. Jedného dňa navštívil opát Amon svätého muža, ktorý 

zarmucoval sa veľmi preto, že svoju pustovňu opustil. Amon tešil ho, že v jeho krehkej starobe potrebno je, aby bol 

ošetrovaný, čo je v púšti nemožno. Pustovník odpovedal: «Ach, či by mi nemalo dostačovať obcovanie s Bohom a svoboda 

ducha na púšti?» A nezadlho vrátil sa zase do svojej jaskyne. I prišli k nemu traja pustovníci, ktorí sa ho radili, čo by mali 

robiť, aby mohli raz ubrániť sa večného ohňa. Jeden z nich doložil: «Kedykoľvek si predstavujeme škrípanie zubov a tmu 

zatratencov, zaujíma nás strašná hrôza.» Svätý muž zamyslel sa hlboko a riekol: «Vyznám vám úprimne, že som na tieto 

pokuty ešte nemyslel, a pretože som presvedčený, že je Boh nekonečne dobrotivý a milosrdný, dúfam, že zmiluje sa nado 

mnou. Ostatne, bratia moji, závidím vám vašu cnosť Vy ste šťastní, že ste takí preniknutí strachom pred mukami pekelnými, 

a vzdialení žijete od každého hriechu. Ach, aký osud očakáva mňa, ktorý mám také zatvrdelé srdce a nemyslím ani na to, že 

po smrti hriešnikovi zatratenenieprichystané. Toto je i príčinou, že mám toľko chýb.» 

Aby sme ducha tohoto veľkého svätého lepšie poznali, pripomeňme si ešte niektoré jeho rady a skutky. Jeden učeník prišiel 

k sv. pustovníkovi a hovoril: «Obrazil ma veľmi jeden brat; i pôjdem k nemu, aby som sa pomstil.» — «Nerob to,» riekol 

pokorne Sisoes, «ponechaj pomstu Bohu.» — «To nemožno, musím sa pomstiť,» odpovedal brat. «Pod, bratú, budeme sa 

spolu modliť,» vyzýval rozhnevaného svätý. Po modlitbe riekol starec: «Ó Bože, nepotrebujeme my Tvoju opateru; my 

budeme sami súdiť a za obrazenie sami sa pomstiť!» Učeník padol mu k nohám a volal: «Nebudem sa viacej vadiť s bratom; 

odpusť i ty, otče, moje bláznovstvo!» Raz riekol mu mladý učeník: «Otče, ty si veľmi starobou oslabol; poďme do kraju, 

ktorý je obydlenejší.» — «Ta pôjdeme,» riekol starec, «kde niet ženských» Učeník odpovedal: «Neznám iného miesta, ako 

púšť.» — «Teda zaveď ma na púšť,» riekol Sisoes. «Prečo neopúšťajú ma moje žiadosti?» pýtal sa učeník svojho učiteľa. 

«To preto,» poučoval ho Sisoes, «že sa ich nádoby v tebe nachádzajú; odhoď tieto a žiadosti ťa opustia.» Od svojich učeníkov 

požadoval poslušnosť. Raz prišiel muž z púšte Thebais k nemu a prosil ho, žeby prijatým bol medzi jeho učeníkov. «Či máš 

ešte niekoho vo svete, ktorý týka sa teba?» pýtal sa zbožný starec. «Áno, mám syna,» odpovedal pustovník. «Iď, hoď ho do 

rieky a potom príď a buď mníchom,» odpovedal prísny učiteľ poslušnosti. A keď muž išiel, aby rozkaz hneď vyplnil, poslal 

Sisoes za ním učeníka, žeby tento vykonanie rozkazu prekazil. Keď videl, že onen sa chystá, syna svojho do rieky hodiť, 

zavolal naňho: «Nerob to, čo počínaš!» Budúci poslušný učeník odpovedal: «Opát rozkázal, aby som syna do rieky hodil.» 
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«Teraz zakazuje ti skrze mňa, aby si to nerobil.» Cudzinec poslúchol. I navrátili sa spolu k učiteľovi, ktorý poslušného 

cudzinca za učeníka prijal. I stal sa z neho opravdivé poslušný mních. 

Proti sebe bol Sisoes veľmi prísny. Raz riekol ku svojim učeníkom: «Hľa, už je tomu tridsať rokov, že k Bohu o nič inšieho 

sa neutiekam a len sa modlím: Ó Pane Ježišu, zachráň ma pred mojím jazykom! A predsa podlieham a hreším jazykom». 

Aký bol prísny oproti sebe, taký shovievavý bol oproti druhým. «Keď poklesne brat, či to nie je spravodlivé, aby za dva roky 

pokánie činil?» pýtal sa Sisoesa učeník. «To je tvrdé slovo,» riekol starec. «Snáď za šesť mesiacov?» vyzvedal ďalej. «I to 

je mnoho!» «Jak dlho teda? Alebo či môže kleslý hneď po spáchanom hriechu Telo Božie prijímať?» «Na žiaden pád», 

odpovedal svätý starec. «On musí za niekoľko dní pokánie činiť, lebo ja dôverujem milosrdenstvu Božiemu, že keď človek 

z celej duše pokánie činí, Boh mu popraje i behom troch dní svoju milosť a odpustenie.» I riekol mu iný učeník: «Čo mám 

robiť, otče môj, keď poklesnem?» «Zase máš povstať,» odpovedal sv. Sisoes. «Povstal som, a zase poklesol,» odpovedal 

učeník. «Nuž zase povstaň.» «A jak dlho to mám robiť?» «Tak dlho,» poučoval učeníka, «kým ťa Boh k sebe nevezme, či 

už v dobrom, lebo v zlom položení; lebo v tom položení, v akom nachádzať sa bude človek, v tom samom poputuje i na 

večnosť.» 

Príslovie sv. Sisoesa bolo: «Zabudni na seba a prehoď svoju samovôľu cez chrbát. Osvoboď sa od starostí a budeš mať 

pokoj.» 

Keď sv. Sisoes ležal na smrteľnej posteli, zhromaždili sa mnísi a učeníci okolo neho. Neraz počuli ho s dakým sa rozprával 

«Otče čo vidíš?» pýtali sa ho. «Chcem», riekol zomierajúci muž Boží, «žeby niektorí ku mne prišli! Týchto prosím, aby mi 

ešte trochu času popriali ku pokániu.» Jeden starý mních pýtal sa: «Keď ti poprajú pokoja, či vtedy užitočné pokánie budeš 

môcť konať?» Zomierajúci veľký svätý odpovedal: «Ačkoľvek nie som v stave dostatočné pokánie činiť, chcem predsa 

trochu vzdychať nad svojou dušou a jej biedou, a ufám, že toto pre mňa svedectvo vydá.» Prítomní mnísi modlili sa nad ním 

i povzbudzovali sa jeho tichým a svätým skonávaním, keď zrazu tvár jeho bleskom sa ožiarila a on zvolal: «Hľa, náš Spasiteľ, 

Anton a anjeli idú mi naproti!» Po týchto slovách odletela duša jeho do blaženej večnosti. 

Toto stalo sa okolo roku 429 po Kristu Pánu. Vyše sedemdesiatdvoch rokov prežil sv. Sisoes na vrchu sv. Antona v skalnej 

jaskyni. Mnohými zázrakami oslávil Boh svätosť svojho služobníka. 

Svätý Sisoes Veľký vyobrazuje sa v rúchu pustovníckom, ako sedí pred jaskyňou a z veľkej knihy číta. 

Poučenie. 

Sv. Sisoes poznal, jak veľké zlé je hriech: preto usiloval sa, aby i ten najmenší hriech dokonalým pokáním zmazal. Kresťane, 

maj zármutok nad svojimi hriechami; oplakávaj ich deň i noc. Tento zármutok zapríčiní v hlbokosti srdca tvojho veľkú radosť 

a rozkoš. Neteš sa nadmier márnosťami tohoto sveta, lebe táto veselosť je nepriateľom pokánia tvojho chorého srdca. Veď 

či možno i tešiť sa a radovať v tomto živote, keď neznáme hodinu smrti našej, keď neznáme, či zaslúžili sme si u Boha lásku 

alebo nenávisť? Smútiť máme, ako veľký pustovník sv. Sisoes nad svojim stavom. A tento smútok, ktorý pochádza z bolesti 

nad našimi hriechami, má i u nás, ako to v živote sv. Sisoesa vidíme, ustavičné pokánie zapričiňovať. Kresťane, nie je dosť 

len za niekoľko okamžení slzy kajúcnosti nad svojimi stavom  hriechami vylievať; každý deň dopustiš sa hriechu ,deň máš 

oplakávať svoje hriechy . 

Modlitba 

Shliadni, večný Bože ,na naše slabosti a popraj nám milosti ,žeby sme vždy ako sv. Sisoes, Tvoj služobník, vždy opravdivé 

postíš sa hriechu, každý deň máš oplakávať pokánie činiť mohli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

7. JÚLA. 

Sv. Vilibald, biskup. 

Kráľovská rodina Richarda z Anglicka, pochádzajúca z pokolenia panovníkov západno saských, vyznačila sa mnohými 

svätými. Z nej narodil sa r. 700 sv. Vilibald. Otec jeho bol sv. kráľ Richard, a matka jeho sv. Bonna, sestra sv. Bonifáca, 

apoštola nemeckého. Jeho brat bol sv, Vunibald a sestra sv. Valburga, ktorí s bratom svojím v Nemecku na rozšírení 

kresťanskej viery horlivé pracovali. 

Vilibald zasvätený bol od útlej mladosti Pánu Bohu. Keď mal tri roky, upadol do ťažkej nemoce, že lekári na jeho uzdravení 

pochybovali a blízku smrť mu predpovedali. Rodičia trápili sa veľmi. Pred ich palácom, ako vtedy zbožná obyčaj bola, stál 

kríž. Bolestní rodičia položili nemocného miláčka pod sv. kríž a vrúcne modlili sa za jeho zdravie, a sľúbili umučenému 

Spasiteľovi, že syna svojho Jeho službe zasvätia, keby ho ráčil milostivé uzdraviť. Boh vyslyšal ich poníženú modlitbu: 

Vilibald povstal šťastne z nebezpečnej nemoce. A rodičia starali sa usilovne, aby sľub svoj vyplnili. V šiestom roku veku 

jeho dali Vilibalda do kláštora Valdhaimského, v ktorom Egvald bol opátom. Útly chlapček za krátky čas stal sa príkladom 
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vrúcej nábožnosti, tichosti a poslušnosti všetkým, ktorí tam bázni Božej a literárnemu umeniu sa učili. Zbožní mnísi divili sa 

nad zriedkavým pokrokom, ktorý s ľahkosťou vo vedách činil. Takto žil Vilibald v kláštornej tichosti až do sedemnásteho 

roku. I zatúžil neodolateľne po Svätej Zemi, aby uzrel miesta životom a smrťou Spasiteľa posvätené. A prosil otca Richarda 

a mladšieho brata Vunibalda, aby ho odprevádzali. 

Roku 720 nastúpil nábožný otec so svojimi synmi cestu do Ríma, aby navštívili hroby svätých apoštolov Petra a Pavla. 

Cestovali cez Francúzko a ponavštevovali všetky pútnické miesta. Tak prišli do mesta Lukky. Tu ochorel ich kráľovský otec 

Richard a nenadále zomrel. Šľachetní synovia pochovali s bolestnými slzami mŕtve telo svojho zbožného otca v chráme sv. 

Frigidiana, i pokračovali na svojej púti do Ríma, kam v septembri r. 720 šťastlivé prišli. Tu bavili sa až do zmŕtvychvstania 

Spasiteľa r. 721 a v jednom kláštore mníšske rúcho na seba vzali a svätý život viedli. Na jar toho roku, keď horúčosti 

pribývalo, upadli oba do horúčky, že ale naraz neozdraveli, mohol brat milého brata opatrovať. Po Veľkej noci rozlúčili sa. 

Vunibald ostal za krátky čas ešte v Ríme, a navrátil sa potom naspäť do Anglicka. Vilibald vybral sa s dvoma anglickými 

šľachticami na ďaľšiu pút do Svätej Zeme. 

Nábožní mladí pútnici žili veľmi prísno. Na obťažnej svojej ceste požívali len chlieb a vodu, spávali na tvrdej zemi. Cestou 

modlili sa, spievali nábožné piesne a rozprávali sa o svätých veciach. Cesta viedla ich do Neapola a všade navštevovali hroby 

svätých. Za tri týždne bavili sa v Sicílii, v meste Katanii pri hrobe sv. panny a mučenice Agáty. Zo Sicilie preplavili sa do 

Malej Ázie, kde v meste Efeze navštívili chrám svätého apoštola Jána. Na ostrove Cyprus modlili sa pri hrobe sv. Epifanea. 

I šťastne vystúpili zase na pevnú zem vo Fenicii. V meste Emese vstúpili do kostola svätého Jána, ktorý dala cisárovná sv. 

Helena vystavať. Keď videli Saraceni cudzích a neznámych mladíkov, mysleli, že sú vyzvedači; preto chytili ich a hodili do 

väzenia. Kresťanský kupec, milosrdenstvom hnutý, zaujal sa za nich a posielal im do väzenia pokrm; no keď ich nemohol 

vysvobodiť, vymohol pri úrade aspoň tú voľnosť, že mohli s jeho synom do kostolov a kúpeľov chodievať. Kde sa len ukázali, 

vzbudili svojou telesnou krásou obdiv všetkých ľudí. Bohatý Španielčan, ktorý v Emese býval a úctu požíval pri dvore 

saracenského vladára, vymohol im, že boli na svobodu prepustení. I ďakovali Bohu za túto milosť a opustili Emesu. 

Vilibald ponáhľal sa teraz so svojimi priateľmi ku Svätej Zemi; i prišiel do Damasku ku hrobu Anania, ktorý tu pokrstil sv. 

Pavla. Neďaleko tohoto mesta videl dojatý Vilibald to miesto, kde všemohúci Boh premenil Saula z najdivokejšieho 

prenasledovateľa kresťanov v ohnivého a neodolateľného obranca a apoštola Pavla. I zaumienili si, že pri navštívení sv. miest 

nasledovať budú nebeského Spasiteľa na dráhe Jeho pozemského života. 

Z Damasku išli do Nazaretu v Galileji, kde sv. Rodina bývala, potom do Kány, kde Ježiš Kristus svoj prvý zázrak učinil. I 

vystúpili neunavení mladí pútnici na vrch Tábor, kde kostol k úcte Mojžiša a Eliáša na tom mieste postavený stojí, na ktorom 

premenil sa Spasiteľ pred apoštolmi. Precestovali mesto Tiberias, popri zámku Magdale, Kafarnaum, Kerozaim, pobrežie 

Jordánu, kde sv. Ján Krista Pána pokrstil a Duch svätý v podobe holubice nad hlavou Spasiteľovou sa zjavil. I prišli do Jericha 

a navštívili kláštor, ktorý sv. panna Eustochium medzi Jerichom a Jeruzalemom vystavať dala. S vrúcnou nábožnosťou 

vystúpili na vrch Olivetský, kde Ježiš tak často nočnou dobou sa modlieval. A zostúpili dolu na kopec kalvársky, ktorý 

cisárovná sv. Helena ku sv. mestu pripojila a krásnym chrámom ozdobila. Vilibald uzrel tri kríže neďaleko jaskyne, v ktorej 

telo Spasiteľovo pochované bolo. I prechorel Vilibald. Keď totižto na sv. omši bol prítomným, oslepol zrazu, i nemohol 

navštevovať posvätné miesta. Za päť týždňov trvala táto nemoc. Nereptal proti prozreteľnosti Božej, že ho v takomto svätom 

diele tak ťažko skúšala. Ba bol ešte vytešený nad tým, že v zemi, kde stojí Golgatha, kde Spasiteľ medzi mnohými mukami 

svoj život položil, i jeho milostivý Boh trápením navštívil. Jedného dňa dal sa zaviesť do chrámu, kde zrazu bol oslepol, 

modlil sa skrúšene, otvoril oči, i navrátil sa mu opäť zrak i videl dobre, ako pred nemocou. 

Keď ozdravel, išiel najprv do údolia Jozafat a navštívil Betlehem, kde narodil sa Spasiteľ sveta, kde Herodes dal povraždiť 

nemluvniatka, aby medzi nimi i Ježiška zničil. Navštívili kláštor Lauru sv. Sávu (Sabasa); prišli do Gaze, kde diakon Filip 

kráľovského komorníka pokrstil, do Joppe, kde sv. Peter Tabitu vzkriesil, do Tyru a Sidonu; vystúpili tiež na vrchy 

Libanonské a navrátili sa zase do Jeruzalema. 

Z Jeruzalema prišiel Vilibald do námorského mesta Tyrus, i preplavil sa do Carihradu, kde pobavil sa dva roky a na hroboch 

svätého Andreja, Timoteja, Lukáša a Jána Zlatoústeho často pobožnosť svoju vykonával. Z Carihradu navštívil mesto Niceu, 

kde r. 325 za panovania cisára Konštantína Veľkého slávný cirkevný všeobecný snem proti bludom Ariovým držaný bol. 

Konečne po siedmich rokoch, za ktoré bavil sa na Východe, vracal sa z Carihradu domov. I precestoval zbožný pútnik Sicíliu, 

Kalábriu a Neapol v Itálii, kde navštívil hrob sv. Severina. Tak prišiel i na vrch Kassino do chýrneho kláštora sv. Benedikta. 

Benediktíni privítali láskavé zbožného pútnika. Vilibald oddal sa horlivé kláštorskému životu. Svedomite konal svoje 

povinnosti, bol pokorným medzi bratmi, i vyznačoval sa opravdivou bázňou Božou. Za krátky čas vydobyl si uznanie a 

dôveru u predstavených a všeobecnú úctu medzi bratmi. A kráľovský syn bol najprv kostolníkom a neskôr vrátnym.  

Posiaľ pracoval Vilibald jedine na svojom duševnom spasení. No Božia vôľa bola, že mladý mních viacej účinkovať mal ešte 

ku spaseniu spolublížnych. Roku 738 prišiel sv. Bonifác z Nemecka do Ríma a počul, že Vilibald, jeho pokrvný, na vrchu 

Kassino sa zdržuje a tam v kláštore čo mních žije. Sv. Bonifác poprosil pápeža Gregora III, aby ho nahovoril, žeby kláštor 

zanechal a s ním do Nemecka išiel a na rozšírení kresťanskej viery jemu pomáhal. Toho istého roku prišiel Vilibald s jedným 

Španielom do Ríma a sotva počul sv. Otec o jeho príchode, dal si ho predvolať, poznal jeho vedomosti a cnosti, i oznámil 

mu, ako veľmi si praje Bonifác, aby mu pomáhal na vinici Pánovej medzi Nemcami. A keď počul, že i jeho mladší brat 

Vunibald opustil Anglicko a Bonifácovi pomahá ohlasovať sv. Evanjelium pohanom nemeckým, bol hneď prichystaný na 

cestu. Navštívil hrob otcov a cez Tyrolsko ponáhľal sa do Bavorska. Na dvore vojvodu Utila pobavil sa za osem dní. Ztade 

putoval, odprevádzaný grófom Suidbertom, ktorý v Aichštate (Eichstätt) s povolením vojvodovým biskupstvo založiť 

obmýšľal, ku sv. Bonifácovi do Durinkska (Thüringen). Vilibald hlásal slovo Božie vo Franksku a Bavorsku; i keď ho sv. 
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Bonifác za kňaza vysvätil, poslal ho do Aichštatu, aby pozrel, či by kraj ten k založeniu biskupstva sa hodil. Vilibald išiel a 

presvedčil sa, že kraj ten je divoký, vysokými dubami zarastlý a len málo obydlený. Na mieste dreveného mesta, ktoré divokí 

Hunnovia spálili, stál kostolík Panny Márie, ktorý okolití kresťania často navštevovali. Vilibald zhromaždil okolitých 

obyvateľov, dal vyrubovať stromy, zem vzdelávať, domy stavať a nazval novo postavené mesto Aichštat. Gróf Suidbert 

pomáhal Vilibaldovi pri tej práci štedrosťou svojou. 

Roku 741, dňa 20. júla posvätil svätý Bonifác Vilibalda za biskupa a odovzdal jeho správe novo založené biskupstvo v 

Aichštate. Mladý biskup začal horlivé konať svoj úrad. Kraj predtým pustý začal ožívať. Obyvatelia so všetkých strán 

usadzovali sa v novom meste biskupskom, ktoré za krátky čas bolo zaľudnateno. Horlivý biskup povolal ku svojmu boku 

zbožných kňazov, medzi ktorými žil ako otec medzi deťmi. I nezadlho vystaval skvelý biskupský chrám. Neunavene pracoval 

zbožný biskup Vilibald, aby pomocou sv. náboženstva surové mravy svojho stáda sošľachtil a svojou láskavosťou a 

otcovskou starostlivosťou zo surových pohanov láskavých kresťanov učinil. Jeho neodolateľná usilovnosť premohla všetky 

prekážky a ťažkosti. Za niekoľko rokov dožil sa tej radosti, že úradoval medzi sošľachtenými ľuďmi, ktorí boli šťastní a 

denne v chráme modlievali sa za milovaného biskupa a veľkého dobrodinca svojho. Ku boku biskupského chrámu vystaval 

dom pre kanonikov, ktorí ho mali v úrade biskupskom podporovať. Za niekoľko rokov boli všetci obyvatelia kraju tohoto 

pokrstení. 

Svätý biskup staral sa i o školstvo. Aby vychovať mohol potrebných učiteľov a učiteľky, založil v Haidenhaime (Heidenheim) 

dva kláštory; pre mníchov, ktorých predstaveným bol jeho brat Vunibald, a pre mníšky, ktoré riadila jeho sestra Valburga. 

Kláštorom týmto predpísal pravidlá sv. Benedikta a sám viedol najvyšší dozor nad nimi. V oboch kláštoroch pripravovala sa 

mládež k učiteľskému stavu. A za niekoľko rokov stály popri chrámoch a kostoloch v mestách a na dedinách i dobre zriadené 

školy. 

Sv. Vilibald žil i čo biskup prísne ako mních. Hrubé rúcho mníšske nikdy neodložil; jeho pokrm bol skromný, jeho pôsty 

časté, chudobných štedre podporoval, s ľuďmi obcoval láskavé. Krajina okolo Aichštatu premenila sa v nový raj, lebo ľudia 

žili tam svätý život prvých kresťanov. Aby zotavil sa sv. Vilibald od namáhavých prác, cestoval každoročne do Haidenhaimu 

v Švábsku ku svojmu bratovi sv. Vunibaldovi a ku sestre sv. Valburge. I pobavil sa vždy tam za čas na modlitbách a vo sv. 

rozjímaní. I vracal sa vždy na duchu a tele posilnený do svojho biskupského mesta, aby s obnovenou silou pracoval na spáse 

duší sebe sverených. 

Za 45 rokov spravoval sv. Vilibald biskupstvo v Aichštate. Pochoval svojho milovaného brata sv. Vunibalda a sestru sv. 

Valburgu. Starobou a prácou oslabený, zamenil konečne i on pozemský život svoj r. 786, dňa 7. apríla. Nábožní kanonici 

pochovali telo jeho v biskupskom chráme. Pápež Lev VII. vriadil ho r. 938 do počtu svätých. Keď roku 1270 biskup 

Hildebrand k jeho úcte chrám vystaval, prenesené boli pozostatky sv. Vilibalda do tohoto chrámu, kde posiaľ odpočívajú. 

Boh oslávil hrob jeho mnohými zázraky. 

Sv. Vilibald vyobrazuje sa v rúchu biskupskom, na prsách má štít s nápisom: «Fides, spes, charitas,» t.j. «Viera, nádej, láska.» 

Poučenie. 

Sv. Vilibald ochorel v útlom veku nebezpečne a zbožní rodičia vyprosili si život jeho od Boha a obetovali ho Jeho službe. 

Sotva prišiel k poznaniu dobrého a zlého, bol mladušký Vilibald takým múdrym, že sa chránil každého hriechu a každú 

príležitosť použil k tomu, aby dobre činil. Aby dokonale pripravil sa k duchovnému stavu, putoval v mládeneckom veku do 

Svätej Zeme. A dal nám príklad, v akom úmysle svoje púty konať a ako sa na nich chovať máme. I my máme chodievať na 

púty v tom úmysle, aby sme, vzdialení od každodenných domácich starostí, tým vrúcnejšie svoju pobožnosť vykonali, za 

hriechy svoje dokonálejšie zadosť učinili, lásku svoju k Bohu čo najvrelejšie preukázali a v dobrom predsavzatí sa upevnili. 

Kto takto putuje do Saštína, na Štiavnickú kalváriu, na Staré Hory atď. alebo i do cudzozemská, ako na Velehrad (do Moravy), 

do Márie Cely, do Censtochova atď, ten putuje v úmysle sv. cirkvi a pút jeho je ku veľkej jeho zásluhe. Púty bývalý vždy v 

obyčají. Sami sv. apoštolovia a mnohí svätí mužovia putovali v duchu kajúcnosti na také miesta, na ktorých Boh 

milostivejším býval oproti hriešnikom. Za našich bohopustých časov sú mnohí tak zvaní kresťania, ktorí púty zatracujú, že 

je to márneniepeňazí a času; ale bále, tance, zábavy v horách, ktoré len telesnosť dráždia, tie schvaľujú. Vieme dobre, čo takí 

osvietenci proti pútom namietajú, že je Boh na každom mieste prítomný a modlitby na každom mieste vyslyší; no, zaprieť 

nemožno, že Boh na niektorých miestach milosti svoje hojnejšie a štedrejšie udeľuje. Kresťane, nasleduj príklad sv. Vilibalda 

pri pútoch svojich, vykonávaj ich pobožné a skrúšene, spojuj modlitby a spevy svoje s pôstom a okreješ na tele a na duši a 

Boh odmení pút tvoj. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Vilibaldovi, Svojmu služobníkovi a biskupovi dal milosť, že si ho rozširovateľom Svojho kráľovstva na 

zemi vyvoliť ráčil, popraj nám na jeho prímluvu, aby Tvoje kráľovstvo i u nás upevnilo sa skrze vieru, nádej a lásku. Amen. 

 



 

324 

8. JÚLA. 

Sv. Kilian, biskup a mučeník. 

Sv. Kilian narodil sa v prostriedku VII. storočia v Škótsku zo staroslávnej šľachtickej rodiny. Kresťanskí rodičia vychovali 

ho v bázni božej. Od svojej útlej mladosti túžil po kláštorskom živote a po samote, lebo nádhera a rozkoš svetská ho netešila. 

S povolením rodičovským vstúpil čo mladík do kláštora, aby obohatil sa vedami a zdokonálil v cnostiach. A v tichých 

kláštorských miestnostiach vyznačil sa svojou vedou a nábožnosťou nad všetkých spolužiakov, i bol za kňaza posvätený. 

Boh zjavil mu, že je určený, aby činným bol nielen o svoje, ale i o svojich blížnych blahoslavenstvo. I zaumienil si, že kláštor 

opustí a sv. vieru medzi pohanmi hlásať bude. 

Mnísi vynasnažovali sa všemožne, aby svätého mládenca medzi sebou udržali. No Kilian, preplnený svetlom sv. viery a 

oduševnený horlivosťou, aby ju všade rozširovať mohol, opustil samotu kláštornú, ktorú predtým tak veľmi miloval. I 

navštevoval rozličné kraje Škótska, vyhľadával pustatiny, aby tam neveriacim pohanom sv. Evanjelium zvestoval. Mnohí 

nevedomí boli osvietení, mnohí hriešnici obrátili sa. Chýr o jeho bohumilom apoštolskom účinkovaní rozniesol sa po celom 

Škótsku a nezadlho bol za biskupa posvätený. Ale istú biskupskú stolicu nezaujal, lebo chcel život svoj jedine obracaniu 

pohanov na vieru Kristovu venovať, na žiadne miesto sa prikovať. Márne namáhali sa rodičia a vznešení pokrvní, aby 

nevydával sa nebezpečenstvu. Kilian nasledoval hlas svojho Spasiteľa: «Kto ma chce nasledovať, nech zapre sám seba.» I 

opustil vlasť, bohatých šľachtických rodičov, vystúpil s dvoma učeníkami, kňazom Kolomanom a diakonom Totmanom, na 

loď, a preplavil sa do Francúzska. Precestovali túto krajinu, zvestujúc slovo Božie,a roku 685 vnikli do Nemecka a usadili sa 

v kraji neďaleko terajšieho Vircburku (Vürzburg), v krajine východného Frankska (Ostfranken). 

Národ tamejší bol dobrého srdca a tichý, ale ešte pohanský. Kraj bol utešený a úrodný. S radosťou usadili sa tu traja 

vierozvestovia z ďalekého Škótska, aby rozširovali kráľovstvo Božie. Hneď začali blahodarne účinkovať a obrábať vinicu 

Pánovu. Nezadlho vybrali sa do Ríma, aby pomodlili sa pri hroboch sv. Petra a Pavla a u svätého Otca vyprosili si požehnanie 

k apoštolskému dielu. S otcovskou láskavosťou prijal zbožného biskupa Kiliana a jeho pomocníkov sv. Otec, pápež Konon; 

udelil im moc, aby pohanským Frankom sv. Evanjelium zvestovali, povzbudzoval ich k vytrvalosti v tomto svätom podujatí 

a dal im svoje pápežské požehnanie. 

Roku 686 navrátil sa biskup Kilian ku Frankom a usadil sa vo Vircburku. Usilovne učil sa reč toho národu. I s celou 

neunavenou horlivosťou vyučoval pohanov v učení Kristovom. Jeho láskavosť pohla srdcia nevercov a milosť Božia osvietila 

mysle ich. Nezadlho prijali premnohí sv. krst a medzi nimi i panovník ich, vojvoda Gosbert. A vinica Pánova prekvitala. 

Vojvoda Gosbert pojal za manželku Geilanu,smyselnú manželku svojho brata. Horlivý biskup Kilian predstúpil jedného dňa 

pred Gosberta, ako niekedy Ján Krstiteľ pred Herodesa, i riekol: «Nie je ti dovoleno, manželku brata svojho u seba mať!» I 

vysvetlil mu, že také spojenie protiví sa zákonom kresťanským, a sv. cirkev, ktorej synom sa stal, taký pohoršlivý a hriešny 

život zatracuje a netrpí. A vojvoda odpovedal: «Keď som z lásky k Bohu všetko opustil, čo bolo môjmu srdcu milé a drahé, 

nuž prepustím i manželku, ktorú vrelo milujem, keď ju bez hriechu nemôžem mať.» I prisľúbil, že to urobí, keď vráti sa z 

vojenskej výpravy naspäť. Odchádzajúc do vojny vojvoda Gosbert, oznámil dôverne Geilane, že ho musí opustiť a ku jeho 

bratovi, svojmu pravému manželovi sa navrátiť. Ako druhá Herodias rozpálila sa zlosťou smyselná oproti horlivému 

biskupovi a sluhovi Božiemu, i myslela na hroznú pomstu. 

Keď Gosbert odišiel, povolala pomstivá Geilana svojich dôverníkov k sebe a prosila ich, aby jej pomahali toto rozlúčenie sa 

s dvorom a vojvodom prekaziť a na biskupovi sa vypomstiť. Riekla im, že nebude mať pokoja ani ona, ani oni sami, kým 

tento cudzozemec v ich krajine zdržovať sa bude. Mnohými peňazmi získali títo jej dôverníci dvoch vrahov a nahovorili ich, 

aby biskupa Kiliana a jeho pomocníkov v tichosti a tajne zabili. 

Bolo to roku 689 v noci dňa 8. júla, keď svätý biskup so svojimi pomocníkami žalmy, ako obyčajne, prespevoval; i vylámali 

vrahovia dvere na izbe, vrútili sa s obnaženými mečami na modliacich sa a postínali im hlavy. Po tomto hroznom skutku 

odniesli mŕtve ich telá, kostolný nábytok, kňazské rúcha a knihy na vzdialené miesto, vykopali hlbokú jamu a všetko spolu 

v nej zahrabali. Krvavé škvrny v ich obydlí umyli a dvere opravili, aby tak každý znak bohaprázdneho svojho zločinu zmazali. 

Keď vojvoda Gosbert navrátil sa z vojny, pýtal sa: «Kde sú svätí mužovia, aby som im podal dary z koristi zabitých a 

premožených nepriateľov?» Zlostná Geilana odpovedala: «Možno, že v inom kraji hlásajú evanjelium; lebo sú už dávno 

vzdialení.» No, v tom okamžite pribehli pred Gosberta vrahovia sv. Kiliana, triasli sa na celom tele, zúrili ako streštení a 

kričali: «My sme zabili svätých, a budeme hrozným ohňom trápení!» Jeden z nich volal: «Ó Kiliane, jak ťažko ma 

prenasleduješ! Vidím nad hlavou svojou meč, ktorý je zabarvený tvojou krvou.» Gosbert preľakol sa, dal zúrivcov pochytať, 

okovať a do tmavého žalára hodiť. 

I povolal pohlavárov svojho dvora k sebe, aby poradil sa s nimi, čo má robiť s tými vrahmi. Jeden z nich, dôverník zlostnej, 

necudnej Geilany riekol: «Mocný panovníku a pane náš! Nebudeš mi mať za zlé, keď ťa upozorním, koľko tebe a nám 

všetkým na tom záleží, aby sme sa presvedčili, či títo cudzozemci, ktorí nám nové náboženstvo ohlasovali a krst rozdávali, i 

v pravej viere nás vyučovali? Aby sme sa toto dozvedeli a či ich Boh taký mocný je, ako ho chvália, daj sňať vrahom okovy, 

prepusť ich na svobodu, aby sme videli, či Boh pomstiť bude ich neprávosť? Keď sa toto nestane, dovoľ nám, aby sme 

navrátili sa k bohom svojim, ktorým naši otcovia sa kľaňali a šťastní boli.» Vojvoda privolil. Vrahovia boli prepustení, ale 
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veľmi zúrili. Jeden z nich dohrýzol sám seba a zomrel, druhý vrah prekľal sa mečom. Nemravná a pomstivá Geilana zbláznila 

sa. Frankovia poznali trestajúci prst prozreteľnosti Božej a upevnení boli vo svätej viere. 

Pozostatky sv. biskupa a mučeníka Kiliana boli nájdené. Gertruda, dcéra Pipinova, ktorý bol neskôr kráľom vo Franksku, 

vážila si veľmi krásu panenstva, i uzavrela, že do kláštora vstúpi. Otec ju chcel vydať. Gertruda ukrývala sa za čas v paláci a 

u pokrvných. Keď ale videla, že je to márne, ušla do Karleburku a vystavala zo svojho majetku kláštor a chrám k úcte Panny 

Márie, ktorý ešte do roku 1721 stál. Správu kláštora odovzdala kňazovi Atalongovi a diakonovi Bernardovi. Sama šla domov, 

lebo počula, že jej snúbenec zomrel; preto neobávala sa, že sa bude musel vydať a svoj zaľúbený panenský stav zanechať. 

Atalongus vyučoval raz v kláštorskej škole. Naraz začali najmladší chlapci vykrikovať: «Kilian nám kýva rukou; musí byť 

preč vzatý z toho miesta, kde leží, lebo to je miesto preňho nehodné!» 

Atalongus divil sa nad týmto výjavom. Nevedel, kto je Kilian, a čo to má znamenať. Okríkol žiačkov a zkúšal ich ďalej. V 

nasledujúcej noci k ránu videl vo sne zrazu ctihodného starca pred sebou stáť, ktorého ohnivá žiara otáčala a ktorý k nemu 

hovoril: «Keď chceš veriť, uzreš.» Keď sa prebudil, pýtal sa dnu vstúpivšieho brata, či už svitá. Mních riekol, že je už dávno 

biely deň. Otvoril oči a chcel oblokom von pozrieť, ale nič nevidel len číru tmu. Teraz zbadal, že oslepol. Hneď porozumel i 

nočnému zjaveniu, a začal bedákať a nariekať, nie síce nad svojím oslepnutím, ale že nechcel žiačkom v škole kričiacim veriť 

a ich okríkol, keď zjavovali vôľu Božiu, aby vyhľadal hrob sv. Kiliana a kosti jeho na posvätené miesto pochoval. I dopytoval 

sa u obyvateľov toho kraju, kto by bol ten svätý muž Kilian, ktorého chválu žiačkovia vyznávali. Jeden roľník riekol mu: 

«Svätý muž Kilian prišiel dávno z cudziny do tohoto kraju, oznamoval tu ľuďom kresťanskú vieru a bol skrze zlosť jednej 

ženy usmrtený a bezstarostnými ľuďmi zabudnutý. 

Keď to Atalongus počul, dopytoval sa, kde by jeho hrob nachádzať sa mohol. Našiel sa človek, ktorý udával miesto hrobu. 

Atalongus dal sa ta zaviesť. I pokľakol si, zotrval tam dni a noci na modlitbách a prosil milostivého Boha, aby mu zrak na 

prímluvu sv. Kiliana navrátený bol. A Pán vyslyšal skrúšenú prosbu jeho, i prehliadol zrazu. S rozkošou utekal ku sv. 

Bonifácovi do Mohuče a rozprával mu všetko, čo sa stalo a akým spôsobom navrátený mu bol zrak. Sv. Bonifác vyňal 

pozostatky sv. Kiliana z jamy a pochoval ich slávnostne v biskupskom chráme vo Vircburku, kde vtedy sv. Burchard bol 

biskupom. To stalo sa päťdesiat rokov po jeho mučeníckej smrti. Mesto Vircburk ctí sv. Kiliana čo svojho patróna. 

Sv. Kilian vyobrazuje sa v biskupskom rúchu, pred ním kľačí vojvoda, za ktorým pomstivá ženská sa vyhráža, pri ktorej 

dvaja ozbrojenci stoja; alebo vyobrazuje sa čo biskup stojaci na meči. 

Poučenie. 

Sv. Kilian predložil pred oči vojvodovi Gosbertovi veľkosť jeho hriechu a hrozil mu cirkevnou pokutou a večným zatratením. 

Poukázal mu na to, že pri sv. krste, ktorý nedávno prijal, sľúbil, že sa odrieka satanáša a skutkov jeho, že dostal rúcho 

nevinnosti a že Bohu sľúbil, že podľa viery Ježiša Krista žiť bude. Cudzoložný vojvoda vstúpil do seba a bol hotový sa 

polepšiť, pokánie činiť a podľa učenia Kristovho budúcne žiť. Kresťania, i ty si pri sv. krste ústami krstných rodičov odriekal 

sa satanáša, jeho skutkov, jeho pýchy. Či si tento slávnostný sľub naspäť nevzal? Či si neprestal synom Božím byť a či nestal 

si sa synom diabla, ako to po krste učinil Gosbert? Koho poslúchaš, Krista či diabla? Čo ti môže diabol dať? On žiada ťažké 

veci a ty ho poslúchaš, Ježišom opovrhuješ, ačkoľvek ti ľahké ťarchy nakladá, ktoré ti majú byť na veky užitočné. Pri sv. 

krste odpúšťa sa prvorodený hriech a všetky hriechy, ktoré človek pred sv. krstom spáchal. Kresťania, či si túto milosť 

neutratil ťažkým hriechom? Keď si milosť túto zachoval, ďakuj Bohu, keď nie, oplakávaj svoje hriechy. Slzy pokánia sú 

druhým krstom, bez ktorých nemôžeš byť spasený. V prvých časoch kresťanstva dávala sv. cirkev krstencom biele rúcho, 

ktoré behom osem dní po Veľkej noci nosievali. Podľa toho bieleho rúcha, znaku nevinnosti, poznávaní bývali kresťania. 

Kresťania, podľa čoho poznajú ťa ľudia, že si nasledovník Kristov? Skutky tvoje majú oznamovať, že si kresťan! 

Modlitba. 

Pomáhaj nám, ó Bože, aby sme rúcho nevinnosti neporušené zachovali a buď nám na pomoci milosťou Svojou, žeby sme 

nikdy s diablom priateľstvo neuzavierali.  Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

Sv. Alžbeta, kráľovná. 

Alžbeta narodila sa r. 1271 a pri sv. krste dostala meno po svojej tetke, sv. Alžbete, kňažne Uhorskej. Jej otec bol kráľ Peter 

III. z Aragonie, matka Konštancia, dcéra Meginfrida, kráľa zo Sicilie a vnuka cisára rímského Fridricha II. Jakub I., jej starý 

otec, ktorý stal sa svätým pre jeho cnosti a menovaný bol víťazným pre vydobytie Majorky a Valencie, vychovával nábožné, 

útle dieťa až do šiesteho roku, v ktorom zomrel. Alžbeta bola taká krásna, že keď dorástla, menovali ju «zúfalstvom 

maliarov»; no, väčšia bola krása jej duše. Od starého otca naučila sa nado všetko túžiť po cnosti a nebeských veciach. 

Najmilšou jej zábavou bola modlitba. Už čo osemročné dievčatko počala telo svoje postami mrtviť, bojovala proti svojej 

vôli, dusila v sebe samoľúbosť, potlačovala v sebe náchylnosť ku svetským márnosťam. Chudobní menovali ju svojou 

matkou, otec anjelom strážcom svojho kráľovstva. 

V dvanástom roku svojom vydala sa za Dionysia, kráľa Portugalského. Keď opúšťala dom otcovský, riekol jej otec: «Boh, 

ktorý ťa povolal k tomuto manželstvu a o to sa postaral, že ako kráľovná z môjho domu vychádzaš, nech ťa zachráni od 

každého nebezpečenstva na ceste. Dcéra moja, ideš do cudzej zeme. Ja som ťa vychoval a vzdelal. Nemám ti nič inšieho 
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povedať. Neznám žiadne stvorenie, ktoré by sa mohlo s tebou porovnať ani podľa rozumu, ani podľa srdca.» Radosť nad jej 

príchodom do zeme bola veľká v Portugalsku. Ale povýšenie na trón nezmenilo myseľ svätej kráľovnej. Každodenne vstávala 

zavčasu, aby sa modlila a rozjímala, potom išla na sv. omšu, i prijímala často Božie telo. Žila jednoducho, postievala sa 

prísno a často. Kráľ Dionvsius nebol nábožným, ale cnosti manželkine naplňovaly ho hlbokou úctivosťou, že jej prekážky 

nerobil. Keď jej povinnosti dovoľovaly, pracovala s dvornými dámami svojimi na rúchach chrámových, alebo šila šaty pre 

chudobných. Po skromnom obede chodievala do kaplnky a tam modlievala sa v slzách. Keď ju kráľ napomínal, aby sa 

postami nemučila, hovorila: «Mrtvenie seba nikde nie je také potrebné ako na tróne, kde každá vec naše náruživosti budí a 

živí.» 

Sv. Alžbeta najviacej vyznačovala sa láskou ku chudobným a nešťastným. Štedre podporovala chudobných a vyhľadávala 

ich v núdznych príbytkoch. Zvláštnu starosť mala o chudobné panny, ktoré boli v nebezpečenstve hriechu, i dopomáhala im, 

aby vydaly sa slušne. Po celej krajine zakladala nemocnice. V meste Koimbre vystavala neďaleko svojho paláca špitál, v 

ktorom nemocných sama opatrovala. Keď raz chudobným ženám nohy umývala, nachádzala sa medzi nimi jedna, ktorá mala 

na nohe ohyzdnú ranu. Kráľovná umyla jej nohu a poľúbila: rana zahojila sa. Raz niesla v zástere mnoho peňazí, aby ich 

rozdelila medzi chudobných. Stretol ju kráľ Dionys a pýtal sa, čo by niesla? Sv. Alžbeta odpovedala: «Ruže!» — «Čo, ruže?» 

pýtal sa kráľovský manžel a usmial sa, lebo bola zima. A keď zásteru odhalila, boli v nej skutočne prekrásne ruže. Také 

zaľúbenie mal Boh v jej skutkoch. 

Keď dosiahla Alžbeta sedemnásť rokov, daroval jej Boh dcéru, menom Konštanciu. Túto vydala za Ferdinanda IV., kráľa v 

Kastílii. Nezadlho po výdaji dcérinom, roku 1313, dňa 18. novembra, cestovala Alžbeta s manželom svojím do Santaremu. 

Keď prišla do Azembiny, pribehol k nej pustovník a riekol: <Oj pani moja, kráľovná z Kastílie, dcéra tvoja Konštancia 

umrela, i zjavila sa mi v noci často v mojej pustovni a riekla mi, aby som ti povedal, aké pokánie činiť má v očistci, žeby si 

jej pomáhala a síce nasledovne: ty máš každý deň behom celého roku svätú omšu kroz čistého a nábožného kňaza obetovať, 

ako to sv. matka cirkev nakladá.» Nikto neznal pustovníka, ktorý po tých slovách zmizol. I zavolala k sebe zbožného kňaza 

menom Mendesa, aby tento každý deň behom roku za jej umrelú dcéru Konštanciu sv. omšu slúžieval. Po roku bývala Alžbeta 

v Koimbre a tu zjavila sa jej v noci dcéra Konštancia a riekla: «Pani matka moja! Osvobodená som už od pokuty, ktorú som 

trpela, a idem na to miesto, kde žiadne trápenie sužovať ma nebude. Nech je Boh chválený na veky!» Keď ráno chystala sa 

na svätú omšu, prišiel k nej staručký kňaz Mendes a riekol: «Ó pani, za koho mám budúce sv. omšu slúžiť, lebo už minul sa 

rok, v ktorom som podľa tvojej vôle za tvoju dcéru sv. omšu služieval.» «Zabudnula som na to, že už rok sa minul. Teraz 

vidím jasne, že moja dcéra svoje vysvobodenie obeti sv. omše ďakovať má.» 

Sv. Alžbetu veľmi zkúšal všemohúci Boh. Manžel Dionys, ktorého milovala a ctila, bol jej neverným, žil pohoršlive s 

druhými ženami. Ona zarmucovala sa veľmi nad jeho hriešnym živobytím, najmä, že Boha uráža a ľudu svojmu pohoršenie 

dáva. Modlievala sa neprestajne za jeho obrátenie, bola trpezlivá, starala sa i o nemanželské deti kráľovského manžela svojho. 

Konečne bol hriešny kráľ láskou čistej a svätej manželky svojej premožený, vstúpil do seba, žil cnostné v kajúcnosti a miloval 

manželku svoju. 

Po mnohých rokoch musela Alžbeta zase ťažkú zkúšku podstúpiť. Kráľ zamiloval si Sancha, jedného zo svojich 

nemanželských synov a zavdal príčinu, že riadny nástupca trónu Alfons, syn svätej jeho manželky Alžbety, s mnohými 

nespokojnými velikášmi sa spojil a roku 1317 verejne proti otcovi povstal. Sv. Alžbeta zarmucovala sa veľmi nad tým, že 

syn proti otcovi bojuje, i napomínala syna, aby sa s otcom smieril. Utrhači udali ju u kráľa, že je so synom proti kráľovi 

spojená. Rozhnevaný kráľovský manžel pozbavil ju dôchodkov a vypovedal do mesta Alankeru. Trpezlive znášala i túto 

biedu. Niektorí veľmoži radili jej, aby pomstila sa na manželovi; ona ale neprestávala syna prosiť, aby smieril sa s otcom. 

Pri rozhodnej bitke objavila sa na bojisku a tak dlho syna s plačom prosila, že otcovi sa poddal. I vzala syna za ruku a viedla 

ho k otcovi do tábora. Kráľ hrdinskou touto mysľou bol tak pohnutým, že ju ku svojmu boku láskavé povolal a syna na milosť 

prijal. 

Že kráľ od toho času celkom nový život viedol, bola ďalšou príčinou i táto udalosť. Alžbeta vyvolila si jedného cnostného a 

nábožného panoša za svojho almužníka, ktorý núdznym jej podporu donášal. Druhý panoš závidel mu jeho vyznačenie, i 

riekol kráľovi, že ten panoš s kráľovnou dôverne obcuje a hriešny život vedie. Zaslepený kráľ uveril to a uzavrel, že panoš 

musí zomrel I zavolal hlavného dohliadača nad kráľovskými vápenicami tajne k sebe a naložil mu, aby panoša, ktorý k nemu 

prijde s otázkou, «či vyplnil rozkaz kráľov,» — chytil a ho do rozpálenej pece hodil. Na druhý deň ráno poslal kráľ panoša s 

tou otázkou ku vápeniciam. Nábožný panoš netušil nič zlého a nebezpečného, a keď išiel popri kostolíku, kde slúžila sa práve 

sv. omša, vkročil podľa obyčaje dnu, aby sa pomodlil. Medzitým poslal zvedavý kráľ druhého panoša, toho, ktorý bol 

nevinného u kráľa očiernil, ku vápeniciam, aby opýtal sa dozorcu, či rozkaz kráľov vyplnil. Sotva prišiel zlostný mladý 

pomluvač k dozorcovi a spýtal sa ho, či vyplnil rozkaz kráľov, pochytil ho dozorca a vhodil do rozžiarenej pece. Kým sa to 

stalo, dokončená bola sv. omša a zbožný nevinný panoš poberal sa k vápeniciam i opýtal sa dozorca, či rozkaz kráľov vyplnil. 

Dozorca prisvedčil a panoš vrátil sa na dvor a vyriadil kráľovi, že dozorca rozkaz jeho vyplnil. Kráľ zadivil sa, keď videl 

pred sebou almužníka manželkinho živého. Dal zavolať dozorcu a dozvedal sa na celú udalosť; i bol presvedčený, že Boh 

nevinnosť ochraňuje a zlosť tresce. Od toho času ctil svätý život Alžbetin až do svojej smrti. 

Nezadlho po tom ochorel kráľ Dionys nebezpečne. Sv. Alžbeta bola pri jeho bolestnej posteli vo dne v noci, aby ho ošetrovala 

a ku šťastnej hodinke smrti pripravovala. Svojím napomínaním a svojimi skrúšenými modlitbami pohla manžela svojho k 

opravdivému pokániu nad svojím predošlým hriešnym životom. Pohnutý v základe svojho kajúceho srdca prijal sv. sviatosti 

zomierajúcich, i zomrel odovzdaný do milosti Božej dňa 6. januára r. 1325. Po slávnostnom pohrabe manžela složila 

kráľovské rúcho, obliekla kláštorské a verejne oznámila velikášom zeme, že stala sa mníškou sv. Kláry. I putovala do 

Kompostelly, ztade vstúpila v Koimbre do kláštora Klarissiek, aby tam složila reholný sľub. Biskupi radili jej, aby v svete 



 

327 

zostala, že tak lepšie bude môcť pôsobiť ku blahu blížnych. Poslúchla a ubytovala sa v jednom dome blízo kláštora. Od 

tohoto času žila len Bohu a slúžila chudobným. 

Z pokoja svojho vyrušená bola vojnou, ktorá povstala medzi jej synom Alfonsom, kráľom Portugalským, a medzi synom 

jeho sestry, kráľom Kastilským. Hneď išla rozvadených pokrvných smieriť. Sotva ich úplne smierila, onezdravela ťažko a 

súdila hneď, že blíži sa jej posledná hodinka. I usporiadala svoje zemské záležitosti a plná dôvery v Božie milosrdenstvo 

pripravovala sa ku smrti. Dala sa zaniesť do kostola, vyspovedala sa skrúšene, prijala Božie telo a sviatosť posledného 

pomazania. V bolestiach svojich neprestajne modlila sa: «Mária, matko milosrdenstva — matko milostivá! Ochraňuj ma pred 

nepriateľmi a prijmi ma k sebe v hodinu smrti!» Keď umierala, modlila sa apoštolské vyznanie viery a modlitbu Pána. V 

náručí svojho syna Alfonsa a nevesty vypustila ducha svojho dňa 4. júla r. 1336 v 65. roku požehnaného života svojho. Telo 

jej pochované bolo v chráme kláštorskom v Koimbre. Na hrobe sv. Alžbety stály sa mnohé divy a zázraky. Roku 1612, dňa 

8. júla pozdvihli jej telo, ktoré bolo posiaľ neporušené, a uložili ho do nádhernej rakve. Pápež Urban VIII. vyhlásil ju za svätú 

roku 1625, dňa 13. januára a naložil jej pamiatku svätiť v deň 8. júla. 

Modlitba. 

Vypros nám u Boha, svätá Alžbeto, milosť a ten dar, aby sme srdečne o mier a pokoj pečovali a podľa tvojho sv. príkladu i 

okolo seba svätý pokoj šírili. Amen. 

 

9. JÚLA. 

Sv. Veronika, panna. 

Akoby nádherná voňavá ruža objavuje sa zadivenému zraku ľudskému v záhrade Božej svätá Veronika de Julianis! Narodila 

sa r. 1660 v meste Markatelle, v biskupstve Urbanskom v Itálii. Pri svätom krste dostala meno Ursula. Zbožní a cnostní 

zemanskí rodičia obdivovali od jej príchodu na tento márný svet podivné znaky budúcej jej svätosti. 

Ako nemluvniatko postila sa už Ursula, lebo v stredu, piatok a sobotu nessala len niekoľko kvapiek mlieka ráno a večer z 

materinských pŕs. V šiestom mesiaci života uzrelo nemluvňa obraz najsvätejšej Trojice, i opustilo lono materské, istým 

krokom ponáhľalo sa k obrazu a zastalo si pred ním ako očarované. Keď mala Ursula poldruha roka, vzala ju slúžka sebou 

ku kupcovi. Kupec meral zle a maličká zvolala: «Meraj poctivé, lebo Boh ťa vidí!» Keď mala Ursula asi štyri roky, 

onezdravela nebezpečne jej matka, že ju museli sv. sviatosťami zomierajúcich zaopatriť. Kňaz vstúpil do izby s Božím Telom. 

Uršule objavil sa akoby žiarou obliaty; i bežala k nemu a prosila ho, či by jej nedal Telo Božie prijať. Keď matka prijímala, 

priskočila Ursula k jej posteli a zvolala: «Ach, aké sladké veci si dostala!» I priblížila sa k jej ústam a riekla: «Oj, jaká to 

sladká vôňa!» Raz počula o utrpení sv. mučeníkov; i bežala k ohňu a držala rúčky svoje nad plameňom a neztiahla ich naspäť, 

až kým zápach popáleniny rodičov na jej počínanie neupozornil, ktorí silou od ohňa ju odtrhli. Pri stole odkladalo dieťa jedlo 

pre chudobných. Raz prosil dieťa pocestný o almužnu. Že nič pri ruke nemala, podala mu svoju črievičku. Pocestný riekol, 

že mu jedna črievička nepotrebná; i dala mu i druhú. V siedmom roku išla ku sv. spovedi; i prosila spovedelníka, aby jej 

uložil nejaké mrtvenie ťela za pokutu. Spovedelník to neurobil. Ursula ukryla sa doma, šľahala sa prútami a bodliakmi, 

pichala si útle tielko ihlami. Neskôr to sama neschvaľovala, lebo ju bol spovedelník od mrtvenia odrádzal. Po prvom prijímaní 

Božieho Tela pýtala sa doma staršej sestričky, ako dlho trvá u nej tá pálčivosť v útrobách? Sestra hľadela s podivením na 

Ursulu. A ona sa zpamätala a bola presvedčená, že je to zvláštna milosť Božia; i mlčala o tom. Keď mala dvanásť rokov, 

zahružovala sa pri modlitbe tak do rozjímania, že zabudla na celý svet. Rozjímanie toto spojené bolo neskôr u nej s podivnými 

zjaveniami a vytržením. Na smrteľnej posteli ležiaca matka povolala svoje pätoro dietok k sebe a odporúčala jedno každé z 

nich do jednej z piati rán Spasiteľa. Ursulu odporúčala rane v boku Kristovom. 

Jaknáhle Ursula dosiahla dospelejší vek, túžila vstúpiť do kláštora. Otec spieral sa tomu kroku veľmi. I povolával mládež do 

svojho domu a usporadoval zábavy, aby jej tú myšlienku z hlavy vyhodil. Čím viac mládež sa veselila a o svetských rozkošach 

rozprávala, tým viac hnusil sa Uršule svet a jeho márný život. Keď to neosožilo, poslal ju otec ku strýcovi, aby ten jej 

myšlienky od kláštorského života odvrátil. U strýca upadla do nebezpečnej nemoce a lekári neznali pomoce. Ošetrovateľky 

zbadaly, že kedykoľvek o mníškach alebo kláštore rozprávaly, vždy sa lepšie cítila. Keď to otec počul, dal jej na výber, aby 

si kláštor vyvolila. Keď jej to povedali, vyskočila z lôžka a bola celkom zdravá. I vyvolila si kláštor kapucínok v Citá di 

Kastello. Strýc zaviedol ju ku biskupovi, aby ho o privolenie poprosil. Biskup odporoval, lebo Ursula neznala latinsky. 

Ursula, ktorá skutočne latinčinu sa neučila, vzala s dôverou latinský breviár do ruky a čítala tak plynno, akoby na to dávno 

bola navykla. Neskôr odriekavala dlhšie miesta zo sv. Písma tak ľahko a srozumiteľne latinsky, ako vo svojej materčine. 

Biskup dovolil vstúpiť Uršule do kláštora, kde dostala meno Veronika. Dávna túžba jej horúceho srdca bola vyplnená. No v 

kláštore nastaly jej trpké časy. Tu v tichosti kláštorskej podstúpiť musela veľký boj sama so sebou. Svet, ktorý ju predtým 

netešil, kým v ňom žila, nabýval kroz diabolské pokúšanie takej obľuby u nej, že sotva mohla vydržať v kláštore. Napadly 

jej myšlienky, že predsa len pošetile robila, že toľkým ponúkaním stavu manželského opovrhovala: musí to vraj byť veľká 

radosť žiť môcť v manželstve. Modlitba, ktorú predtým tak veľmi obľubovala, bola jej teraz trápením. Pobožnosti boli jej 

zdĺhavé, mníšky nepríležité a celý kláštorský život bol jej veľkou ťarchou. Veľmi bojovať musela proti búrkam v svojom 
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srdci. Ale Veronika vytrvala v boji. I hodila sa vždy v pokušení k nohám umučeného Spasiteľa a svolala: «Ja som Tvoja 

Pane, Ty si môj!» 

Keď diabol nič nevykonal priradeným spôsobom, použil mimoriadné prostriedky. Hnusné strašidlá obklopovaly ju vo dne i 

v samom kostole, a zjavovaly sa jej v noci často s takým hrmotom, že jej to mníšky vytýkaly a ju karhaly, žeby taký treskot 

nerobila. Ale ani toto pokúšanie nepomýlilo svätú pannu. Šťastne zvíťazila! Pán zmiloval sa nad ňou a zjavoval sa jej sám. 

Keď raz skrúšene sa modlila, zjavil sa jej kalich, ktorý vznášal sa na oblaku. I mala vnuknutie, ktoré jej hovorilo: «Toto je 

kalich života. Či si hotová, z neho piť?» «Pane,» zvolala, «hotová som ku všetkému, čo Ty žiadaš!» O krátky čas zjavil sa 

jej Spasiteľ s tŕňovou korunou na hlave. Ona zvolala: «Ženíchu môj, daj mi čiastku tých tŕňov, zasluhujem ich!» A Pán vzal 

so svojej hlavy tŕňovú korunu a položil ju na hlavu Veronike. A ona pocítila na hlave mimoriadnu bolesť. A keď tá bolesť 

neprestávala a ona kláštorské povinnosti konať nemohla, prosila Spasiteľa, žeby jej k tým bolesťam priložiť ráčil i silu, žeby 

mohla pracovať a žeby tak znak Jeho milosti nebol zjavený. Dosť snažila sa ukryť to tajomstvo a predsa vyšlo nazjav. Mníšky 

zbadaly na jej hlave stopy tŕňovej koruny. Na jednom jej prste uzrely podivný prsteň, ktorý okrášlený bol drahokamom ako 

krv červeným a zpred očú pozorovateľa zrazu zmizol a zase sa objavil. Predstavená kláštora nútila Veroniku, aby tajomstvo 

zázračného prsteňa vyjavila. Veronika dlho mlčala, ale z poslušnosti konečne vyzradila, že je to prsteň, ktorým si ju nebeský 

Ženích zasnúbil. Neskôr ukázalo sa na tele jej i päť rán Spasiteľových. Skormútená prosila Pána, aby jej len bolesť tých rán 

ponechať, zovňajšie ale znaky ukryť ráčil. Oznámené jej bolo, že znaky tie behom troch rokov vidomé byť majú, aby svet 

presvedčil sa, že od Boha pochádzajú. A znaky rán nezmizly. Lekári usilovali sa všemožne, aby rany v tom času zahojili. 

Márne bolo ich namáhanie. Po troch rokoch zmizly rany a len na rozkaz predstavenej kláštora objavily sa zase. A tieto 

krvácajúce rany nosila sv. Veronika za tridsať rokov a pri všetkých veľkých bolestiach, ktoré trpela, konala svoje povinnosti 

ako druhé mníšky. 

Keď sv. Veronika cítila, že rozlúči sa s týmto svetom, riekla, že po jej smrti na jej srdci najdú štyriadvadsať znakov. 

Spovedelník rozkázal jej, aby ich zovrubne opísala. Ona ich opísala, ba i z papieru vystríhala. Boli to znaky nástrojov pri 

umučení Spasiteľa upotrebených a sedem mečov Márie, ktorými jej srdce ranené bolo. Keď umrela, našly sa tie isté znaky 

na jej srdci. Ba ani nezomrela prv, kým jej to spovedelný otec nedovolil. I jej smrť mala byť dielom jej poslušnosti oproti 

predstaveným na zemi. Čo aké veľké boli jej bolesti, čo jak veľmi vyčerpané boli sily životné, predsa nemohla zomrieť, kým 

jej spovedelník nepovedal: «Poteš srdce svoje, Veronika; to, po čom si tak veľmi túžila, blízko je. Dávam ti žiaducné 

dovolenie.» Keď tieto slová duchovný otec povedal, sklonila hlavu a zomrela. To stalo sa roku 1727, dňa 9. júla. 

Mnohé zázraky dialy sa pri jej hrobe a na jej prímluvu. Pápež Pius VII. vyhlásil ju pre hrdinské jej cnosti a dokázané divy za 

blahoslavenú; svätý Otec Gregor XVI. vriadil ju slávnostne v deň najsvätejšej Trojice roku 1839 do počtu svätých panien. 

Sv. Veronika vyobrazuje sa v mníšskom rúchu, ako kľačí s rozprestrenýma rukama, na oblaku vznáša sa kalich, z ktorého 

padajú lúče na jej päť rán, ktorými ju Spasiteľ ozdobil. 

Poučenie. 

Sv. apoštol Pavel píše ku Korintským kresťanom (II. K. 11, 2): «Milujem vás Božím milovaním. Veď zasnúbil som vás, aby 

som vás čo čistú pannu oddal jednému mužovi, Kristu.» On chcel povedať, milujem vás úprimne a srdečne pre Boha, aby 

som vás Jemu čo čistú obetu odovzdal. Cirkev svätá nás všetkých kresťanov skrze sv. krst Ježišovi zasnúbila a predstavila 

ako čistú nevestu, aby sme čo nevinná a čistá obeta Jemu s telom a dušou v celom živote svojom sa venovali. Svätá Veronika 

dala nám príklad životom svojím, ako máme podľa poukázania sv. Pavla život svoj riadiť. V útlom veku svojom prejavovala 

svoju zbožnú myseľ; keď dorástla, dosvedčila, že patrí jedine Ženíchovi svojej duše a žiadne trápenie nebolo vstave od Neho 

ju odlúčiť. Kresťania, keď chceš tento krásny príklad nasledovať, musíš sa celkom službe Božej venovať a všetko, čo činíš a 

trpíš, Jemu ku cti konať a znášať. Sv. Veronika neprotivila sa zákazu otcovmu, ktorý jej bránil do kláštora vstúpiť; no ona 

modlila sa tak vrúcne k nebeskému Otcovi a vzdychala s takou dôverou o Jeho osvietenie, že jej otec rozhodnutie svoje 

zmenil a jej dovolil, že mohla do kláštora vstúpiť. A keď bola v kláštore, prebudil sa v jej srdci boj ľudských náchylností a  

citov, túžba po svete naplnila ju bôľom a dlho klátila sa, či má sľub zrušiť. Kresťania, i ty vystavený si v svete mnohému 

pokúšaniu. Duša tvoja trápená býva túžbou po vzdialenom cieli, ktorá ti mnohé radosti a blaženosti nakresluje. Dobrotivý 

Boh zakončil tento boj pri sv. Veronike, keď nepoklesla, ale len k Nemu sa utiekala, Jemu sa obetovala. I vtisol jej na hlavu 

tŕňovú korunu. Kresťania, pripomeň si, že i u teba zakončily sa boje pochybnosti a jalovej túžby po hmlistom cieli domnelého 

vzdialeného šťastia, keď ťa Boh navštívil tŕňovou korunou nešťastia alebo trápenia. Bôľ, ktorý ti zostal, starosti a trápenia, 

do ktorých ťa uvádza, dávajú ti sily, aby si slabé náklonnosti svoje premohol a jedine po opravdivom blahoslavenstve túžil. 

A blahoslavenstvo toto nenájdeme na tomto svete, len keď sa Bohu s celou dušou obetujeme a tak večné spasenie duši svojej 

zabezpečíme. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Veronike, Svojej panne, kalich utrpenia okúsiť a rany Svojho božského Syna u nej zjaviť ráčil, popraj 

na jej prímluvu i nám sily, žeby sme trpkosti tohto života s oddanosťou do Tvojej vôle znášali, aby sme niekedy Tvojich 

radostí účastnými stať sa mohli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 
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10. JÚLA. 

Sv. sedem bratov, mučeníkov. 

Roku 166 pred narodením Krista Pána dal kráľ židovský Antioch sedem bratov a ich matku, ktorá ich pri hroznej smrti k 

vytrvanlivosti napomínala, v meste Antiochii ukrutne umučiť preto, že nechceli zákon Boží prestúpil Bratia títo zmužili a 

bohatiersky podstúpili smrť mučenícku, ako nám to rozpráva kniha Machabejská (II., hl. 7.) vo sv. Písme Starého Zákona. 

Podobnú hrdinskú myseľ a veľkosť duše obdivovať musíme pri kresťanskej matke, menom Felicitas, pred ktorej zrakom 

sedem jej synov sťrašnú mučenícku smrť podstúpilo za sv. vieru Spasiteľovu. 

V prostred druhého storočia, keď Antonin bol rímským cisárom, žila v Ríme veľmi nábožná a cnostná bohatá vdova, ktorá 

zo staroslávného rodu pochádzala, menom Felicitas. Mala sedem synov, ktorých menáboly: Január, Felix, Filip, Silván, 

Vitalis, Alexander a Marcial. Po smrti svojho vznešeného manžela nechcela sa znovu vydať, ačkoľvek sa o jej ruku mnoho 

ženíchov uchádzalo. Ona zotrvávala v stave vdovskom, aby tak nemýlená službe Božej a skutkom milosrdenstva oproti 

blížnym, ako i zbožnej výchove mladých svojich synkov venovať sa mohla. S celou materinskou starostlivosťou 

vynasnažovala sa, aby nadzemské učenie Kristovo do ich útlych sŕdc zaštepiť mohla. Jej čistý a svätý život, krásny príklad 

nábožných synáčkov povzbudzovaly všetkých kresťanov rímských ku bázni Božej. I mnohí pohani prijali vieru kresťanskú, 

keď videli, aké ovocie ušľachtilých mravov a spanilých cností ona u svojich vyznavačov prináša. 

Keď pohanskí žretci (nepraví kňazi) videli, že chrámy, modlám vystavané, ostávajú prázdne a počet vyznavačov sv. učenia 

Kristovho sa rozmnožuje, rozhnevali sa veľmi. Zlosť svoju pohanskú vyliať chceli na hlavu šľachetnej a bohatej vdovy. Išli 

ku cisárovi Antonínovi a hovorili: «Vdova Felicitas taká je bezočivá a opovážlivá, že nie len verejne so svojím celým domom 

bohami opovrhuje a Boha kresťanského vyznáva, ale svádza i druhých ku svojej viere tak, že mnohí opustili službu bohov. 

Nešťastie a nevysloviteľná bieda zastihne vlasť, jestli táto potupa odstránená nebude. Na tebe, cisáru, záleží, by si udobril 

bohov, keď túto vdovu a jej synov prinútiš, aby im pokorne obetovaIi.» Cisár, aby zúrivcov utíšil, naložil v ich prítomnosti 

miestodržiteľovi Ríma, Publiovi, aby vec vyšetril a matku i synov prinútil, žeby bohom obetovali. 

Na druhý deň predvolal Publius zbožnú Felicitu a jej mladistvých synov pred svoju súdnu stolicu. Publius, ktorý nemal zlé 

srdce, ale cisárov rozkaz plniť musel, dojatý bol veľmi, keď uzrel útlocitú a šľachetnú matku a jej krásnych synov, ktorí ju 

ako Boží anjelia obklopovali. Pohan domluval vznešenej vdove vľúdne, aby vyplnila vôľu cisárovu. Márne! I zahrozil jej 

mučením, jestli vieru svoju nezapre a krajinským bohom obetovať nebude. Felicitas riekla: «Ja som kresťanka, i neľakám sa 

tvojej hrozby, ani svodnými slovami u mňa nič nevykonáš!» Publius kričal rozhnevaný: «Nešťastná, ukrutná matko! Keď 

nebojíš sa smrti, mala by si aspoň šetriť synov, ktorých najväčšiemu mučeniu vydávaš.» Svätá vyznavačka mierne 

odpovedala: «Moji synovia budú večne žiť s Ježišom, jestli verne vytrvajú vo svojej viere; jestli by ale takí slabí boli, žeby 

modlám obetovali, nech zahynú večne.» Keď sv. Felicitas tieto slová povedala, dal ju Publius i so synmi do žalára zaviesť. 

Na druhý deň zasadol Publius na verejnom námestí za sudcovský stôl a rozkázal kresťanskú rodinku pred seba doviesť. 

Myslel, že keď poraní materské srdce, že nakloní všetkých k obetovaniu nepravým bohom. Miestodržiteľ zklamal sa v nádeji. 

Keď objavili sa udatní bojovníci Boží pred chrámom, bohu vojny venovanom, kde zhromaždilo sa veľké množstvo pohanov, 

začali sami pohania ľutovať bolestnú vznešenú matku a jej krásnych synov. Publius počul to a láskavé oslovil Felicitu: «Maj 

milosrdenstvo so svojimi synmi, ktorí v kvete svojho života stoja a ku najvyšším hodnosťam v krajine postúpiť môžu.» Svätá 

matka odpovedala slávnostne: «Tvoj súcit je bezbožný, tvoje napomenutie nespravodlivé! Keby som ťa počúvala, bola by 

som najukrutnejšou matkou. Synáčkovia moji,» obrátila sa ku zbožným deťom svojim, «pozdvihnite oči svoje k nebesiam: 

tam je vaša opravdivá vlasť, tam očakáva vás Ježiš, čo dobrý pastier, a všetci Jeho svätí. Vytrvajte v láske ku Nemu a bojujte 

neohrozene za spasenie svojich nesmrteľných duší. Nebojte sa tých, ktorí len telo zabíjajú, ale duši uškodiť nemôžu!» Pohania 

boli pohnutí, niektorí však, huckaní žretcami, zúrili. Zahanbený Publius rozkázal vojakom, aby sv. Felicitu zauškovali, a 

zvolal: «Pozrite, ona opovažuje sa v mojej prítomnosti rozkazy cisárove znevažovať a bohom sa rúhať.» 

I rozkázal Felicitu do žalára odviesť, jej synov ale po jednom pred svoj súd privádzať; i myslel, že ich sľubami, alebo 

hrozbami ku zapreniu viery kresťanskej privedie. Január, najstarší z bratov, bol prvý, ktorý bol pred súd dovedený. Pohanský 

sudca sľuboval mu tie najskvelejšie vyznačenia; no, hrozil mu i najukrutnejšími mukami, keby vzdoroval a bohom 

krajinským neobetoval. Mladík pokojne ho počúval a konečne riekol: «Človeče, ty chceš ma ku hriechu zviesť; lebo to, čo 

mi radíš, je nerozum a bláznovstvo. Môj Boh posilní ma, že tvojich sľubov a hrozieb sa neľakám.» Necitný pohan dal 

múdreho mládenca prútami šľahať a do žalára odviesť. I priviedli vojaci druhého brata, ktorý menoval sa Felix. Sudca 

nahováral, ako prvého, aby modlám slúžil. Felix odpovedal rozhorčený: «My kresťania poznáme len jedného Boha, ktorému 

sa klaniame, a žiadne trápenie a mučenie nesmie nás nakloniť, žeby sme vieru svätú opustili, keď nechceme večne 

nešťastnými byť.» Podobne rozprávali i ostatní zbožní mladuškí bratia. 

Sila a moc živého Boha ukázala sa najmä pri najmladších dvoch svätých bratoch, Alexandrovi a Marcialovi, aby zahanbení 

boli čo najviacej neveriaci pohania. Útli a mladuškí chlapci oznamovali a hlásali slávu živého večného Boha a oslávili svojím 

neohrozeným a stálym vyznaním pravdu sv. viery. A keď ich sudca Publius hrešil, že prečo radšej poslúchajú radu 

naničhodnej matky, ako rozkazy cisárove, ktorý by ich veľkými milosťami obohatil, odpovedal Alexander: «Ja som 

kresťanský chlapec, a mám Ježiška v srdci. Tomuto sa modlievam a vyznávam ho ústami, lebo On je pravý Boh, ktorý nás 

vo svojom nebi večne šťastných učiní.» A Marcial riekol: «Nie je to ešte tak dávno, čo mi nábožný kňaz svätý krst udelil a 

ma napomenul: Dieťa, buď verné svojej viere, i vyznávaj svojho Ježiška, keby ťa i mučili. On vylial za teba svoju krv na 
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kríži, i nežiada od teba nič inšieho, len aby si Ho milovalo! Choď mi z očú so svojimi smiešnymi bôžkami, ktorí sú mrtví a 

nepraví!» 

Pohania škrípali zubami od hnevu a hanby; mnohí rozmýšľať začali o zaslepenosti svojej pohanskej. Kresťania tešili sa nad 

víťazstvom svätých sedmoro bratov. Publius zavrel i týchto do žalára a predložil písomne cisárovi celé súdobné pojednávanie. 

Keď cisár Antonin súdobnú listinu prečítal, odsúdil svätých bratov, žeby medzi rozličných sudcov v meste podelení a 

ukrutnými mukami trápení a usmrtení boli. 

A tak sa i stalo. Sv. Januára dal bičovať sudca povrázkami, na ktorých olovené guľky pripevnené boli. Sv. Felix a sv. Filip 

zabití boli ťažkými palicami. Sv. Sylvana shodili s jedného brala do priepasti. Svätí Vitalis, Alexander a Marcial ponúkli 

smelo svoje detské hlávky katovi, ktorý ich i postínal. 

A svätá Felicitas musela sa dívať na túto ukrutnú smrť svojich svätých synov, ktorú i ona o štyri mesiace neskôr podstúpila. 

Jej pamiatku slávi sv. cirkev dňa 23. novembra. 

Svätí bratia podstúpili smrť mučenícku roku 150 po Kristu Pánu. V Ríme, v salarnej ulici stál kostol ku cti svätej mučenice 

Felicity a jej sedmoro synov, svätých bratov vyznavačov a mučeníkov. 

Svätí sedmoro bratia mučeníci vyobrazujú sa, ako obklopujú svoju matku s palmovými ratolesťami v rukách. 

Poučenie. 

O týchto svätých hovoril vo svojej homilii v deň ich pamiatky sv. Gregor Veľký: «Felicitas, ktorá mala sedem detí, bála sa 

viac na zemi ich nechať, ako iné matky boja sa, že ich prežijú. Ona bola mučenicou v najvyššom stupni, lebo trpela všetko 

to, čo znášalo jednokaždé jej dieťa. Podľa poriadku času bojovala ona ôsma; avšak ona bola mučená behom celého tohoto 

krvavého výstupu; ona počala mučeníctvo pri svojom najstaršom synovi, a dokončila ho len svojou vlastnou smrťou. 

Obdržala korunu pre seba a pre všetkých tých, ktorých na svet porodila. Keď ich videla mučiť, nestratila svoju vytrvalosť. 

Čo matka cítila všetko, čo príroda v takých okolnostiach pociťuje; vo svojom srdci tešila sa citami, ktoré jej nádejou vnuknuté 

boli. Nech nás aspoň hanba zakryje, keď vidíme, jak veľmi vzdialení sme od cnosti tejto svätej, a ako udusujeme v srdci 

svojom kroz zlé náchyľnosti vieru v sebe. Často zarmucuje nás už jedinké slovo; najmenší nezdar nás rozhnevá a kormúti, a 

smelou dušou svätej Felicity nemohly ani muky, ani smrť zatriasť. Neprestajne plačeme, jestli Boh deti, ktoré nám daroval, 

od nás odberá; kde medzitým Felicitas sa zarmucuje, keby jej deti nezomreli pre Ježiša Krista, i raduje sa, že skrze svoju krv 

svoju vieru potvrdzujú. U mučenice Felicitas zvíťazila viera nad telom a krvou, a u nás nie je vstave viera, aby zkrotila 

výbuchy našich náruživostí a odtrhla naše srdcia od tohoto zkazeného sveta.» 

Že svätí bratia za svätú vieru, ačkoľvek takí mladí ešte, hrdinskou smrťou zomierali, to mali svätej matke svojej ďakovať, 

ktorá všetku starosť svoju na to vynakladala, aby ich od najútlejšej mladosti ku poznaniu pravej viery priviedla a za bohumilý 

život oduševnila. Za našich Časov málo nájde sa takých matiek, akou bola sv. Felicitas, najmä v bohatých a vyššie 

postavených rodinách. Premnohé rodiny nestarajú sa mnoho o duševnú výchovu svojich detí. Matky z lepších rodín sverujú 

dietky svoje dojkám a slúžkam; keď sú väčšie, najmú im vychovávateľa, alebo posielajú ich zavčasu von z domu a sverujú 

ich často nesvedomitým cudzím rukám. A tak rastú dietky medzi cudzími bez lásky a útlocitu. Behom času odcudzujú sa 

také deti celkom svojim rodičom. Ako môžu takí rodičia žiadať, aby ich opravdivé a útlocite milovaly, ich vôľu za svätú 

držaly? A či div, že také deti často o Bohu a cnosti pochopu nemajú? Takí rodičia zriedka nachádzajú požehnanie Božie na 

svojich deťoch. Jaká práca, taká pláca! Často zkazia i rodičia dietky svoje v kruhu rodinnom. Deti nasledujú to, čo na rodičoch 

vidia, menej to, k čomu ich títo napomínajú. Keď otec je hriešny a výstupný, keď matka len po rozkošach a zábavkách sa 

sháňa a domácne povinnosti zanedbáva, keď deti len zvady a zlorečenie každodenne počúvať sa navyknú: ako môžu byť také 

dietky cnostné vychované? Príroda maličkých je taká, že skôr osvoja si necnosť, ako cnosť. Prečo nemá naša mládež vieru a 

nábožný cit? Prečo usiluje sa už pred časom vyznačovať sa zlosťou a neláskou oproti rodičom? To je ovocím neopatrnej a 

ľahkomyseľnej výchovy. Kresťania, zbožné a cnostné vychovávame tvojich detí, ktoré ti Boh doprial, nie je veľmi ťažkou 

úlohou. Buď cnostný a bohabojný a staraj sa starostlivé, aby i deti tvoje také boli. S matkiným mliekom majú dietky ssať 

lásku k Bohu a blížnému. Keď matka túto lásku má, ľahko jej bude možno tú lásku vštepiť i do útleho srdca miláčka svojho. 

Múdry kráľ Šalamún hovorí o takej matke, akou bola sv. Felicitas (Prísl. 31, 28): «Povstávajú synovia jej, a za 

najblahoslavenejšiu ju vyhlasujú.» 

Modlitba. 

Shliadni milostivé na nás, všemohúci Bože, a vyslyš naše prosby, žeby sme nie len stálosť, ktorú Tvoji oslávení mučeníci vo 

svojom vyznávaní dokázali, i my obdivovali, ale na ich prímluvu mohutne v dobrom pokračovali. Skrze Ježiša Krista, Syna 

Tvojho, Pána nášho. Amen. 
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11. JÚLA. 

Sv. Pius I., pápež a mučeník. 

Svätý pápež Pius, prvý tohoto mena, narodil sa v meste Akvileji v Itálii. Jeho otec Rufinus pozoroval pri svojich dvoch 

synoch veľké duševné vlohy a zaviedol ich do Ríma, aby sa tam vo vedách vzdelali. Starší syn Hermes stal sa chýrnym 

spisovateľom. Pius vyznačoval sa usilovnosťou vo vedách bohosloveckých, nábožnosťou a svätým životom. I prijatý bol po 

dokončených štúdiách medzi rímských kňazov. Ako zbožný a horlivý kňaz slúžil mnohé roky sv. cirkvi. 

Toho času panoval v Ríme cisár Antonin Pius a kresťania požívali na čas svätý pokoj. Roku 142 po Kristu Pánu zomrel svätý 

pápež Hyginus. Kňazstvo a veriaci ľud vyvolili si jednohlasne za jeho nástupcu zbožného a cnostného Pia. Horlivé začal 

nový pápež pracovať na rozšírení sv. cirkvi v Ríme, keď videl, že cisár Antonin kresťanom praje a ich neprenasleduje. 

Neunavene staral sa, aby čistota učenia Kristovho narušená nebola. Vytvoril z cirkvi bludoverca Valentína. A keď druhý 

vyobcovaný bludoverec, menom Marcion po smrti sv. Hygina z Pontu do Ríma sa vrátil a o prijatie do sv. cirkvi žiadal, 

nechcel ho svätý pápež prijať, kým svoj blud neodvolá, výstupný svoj život nenapraví a pokánie dostatočné neučiní. Bludár 

neurobil to a nebol do obcovania cirkevného pripustený. 

Sv. Otec Pius I. vydal mnohé blahonosné nariadenia. Nariadil, aby kňazi pri slúžení sv. omše boli veľmi pozorliví, žeby Telo 

Božie a Krv Kristova neboly znevážené. I vyniesol pokuty pre tých kňazov, ktorí najsvätejšiu Sviatosť oltárnu nepozorne by 

znesvätili. Jeho nariadenie znelo: «Nech činia pokánie za štyridsať dní, keby niečo (z Božieho Tela alebo Krve) na zem padlo; 

keby na oltár, za tri dni; keby na vrchnú plachtu, za štyri; keby na spodnú pretiekla (Krv), za deväť dní, keby až na štvrtú, za 

dvadsať dní. Kdekoľvek padne, keď sa môže zdvihnúť, nech sa jazykom zdvihne; keď nie, nech sa obmyje alebo vyškriabe. 

Čokoľvek sa obmyje alebo vyškriabe, nech sa spáli a popol nech sa vo svätyni uschová.» Nariadil, aby sa Božie Telo 

starostlivé opatrovalo a len ku zbožným účelom upotrebovalo. 

On určil spôsob, akým majú byť mníšky posviacané. Horlil proti zneužívaniu prísahy pri malichernostiach. Niektorí cirkevní 

spisovatelia tvrdia, že teplé kúpele v Ríme prestaval na chrám a sv. Potenciane ku cti ho zasvätil, v ktorom každodenne svoju 

pobožnosť vykonával a ktorý štedre podporoval. 

Jak veľmi staral sa o svoje stádo čo najvyšší pastier sv. cirkvi, dosvedčuje nám jeho pastiersky list, ktorý písal Justusovi, 

biskupovi v meste Vienne vo Francúzsku. Medzi mnohými blahonosnými poučeniami píše mu sv. pápež Pius: «Maj starosť 

o to, aby svätí mučeníci po svojej smrti, čo údovia Ježiša Krista, ctihodné hroby obsiahli, ako starali sa o to apoštolovia, keď 

sv. Štefan dokonal. Nezanedbaj navštevovať svätých vyznavačov v ich väzeniach; posilňuj a upevňuj ich vo viere. Rozvažuj 

v duchu Božom utrpenia svätých a daj si záležať na povzbudzovaní, aby neohrozene stáli. Preukazuj sa oproti svojim kňazom 

a druhým sluhom Božím nie ako pán, ale čo taký, ktorý prišiel slúžiť. Bráň a ochraňuj veriacich skrze modlitbu a svoju 

svätosť. Mnoho našich bratov, ktorých mená ti Atalus sdelí, prestálo boj pred tyranmi a odpočívajú teraz v pokoji. Konečne 

ti sdeľujem, že zjavený mi je môj blízky konec. Pamätuj teda na mňa pri najsvätejšej obete. Pozdravujú ťa všetci údovia obce 

Ježiša Krista v Ríme.» 

Sv. pápež Pius I. ustanovil, aby slávnosť vzkriesenia Pána a Spasiteľa nášho v nedeľu sa odbavovala a nahováral i maloasijské 

kresťanské obce, aby pri slávení Veľkej noci s rímskou cirkvou sa shodovaly. Mnohých kňazov a diakonov vysvätil, 

sedemnásť biskupov poslal riadiť rozličné cirkvi. 

Roku 150 po Kristu Pánu začal i cisár Antonín prenasledovať sv. cirkev. Mnohí kresťania vykrvácali za sväté učenie 

Spasiteľovo.I sv. pápež Pius neušiel prenasledovaniu. Bol chytený, mučený a konečne roku 157, dňa 11. júla mečom sťatý. 

Jeho telo pochované bolo na úpätí kopca Vatikánskeho. Ostatky jeho odpočívajú teraz v chráme sv. Petra na Vatikáne v 

Ríme. Čo pápež riadil sv. cirkev za 15 rokov, 5 mesiacov a 27 dní. 

Sv. Pius I. vyobrazuje sa v pápežskom rúchu, s mečom pod nohami. 

Poučenie. 

Svätý pápež Pius (Nábožný) I. objavoval vo všetkých slovách a skutkoch svojich veľkú nábožnosť. On nariadil pokuty pre 

kňazov, ktorí by nepozornosťou Sviatosť oltárnu zneuctili. V pastierskych listoch svojich odporúča ctiť ostatky svätých. 

Kresťania, opravdivá zbožnosť požaduje od teba, aby si Boha ctil a miloval, pretože je On najvyššia bytnosť, ktorá ťa stvorila, 

zachováva a riadi. Spolu cti všetko, čo vsťahuje sa na Boha, ako sväté obrady cirkevné, procesie, verejné modlitby a iné 

služby Božie. Všetko je sväté v dome Božom, preto maj ho vo veľkej úctivosti. Ctiť máš i rodičov svojich, ktorých ti Boh 

dal; lebo oni sú Jeho námestníci. Ako konáš túto sv. povinnosť? Či ich nezarmucuješ svojou neláskou? Či uspokojuješ ich 

túžby, ako môžeš a vládzeš? Keď tvoji rodičia svet tento už opustili, cti ich pamiatku, modli sa k Bohu za ich duševné 

spasenie. Toto je posledná, ale i najlepšia služba, ktorú im preukázať môžeš. Cti i svojich predstavených, lebo oni sú druhí 

námestníci Boží na zemi. Poslúchaj ich. Keby ale nepravé veci žiadali, poslúchaj Boha a modli sa za nich. Cti i blížnych 

svojich; lebo Kristus Pán povedal: «Milovať budeš blížného svojho, ako seba samého. 

Modlitba. 
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Ó Bože, popraj nám na prímluvu sv. Pia, Tvojho sluhu a mučeníka, milosť opravdivej zbožnosti, žeby sme vždy to činili, čo 

a ako Ty, ó Bože, si to žiadaš. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

12. JÚLA. 

Sv. Ján Gualbert, zakladateľ rádu. 

V meste Florencii v krajine Italskej žila na konci desiateho storočia zemanská rodina Gualbertov. Otec rodiny bol 

vysokopostaveným úradníkom pri vojsku. Roku 985 narodil sa mu syn, ktorý pri sv. krste dostal meno Jána. Druhý syn 

menoval sa Hugo. Bohatý otec dal oboch synov vo vedách dokonale vzdelať a určil ich vojenskému stavu. Mladí a bohatí 

vojenskí dôstojníci žili svetársky. Rodičia nebránili im taký život, ba boli na nich pyšní, že majú svetom obľúbených synov. 

Ján zvláštne požíval rozkoše svetské a keď sa v ňom začalo svedomie ozývať, opájal ho novými rozkošami. Mnohí 

pohoršovali sa nad jeho hriešnym a bohaprázdnym životom. Nikto nemohol ho napraviť, až Boh zmiloval sa nad ním. 

Jeden šľachtic zabil jeho brata Huga v súboji. V časoch tých panovala ešte nekresťanská obyčaj krvopomsty. Otec zúril a 

prisahal vypomstiť sa na vrahovi. Áno, naložil i synovi Jánovi, aby vraha na každom mieste vyhľadával a kde ho dopadne, 

aby ho zabil. Jedného dňa vracal sa Ján Gualbert so svojou ozbrojenou čatou z jedného zámku do Florencie. Na úzkej ceste 

vo vrchoch postretol pomstou rozpálený Ján vraha bratovho. Keď ho uzrel, rozpálil sa hnevom tak, že hneď ostrý meč 

vytiahol. Šľachtic nemohol dať sa na útek, cesta bolo skalnatá a úzka, boky vrchov po oboch stranách cesty strmé. Vrah videl, 

že smrti neujde, skočil s koňa, pokľakol na zem, složil krížom ruky na prse a úpenlive prosil, aby mu pre Krista Pána, ktorý 

dnes, (bolo to na Veľký piatok pred Veľkou nocou,) zomierajúc lotrovi kajúcemu na kríži odpustil a za svojich vrahov sa 

modlil, život daroval. Pohľad na nešťastníka v jeho pokore dojal srdce divokou pomstou rozpáleného Jána; i pustil meč, 

podal ruku nepriateľovi a riekol: «O čo prosíš v mene Ukrižovaného, nesmiem ti dnes odoprieť a odpúšťam ti. Modli sa za 

mňa, aby i mne Boh odpustil.» I objali sa oba a každý išiel v pokoji svojou stranou. 

Táto udalosť spôsobila v Jánovi veľkú premenu. Zahrúžil sa do seba, spomnel si na svoje mnohé hriechy, rozpamätal sa, že 

i on je vrahom nie len svojej duše, ale i mnohých, ktorých ku hriechu priviedol. A takto do seba pohrúžený a bez seba prišiel 

ku benediktinskému kláštoru sv. Miniate. I vstúpil do kláštora, hodil sa na kolená pred Ukrižovaným a prosil kajúcne za 

odpustenie svojich ťažkých hriechov. Keď tak so slzami v očiach na Spasiteľa hľadel, zdálo sa mu, akoby Ježiš Kristus hlavu 

svoju k nemu naklonil a svoju úľubu na známosť mu dal, že vrahovi svojho brata odpustil. I uzavrel hneď, že odriekne sa 

sveta, pokánie činiť bude a do služby Božej vstúpi. 

Milosťou Božou obrátený Ján Gualbert riekol ku svojmu sluhovi: «Iď do hostinca, do ktorého obyčajne chodievame, opatri 

kone a prichystaj, čo je potrebné.» Sluha odišiel. Ján Gualbert vrátil sa dnuká do kláštora, padol pred opátom na kolená a 

prosil ho o prijatie do kláštora. I vyrozprával mu, čo ho pohlo ku tejto prosbe. Keď opát počul, ako milosť Božia obrátila 

pyšného a hriešneho dôstojníka, chcel ho zkúšať a riekol: «Nesmieš zabúdzať, že tu tvrdo žijeme a že zdravý a mladý čerstvý 

človek na kláštorskú chudobu nie ľahko privykne.» Ján odpovedal: «Nehľadám svetskú rozkoš, ktorá chytro pomine, i 

nestarám sa o silu telesnú, ktorá každým dňom mizne.» Opát dovolil mu do kláštora vstúpiť a za nielkoľko dní vo vlastnom 

rúchu tam žiť. 

Keď počul otec, čo sa stalo, ponáhľal sa do kláštora, aby syna od tohoto kroku odhovoril. Ján nechcel ukázať sa otcovi na 

oči, lebo sa bál, že bude museť vrátiť sa do sveta. Opát zavolal ho k sebe a riekol: «Jáne, tvoj otec je tu a chce ťa videť. Iď k 

nemu a rozprávaj sa s ním.» Ján prosil: «Nechaj ma, otče môj, nechaj ma tu, lebo nemôžem žiadosť tvoju vyplniť. Keby som 

išiel k otcovi, vzal by ma násilne z kláštora a prinútil by ma, žeby som išiel s ním.» Márne čakal otec pred bránou kláštora a 

zvolal hnevive: «Keď syna svojho naspäť nedostanem, rozbúram celý kláštor!» Ján pochytil staré rúcho mníške, utekal s ním 

do kostola, obliekol si ho, ostrihal si vlasy, položil svoje skvelé rúcho vojenské na oltár a postavil sa do radu ostatných 

mníchov, ktorí nad horlivosťou šľachtického mládenca veľmi sa divili. I otvorily sa kláštorské dvere. No keď otec videl 

svojho syna v mníšškom rúchu, trhal od bolesti so seba svoj odev a menoval sa najnešťastnejším otcom. Opát tíšil výbuch 

bôľu jeho, otec uspokojil sa, dal mu požehnanie, áno domluval mu, aby vo svojom bohumilom predsavzatí pevne stál a 

vytrval až do svojej blahoslavenej smrti. Nato bol Ján prijatý medzi kláštorných bratov. 

Ako novic, vyznačoval sa mrtvením svojich náruživostí, pokorou a poslušnosťou, že stal sa všetkým mníchom vzorom a 

príkladom zbožného života. Tak stal sa mníchom. Pôstom zkrotil svoju smyselnosť, modlitbou upevnil sa v snažení po cnosti, 

poslušnosťou zapieral svoju vôľu tak, že si ho všetci bratia obľúbili. Opát zomrel a mnísi vyvolili jednohlasne Jána Gualberta 

na jeho miesto. Pokorný mních nechcel prijať túto dôstojnosť. I vyvolený bol akýsi Ubertus, ktorý dávno po tejto hodnosti 

túžil a mníchov k tomu účeľu uplatil. Keď Ján poznal jeho ducha a videl, že uplatením (simoniou) dosiahol tú hodnosť, 

nechcel s ním obcovať a opustil preto s jedným bratom kláštor, hľadajúc iný útulok, kde by Bohu slúžiť mohol. I prišiel k 

jednému zbožnému starcovi, menom Teuzon, ktorý vo Florencii v jednej chyžke býval a vo veľkej vážnosti stál. I riekol k 

nemu: «Prosím ťa, otče, čo mám teraz robiť? Bojím sa žiť pod opátom, ktorý stal sa vinným uplatenia (simonie), a neviem si 

rady.» Starý pustovník odpovedal: «Čo mi hovoríš, ľúbi sa mi; ale určitú radu v tejto záležitosti nemôžem ti dať. Aby si pod 

takým opátom žil, nemôžem ti radiť. Keby si ale išiel do iného kláštora v tomto kraji, nuž by si ty, ktorý ušiel pred uhryznutím 
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hada, pred hryzením levov ukryť sa nemohol.» Ján Gualbert prosil: «Neopúšťaj ma, otče môj, daj mi radu, lebo statočne 

budem sa toho držať, čo mi ty poradíš.» Starec riekol: «Iď a udaj zločinný skutok toho človeka, aby predišlo sa zlému.» 

Ján starca počúval, išiel do Kamaldoly, do kláštora neďaleko Arezza, na apeninských vrchoch sa nachádzajúceho, ktorý sv. 

Romuald založil, a tam udal predstavenému simoniu Ubertusovu. A ztade putoval ďalej so svojím súdruhom. Na ceste 

postretli chudobného pútnika, ktorý o almužnu prosil. Ján riekol bratovi: «Siahni do kapsy, brat môj, rozdeľ chlieb, ktorý 

máme, a daj polovicu tomuto chudobnému. Súdruh odpovedal: «Tento pôjde dnes z domu do domu a dostane zo všetkého v 

hojnosti a nepotrebuje nášho daru. A z čoho budeme my živí, keď nemám len jeden chlieb?» Ján pokarhal ho: «Neodkladaj, 

brat môj, a daj mu hneď!» Chudobný vzal chlieb, ďakoval a natešený išiel ďalej. Postretli druhého žobráka a tomu dal Ján 

druhú polovicu chleba; potom riekol bratovi: «Iď do mesta a pýtaj niečo pre nás.» Mních počúval, chodil od dvier ku dverám, 

vrátil sa a riekol: «Hľa, ten, ktorému si dal chlieb, chodí po celom meste a žobre. Ja som dostal takým spôsobom len tri 

vajcia.» To videl a počul jeden pastier, ktorý v meste o tom rozprával. I doniesol nezadlho Jánovi chlieb, vajcia a iné veci. 

Keď to Ján videl, riekol bratovi: «Tu, brat môj, vezmi, čo si dal.» I prišli do tichého údolia, Vallis Umbrosa (údolie tône) 

menovaného, ktoré v biskupstve Fiesole, pol dňa cesty od Florencie vzdialené leží a svoje meno od tône okolitých vysokých 

vrchov a mohutných košatých stromov dostalo. V tomto milom údolí našiel dvoch pustovníkov, Pavla a Gunthelma, učeníkov 

sv. Romualda, u ktorých ostal. Vystavali si chyžky, žili prísno a kajúcne podľa pravidiel prvotných sv. Benedikta. 

Nábožnosť a svätý život Jána Gualberta priťahovaly k nemu do toho tichého údolia mužov a mládencov, mníchov a svetských 

so všetkých strán, ktorí ho žiadali, aby pod jeho správou k dokonalosti kresťanského života vedení boli. Zbožná opátka Itta 

zo sv. Hilaria darovala Jánovi to údolie, ako i mnoho peňazí; i vystaval tu s jej podporou kláštor pre svojich učeníkov, ktorým 

predpísal pravidlá sv. Benedikta s niektorými dodatkami. Keď cisár Henrik III. do Itálie cestoval, išiel s ním i biskup z 

Paderbornu, a tento posvätil kláštor. Pápež Alexander II. potvrdil roku 1070 tento nový rád. Svätý zakladateľ tohoto rádu 

vnikol do sŕdc ľudských hlboko a veľmi bol prísnym pri prijímaní údov do neho. Kto chcel byť prijatým, musel sa podrobiť 

prísnej jednoročnej zkúške pokory a sebazapierania. Pravidlá rádu boli prísné; no príklad, aký dával opát svojim bratom, 

ponúkal viacej ku plneniu ťažkých predpisov, než výmluvnosť, krásné a učené reči. Mnísi radi nasledovali svätého opáta 

svojho v láske k samote, chudobe, mlčanlivosti a pokore. Pri každom kláštore založil nemocnicu pre chorých, ktorých sám 

láskavé opatroval. Oproti chudobným bol veľmi štedrý; často všetky zásoby kláštora im rozdal. 

A rád «Šedých bratov,» ako ich ľud menoval, došiel takej obľuby, že sv. Ján Gualbert ešte za života svojho dvanásť nových 

kláštorov založil a iné opravil, ako opátstva Passignano pri meste Siene, sv. Reparata pri Florenci, sv. Fidelis pri Sturmi atď. 

Jeho mnísi nosili rúcho šedej barvy z hrubého súkna. Mlčanlivosť museli prísno zachovávať. Pôsty boli časté. Pokora a 

poslušnosť boli hlavnými cnosťami, ktoré rád požadoval od údov svojich. Svätý zakladateľ neprijal z pokory ani nižšie 

posviacky kňažstva. A stav kňazský mal v takej úctivosti, že nedovolil mníchom za kňazov sa dať vysvätiť, o ktorých vedel, 

že dopustili sa pred svojím vstúpením do kláštora ťažkého hriechu. 

Dobrotivý Boh oslávil pokorného sluhu svojho zázrakami už za živa. Jedného dňa prišiel ku sv. Jánovi Gualbertovi vojak, 

ktorý bol sluhom pri istom dôstojníkovi v Kastel Karliane, ktorého opát ešte za času svojho vojenského stavu znal. Svätý 

pýtal sa vojaka, čo robí jeho pán. Vojak odpovedal: «Oj, otče, môj pán je už od dvoch mesiacov veľmi chorý.» Sv. Ján 

Gualbert vzal chlieb, prežehnal ho, a poslal dôstojníkovi. Dôstojník jedol z chleba a bol hneď uzdravený. O štyri dni prišiel 

sám ku sv. opátovi a ďakoval mu za uzdravenie. 

Nad svojimi kláštormi strážil sv. Ján Gualbert veľmi prísne, aby jeho mnísi od prvotnej kázne sa neuchýlili. Jedného dňa 

navštívil kláštor Mosketta. Keď videl, že je kláštor ozdobený a chudobu neprezradzuje, zavolal opáta a riekol mu: «Ty si 

vystaval palác, v ktorom ako vzácni páni bývate. Mnoho peňazí, ktorými sa mohlo vyživiť množstvo chudobných, vynaložil 

si naň. To ale tak ostať nemôže a neostane!» I obrátil oči svoje k nebu a modlil sa, volajúc: «Ó Bože, ráč potrestať 

vysokomyseľnosť a porúčaj stavania!» A netrvalo dlho, i rozvodnil sa potok okolo kláštora tečúci, zaplavil celý kraj a podmyl 

nádherný kláštor tak, že sa zrútil. Raz mu oznámili, že v jednom jeho kláštore bol prijatý bohatý mladík, ktorý všetok svoj 

veľký majetok kláštoru daroval a pritom pokrvných svojich ukrátil. Keď presvedčil sa o tom sv. Ján, bežal do kláštora, dal si 

listinu ukázať a roztrhal ju, i prosil Boha, aby ráčil potrestať veľký hriech, ktorý narušil kláštorskú chudobu. Nasledujúceho 

dňa uderil hrom do kláštora, podpálil ho a väčšia časť jeho ľahla popolom. Sv. Ján Gualbert bol najväčším nepriateľom 

simonie (svätokupectva), ktorá toho času ničila kázeň a bázeň cirkevnú. 

V 88. roku požehnaného života svojho upadol sv. Ján Gualbert do ťažkej nemoce, keď práve kláštor Passignano navštívil. S 

radosťou pripravoval sa na príchod Pána, prijal s najvrúcnejšou pobožnosťou sväté sviatosti zomierajúcich, zhromaždil okolo 

seba všetkých opátov svojich kláštorov a napomínal ich srdečnými a horúcimi slovami, aby plnili svedomite pravidlá rádu. 

Niekoľko dňami pred svojou smrťou uzrel mládenca pri sebe stáť. On myslel, že ho všetci vidia, i riekol ku mníchom: «Prečo 

že ste nezavolali tohoto brata sebou ku stolu?» Bratia zadivili sa: «O kom že hovoríš, otče?» Sv. Ján Gualbert odpovedal: «O 

tom krásnom mládencovi, ktorý k nám prišiel a s nami vchádza a vychádza. Zkade je? A ako sa volá?» I riekol mu sv. Letus, 

opát z Passagnana: «Či nevieš, že je s vrchu Pána a menuje sa Benignus?» Sv. Ján Gualbert porozumel, že myslí na anjela 

jeho strážca, uspokojil sa a zadriemal na chvíľu. I prebudil sa, pýtal papier a pero a napísal: «Ja Ján, verím a vyznávam tú 

vieru, ktorú apoštolovia ohlasovali a svätí Otcovia v snemoch potvrdzovali; ako má byť verená, zachovával som ju celým 

srdcom a bránil som ju zmužile slovami a skutkami.* 

I usnul v Pánu v kláštore Passignano, dňa 12. júla roku 1073. Roku 1193 vyhlásil ho pápež Celestín III. za svätého. 

Sv. Ján Gualbert, zakladateľ rádu, vyobrazuje sa v šedom mníšskom rúchu, s obrazom Krista Pána v ruke. 
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Poučenie. 

Sv. Ján Gualbert zanechal nám krásny príklad, jak láskavé máme sa chovať k nepriateľom, k tým, ktorí nám ublížili na cti, 

ukrivdili a uškodili na majetku. Sv. Ján odpustil svojmu nepriateľovi a to bol základ jeho svätého života a večného 

blahoslavenstva. Láskavý Spasiteľ kázal milovať nepriateľov a im zo srdca odpúšťať. On sám dal nám prekrásny príklad, 

keď nebeského Otca za tých prosil, ktorí ho ukrižovali. A sám Boh odpúšťa všetkým ľuďom, kedykoľvek o odpustenie prosia, 

akokoľvek veľké sú ich previnenia a hriechy. Kresťania, či potrebuješ viac dôkazov, aby si bol presvedčený, že máš 

nepriateľov milovať? Kto vo svojom srdci prechováva nenávisť a pomstu, nezasluhuje meno kresťana. Preto píše sv. Ján (I. 

3, 15): «Každý, kto nenávidí brata svojho, vrah je, a viete, že žiaden vrah nemá života večného v sebe zostávajúceho. Po tom 

poznali sme lásku Božiu, že on život svoj za nás položil: i my máme za bratov životy klásť.» Ťažko je to síce pri urážkach a 

krivdách udusiť hnev a pomstivosť, odpúšťať nepriateľom a za nich sa modliť. Ale Spasiteľ to žiada, kto chce byť Jeho 

učeníkom a nasledovníkom. On i hrozí sa nám, že nám neodpustí, keď blížnym neodpustíme. Kresťania, čo povieš na to ty, 

ktorý každý deň sa modlievaš: «Otče, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom!» Ty odpúšťaš na oko 

nepriateľovi, v srdci ale prechovávaš hnev. Kresťania, keby ti Boh len na oko odpustil, čo by bolo s tebou? Keď láskavý 

Spasiteľ od nás žiada lásku ku nepriateľom, popraje nám i milosti, aby sme tento veľký a krásny príkaz Jeho zachovávali. A 

keď budeš, kresťane, tento príkaz lásky k blížnym plniť, sľubuje ti Ježiš Kristus, že ťa uzná za svoje dieťa, ktoré má právo 

na Jeho dedičstvo. 

Modlitba. 

V dôvere na prímluvu svätého opáta Jána Gualberta prosíme a vzývame Teba, ó milosrdný Bože, o milosť, žeby si nám 

darovať ráčil srdce láskyplné, tiché, smierlivé, aby sme nepriateľom svojim vždy odpúšťali a opravdivými kresťanmi sa stali. 

Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

13. JÚLA. 

Sv. Margarita, panna a mučenica. 

Svätá Margarita alebo Margyta narodila sa z rodičov pohanských v prostriedku tretieho storočia v meste Antiochii, v krajine 

Pisidii, v Malej Ázii. Jej otec menoval sa Edestus a bol pohanským žretcom či kňazom. Po včasnej matkinej smrti daná bola 

útla Margarita do opatery jednej pokrvnej, ktorá tajne vyznávala vieru kresťanskú. Táto odniesla Margaritu do svojho domu, 

ktorý päťnást míl od Antiochie ležal a nemýlená Edestom vychovávala ju vo viere kresťanskej. Slová jej hlboko vnikly vo 

vnímavé a nevinné srdce dieťaťa tak, že sotva mala Margarita štrnásť rokov, sľúbila Bohu, že zostane pannou. 

Keď Margarita odrástla a stala sa pannou, okúzlila každého svojou telesnou a duševnou krásou, i bola opravdivou perlou, čo 

meno jej vyznamenáva. Otec povolal ju domov a chcel ju vydať. Margarita riekla otcovi, že ostane do smrti pannou, lebo že 

zasľúbila sa nebeskému ženíchovi, Kristu Pánovi. Pohanského otca zarmútilo toto vyznanie dcérino, i usiloval sa všemožne, 

aby ju od viery Kristovej odviedol. Všetko jeho namáhanie bolo márne. I rozhneval sa veľmi, ztrýznil ju a vyhnal z domu. 

Zbožná panna radovala sa, že pre svojho nebeského Ženícha pohanená bola. I odišla ku svojej vychovávateľke a bývala u 

nej. 

Toho času nastalo ukrutné prenasledovanie kresťanov po celej veľkej krajine rímskej. Cisár Dioklecián naložil, aby jeho 

miestodržitelia vo všetkých provinciách kresťanov nútili, žeby krajinským bohom buď obetovali, buď vykynožení boli. i v 

Pisidii dialy sa na kresťanoch tie najväčšie ukrutenstvá. Zbožná, prekvetajúca panna Margarita počula o ohavnostiach, ktoré 

sa páchajú na vyznavačoch pravej viery Kristovej, i prosila Boha, aby jej poprial sily a vytrvanlivosti v nastávajúcich 

protivenstvách. Do Pisidie prišiel nový miestodržiteľ menom Olibrius, pohan pyšný a pánovitý. Keď cestoval krajom, v 

ktorom Margarita bývala, uzrel ju medzi pannami, ktoré v poli stádo pásly, a krásou jej bol tak dojatý, že ju za manželku 

žiadal. Keď nechcela k tomu privoliť, dal ju svojim sluhom chytiť a k sebe priviesť. Margarita vzývala Boha, aby ju v boji 

posilnil. Keď svätú pannu k nemu doviedli, opakoval svoju žiadosť. Margarita vyznala, že sľúbila večnú panenskosť 

Spasiteľovi sveta. Olibrius vykladal panne všetko to zlé, ktoré ju očakáva, jestli v kresťanskej viere zotrvá a opisoval jej 

všetko to pozemské šťastie, ktoré ju očakáva, jestli Krista zapre a rímským bohom obetovať bude. I ponúkal jej útlymi 

slovami svoju ruku ku manželskému sväzku. Všetko namáhanie jeho bolo márne. Rozkázal teda vojakom, aby ju sviazali a 

do mesta Antiochie zaviedli. 

V Antiochii trápená bola Margarita vo väzení hladom, smädom a hrubými slovami pohanských vojakov. Keď Olibrius sám 

do Antiochie prišiel, dal si svätú pannu putami obťaženú pred svoju súdnu stolicu doviesť. Domluval jej dlho najláskavejšími 

slovami, áno prosil ju, aby šetrila svoj mladý vek. Múdre odpovede, ktoré mu dávala, zvíťazily nad jeho úlisnými slovami; 

myslel si, že od nej nepochádzajú i radil jej, aby podľa vlastného citu sa držala a cudzé rady nepočúvala. Svätá panna 

vykladala pohanovi, že Duch svätý jej ústama hovorí. Olibrius nahneval sa a začal jej vyhrážať. Keď sa presvedčil, že ani 

hrozby neosožia, rozkázal ju bičovať. Krv liala sa potôčkami z jej nevinného útleho tela. Ľud prosil ju, aby sa poddala. Ona 

riekla, že to nemožno, že sluší sa Boha živého, ktorý nebo a zem stvoril, zachováva a riadi, viac poslúchať, než bohaprázdny 

rozkaz cisárov. I rozkázal Olibrius, aby ju katovia na škripec natiahli a železnými hrebeňami jej útle telo drali. Keď pohan 
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videl jej stálosť, bol tak pohnutý, že ďalej na jej muky dívať sa nemohol, i dal ju do väzenia odviesť. Vo väzení prosila svätá 

panna o svoje víťazstvo. I osvietilo sa jej tmavé väzenie, rozkoš nadzemská zaliala jej tvár a všetky jej rany zacelely sa 

okamžite. Tento zázrak dodal jej novej sily. 

Na druhý deň ráno rozkázal Olibrius, aby mu sv. Margaritu predviedli. Keď videl, že je celkom zdravá, zahorel znovu 

nečistým ohňom a počal ju úlisné nahovárať, aby vydala sa za neho a odriekla sa Krista. I presvedčil sa zase, že namáhanie 

jeho je márne. Zahrozil jej, že dá jej telo páliť. Svätá panna zvolala s opovržením: «Páľ, len telo spáliš, nesmrteľnú dušu 

nie!» Rozvzteklený rozkázal katom, aby ju vyzliekli, na škripec natiahli a jej údy pálili. Pri hrozných mukách chválila svätá 

nebeského Ženícha, že jej poprial pre Jeho slávu trpeť, kde medzitým pohan posmieval sa jej a diabolsky rúhal. Keď videl, 

že je na polo spálená, kázal katom, aby ju poviazali a do vody hodili. Svätá panna modlila sa vo vode s povýšeným hlasom 

k Bohu. I zatriasla sa zem, povrazy sa rozpadly, bolo videť nad ňou bielu holubicu, a z vody vyšla na breh celkom neporušená. 

Prítomní pohania videli ten zázrak, uverili v Ježiša Krista a chválili Boha. 

Olibrius naľakal sa a starostlivý o svoj úrad, rozkázal najprv tých, ktorí v Krista Pána uverili, hneď pobiť a hlavu svätej 

Margarity mečom sťať. S radosťou, ako na dáke veselie, išla svätá panna ku smrti. Keď jej kat chcel hlavu sťať, pokľakla si 

na kolená, ďakovala Bohu za všetko obdržané dobrodenie, modlila sa za blaho sv. cirkvi a všetkých verných kresťanov a 

odporúčala dušu svoju do rúk svojho Spasiteľa. I sklonila nevinnú hlavu svoju pod meč pohanského kata.  

Tak zomrela sv. panna Margarita smrťou mučeníckou roku 260 po Kristu Pánu v Antiochii Pisidskej. Nábožní kresťania 

pochovali slušne jej telo. Neskôr vystavaný bol nad jej hrobom veľkolepý chrám. Keď križiacke vojsko zaujalo Antiochiu, 

našli chrám tento a meno sv. Margarity prišlo do známosti i v Európe, kde k jej pocte od toho času jej pamiatka sláviť sa 

začala. Tehotné ženy vzývajú sv. Margaritu o pomoc. 

Sv. Margarita vyobrazuje sa, ako v jednej ruke drží kríž, v druhej ale reťaz, na ktorej uviazaný je drak; oči obrátené má k 

nebu. 

Poučenie. 

Sv. Margarita mala tak čistú dušu, vodou svätého krstu obmytú, že v nej žiadna náklonnosť k pozemskému životu sa nejavila, 

žiadna myšlienka, žiaden pocit svetský jej túžbu po príbytkoch nebeského Ženícha nezakalil. Ačkoľvek bola útlou pannou, 

premohla múdrosťou a duchaprítomnosťou svojou všetky nástrahy, hrozby a trápenia úlisného pohana. A preto menovala sa 

všetkým právom Margaritou, to jest perlou. Perla raste hlboko v morských tichých vodách, ukrytá v škrupine. Tak vyrástla 

sv. Margarita v skrytosti, vzdialená od nákazlivého sveta a obetovala panenskosť svoju nebeskému Ženíchovi a zomrela 

neporušená smrťou mučeníckou. I ty, kresťanská panno, máš tak žiť v úkrytosti a vzdialená od ľahkomyseľných, 

bohaprázdnych svetákov, aby si mohla ako ona pomocou sv. viery premôcť pekelného draka, hriech a jeho následky. Lebo 

ako perla zničená býva, keď nakazí a otvorí sa škrupina, v ktorej sa utvoruje: tak ani duša nemôže ostať neporušenou a čistou, 

keď z úkrytosti sa pohne, s nakazeným svetom obcuje a po rozkošiach túži. V kryštálových vodách daria sa najkrásnejšie 

perly, ktoré majú vysokú cenu. A v obcovaní s Bohom skrze modlitbu a sv. rozjímanie vzdelávajú sa čisté, krásné duše. Pravá 

perla musí sa skvieť, ako jasná kvapka vody. Tak musí i tvoja duša, kresťanská panno, skvieť sa čistotou; lebo ako perly 

ozdobujú koruny kráľov, tak duše panenské sú najnádhernejšou ozdobou sv. cirkvi. Panno kresfanská, nasleduj sv. Margaritu 

v živote a budeš korunovaná perlami večného života! 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám milosti, aby sme dokonale poznali čistotu duše i tela, nado všetko si ju vážili a na prímluvu Tvojej panny 

a mučenice, sv. Margarity, ju i zachovali; skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

Sv. Anaklet, pápež a mučeník. 

Dnešného dňa pripomína si sv. cirkev i pamiatku mučeníckej smrti sv. Anakleta, pápeža. 

Po mučeníckej smrti sv. Klementa, ktorého pozostatky slovanskí apoštolovia sv. Cyrill a Metod neďaleko Chersonu r. 861, 

dňa 30. januára našli, vyvolený bol o päť mesiacov a síce r. 103, dňa 3. apríla sv. Anaklet, rodom Grék z Athén. Toho času 

panoval v Ríme povestný cisár Trajan, pod ktorého panovaním kresťania veľmi prenasledovaní boli. Svätý Otec mnoho trpel, 

keď počul o tých ukrutnostiach, aké pohania na bezbranných kresťanoch denne páchali, ktorí radostne život svoj za sv. vieru 

obetovali. 

V búrlivých tých časoch riadil sv. Otec neohrozene sv. cirkev. Vydal mnohé blahonosné nariadenia. Naložil, aby biskup od 

troch prítomných biskupov na hodnosť svoju svätený býval, aby každého kňaza a diakona vlastný biskup verejne posviacal. 

Ohľadom veriacich ustanovil, aby všetci pri sv. omši po kňazovom prijímaní Telo Božie požívali. Ozdobil hrob sv. apoštola 

Petra. Prichystal hrobku pre pápežov. Vysvätil za biskupov šiestich, za kňazov piatich, za diakonov troch nábožných mužov. 

Za deväť rokov, tri mesiace a desať dní spravoval cirkev Božiu čo najvyšší pastier. Zbožným svojím životom svietil veriacim 

ako slnko jasné. I on dokončil blahonosné úradovanie svoje smrťou mučeníckou, dňa 13. júla r. 112 po Kristu Pánu a bol vo 

Vatikáne v Ríme pochovaný. 
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Sv. Analekt vyobrazuje sa v rúchu pápežskom.  

Modlitba.  

Ó Bože, ktorý výročným slávením pamiatky blahoslaveného Anakleta, mučeníka a pápeža svojho, nás obveseluješ, popraj 

nám milostivé, žeby sme ctením tohto svätého jeho prímluvy účastnými sa stali. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána 

nášho. Amen. 

 

14. JÚLA. 

Sv. Bonaventura, učiteľ cirkvi. 

Jeden z najväčších učiteľov sv. cirkvi, ktorí evanjelickou jednoduchosťou a pri tom najhlbšou a najzákladnejšou učenosťou 

sa vyznačili, je serafinský učiteľ — sv. Bonaventura. 

Sv. Bonaventura, tento vzor a ozdoba učenosti a zbožnosti vo sv. cirkvi, narodil sa r. 1221 v Bognarei, v Toskansku, v Itálii, 

zo starej šľachtickej, zbožnej rodiny. Otec menoval sa Ján Fidenza, matka Mária Ritelli. Vo svojom štvrtom roku upadol 

malý Ján, ako bol pokrstený, do nebezpečnej nemoce, tak, že lekári na jeho uzdravení pochybovali. Zbožná matka Mária 

obrátila sa s prosbou ku sv. Františkovi z Assisi, žeby jej chorého synáčka navštívil a ho požehnal, aby sa mu zdravie 

navrátilo. Svätého Františka pohly bolestné slzy matky Márie; vyplnil jej prosbu a modlil sa nad nemocným. Syn Ján uzdravil 

sa hneď a sv. František zvolal: «O buona ventura!» to jest: «Oj, šťastlivá udalosť!» Preto menovali rodičia synka svojho Jána 

— Bonaventura a prisľúbili sv. Františkovi, že keď doraste, do jeho rádu vstúpi a svoj život Bohu zasvätí. Keď malý Ján k 

rozumu prišiel, vysvetlila mu nábožná matka, čo jeho nové meno Bonaventura značí a zavčasu priúčala ho modlitbe a 

nábožnosti, pokore a poslušnosti. Ako mladík robil neobyčajné pokroky vo vedách. 

Roku 1243 vstúpil do rádu sv. Františka. Čo novic vyznačoval sa veľkou zbožnosťou a nadobyčajnými vlohami duševnými. 

Denne rozjímal umučenie Pána a klaňal sa najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Predstavený kláštora poslal ho po odbavenom 

prípravnom roku na svetochýrne vysoké školy do Paríža, kde Alexander Hales, nepremožiteľný učiteľ menovaný, a po ňom 

tiež slávný Ján de la Rochelle vedochtivú mládež vyučovali. Na učení tomto vynikal Bonaventura nie len zriedkavými 

vedami, ale i zbožnosťou a cnosťami. Slávný Hales hovoril o ňom: «Je on pravý Israelský a tak sa zdá, že hriech Adamov 

naň neprešiel.» Vo svojej pokore neopovažoval sa ku stolu Pána pristupovať. O niekoľko rokov prednášal Bonaventura už 

sám na vysokých školách o knihách svetochýrneho Petra Lombarda. V Paríži obznámil sa Bonaventura so sv. Tomášom 

Akvinským a spriatelil sa s ním srdečne. Toho času písal už mnoho. Sv. Tomáš obdivoval jeho učenosť a jeho spisy, v ktorých 

zračilo sa Božie pomazanie. I pýtal sa ho, z jakej knihy čerpal svoju vedu a výmluvnosť? Sv. Bonaventura viedol sv. Tomáša 

Akvinského ku ukrižovanému Spasiteľovi a riekol: «Toto je prameň, z ktorého čerpám vedu!» S najväčšou pokorou plnil v 

kláštore najnižšie služby a obsluhoval najhnusnejších nemocných. Keď to videl blahoslavený fráter Egýd, riekol: «Vám 

učeným dal Boh vznešené dary, s ktorými môžete Mu slúžiť a Jeho meno oslavovať pred ľuďmi; ale čo môžeme my prostí 

ľudia činiť ku Jeho cti?» Svätý učenec odpovedal: «Vy môžete Boha z úprimného srdca milovať, a toto je jediné, čo sa Jemu 

opravdivé ľúbi. A ja ešte viac poviem, že totižto nábožná ženička Boha viac milovať môže, než slávný učenec bohosIovia.» 

Blahoslavený brat Egýd bežal do záhrady, zastal si u vrát a volal: «Poďte sem vy prostí a neučení ľudia; poďte vy nábožné 

ženy, poďte vy všetci a milujte Pána nášho Ježiša Krista. Vy ho môžete milovať a viac milovať, než otec Bonaventura a 

najzručnejší učenci bohoslovia! 

Predstavený rádu sv. Františka naložil Bonaventurovi, aby sa dal za kňaza vysvätiť. Dlhý čas chystal sa k tomuto vážnemu 

kroku pôstom, modlitbou a inými skutkami pokánia, lebo držal sa za nehodného túto dôstojnosť prijať. Keď bol posvätený, 

blížil sa vždy s bázňou a strachom k oltáru. A keď sv. omšu slúžil, videť bolo na jeho slzách a celom zovňajšku city najhlbšej 

pokory a vrúcnej lásky. Keď ohlasoval slovo Božie, zapaľoval tým istým ohňom lásky srdcia svojich poslucháčov. To isté 

zračí sa v početných spisoch jeho. Najlepšie prejavuje svoju detinskú a ožiarenú myseľ v rozjímaní o umučení Ježiša Krista, 

ktoré napísal na žiadosť svätého kráľa francúzskeho Ludvika IX., ktorý ho vysoko ctil a často o radu prosieval. V jeho radách 

pre život, ktoré napísal pre sv. Izabellu, sestru kráľovu, a pre jej kláštor v Paríži, ďalej v knihe o riadení duše a v rozjímaniach 

na každý deň v týždni, ktoré napísal na žiadosť zbožných ľudí, zračí sa a dýcha taký nadzemský pocit, že i to najzatvrdelejšie 

srdce dojaté a láskou k Bohu a blížnému rozohriate býva. 

Roku 1255 dosiahol sv. Bonaventura s jeho priateľom, sv. Tomášom Akvinským, hodnosť doktora na vysokých školách 

parížskych. O rok na to povolal ho pápež Alexander IV. do Ríma, kde bratia rádu sv. Františka nového svojho generála voliť 

malí. Sv. Bonaventura bol za hlavného riaditeľa rádu Františkánskeho jednohlasne vyvolený. Upadol od strachu do mdloby 

a na kolenách prosil otcov, aby hodnejšieho vyvolili. Ale prítomný pápež potvrdil tú voľbu a rozkázal mu, aby z poslušnosti 

oproti cirkvi dôležitý ten úrad prijal. 

Čo generál rádu úradoval za 18 rokov veľmi požehnane a stal sa jeho druhým zakladateľom. Hneď uspokojil všetky roztržky 

v ráde, ktorý bol už od prvotnej kázne odstúpil. On účinkoval láskavosťou, tvrdou prísnosťou a trestom. Sám predchádzal 

bratov príkladom. Nikto nepoznal, že je hlavou rádu, lebo všetkých prevyšoval najhlbšou pokorou. O všetkých staral sa 
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otcovsky. K národom pohanským posielal missionárov zo svojho rádu, aby im zvestovali sv. vieru. Sám ohlasoval slovo 

Božie všade, kamkoľvek prišiel v úradných povinnostiach, a to s takým zdarom, že i najzatvrdlivejší hriešnici pokánie činili. 

V celom svete pôsobil mnohými spisami, ktorými sv. vieru bránil, meno Spasiteľovo oslavoval a ľud ku pokániu 

povzbudzoval. Keď spisoval život sv. Františka, chcel ho navštíviť sv. Tomáš Akvinský. Keď počul, čo sv. .Bonaventura 

píše, vrátil sa odo dverí jeho izbičky a riekol: «Nechajme svätého v pokoji, lebo by bolo hriechom znepokojovať ho, keď 

píše život svätého.» 

Roku 1265 vymenoval ho pápež Klement IV. za biskupa do Jorku (Yorku) v Anglicku. Sv. Bonaventura prosil sv. Otca na 

kolenách, aby ho nechal žiť v jeho chudobe. Keď po smrti tohoto pápeža kardináli o voľbe jeho nástupcu sa radili a nemohli 

sa usrozumeť, usniesli sa na tom, že toho za pápeža vyvolia, ktorého sv. Bonaventura za hodného uzná. Bol vyvolený Gregor 

X., rodom Nemec. Pápež Gregor chcel mať okolo seba učených ľudí, i vyvolil Bonaventuru za kardinála. Pokorný sluha Boží 

býval vtedy v kláštore Mugello neďaleko Florencie. Poslanci pápežovi, ktorí niesli mu vymenovanie a kardinálsky klobúk, 

našli sv. Bonaventuru v kuchyni, ako práve stolové a chrámové náradie umývať pomáhal. Keď mu riekli, že mu pápež 

rozkazuje, aby prijal kardinálsky klobúk, prosil ich pokorne, žeby klobúk na stenu zavesili, kým svoju robotu nedokoná! Keď 

dokončil prácu so svojimi bratmi, riekol: «Tak, bratia moji, keď sme vykonali povinnosť najnižšieho brata, musím teraz ešte 

skloniť šiju pod jarmo tejto hodnosti. No, verte mi, povinnosti kláštorské sú ľahké a spasiteľné, kdežto tie, ktoré visia na 

vysokých hodnostiach, ťažké sú a veľmi nebezpečné.» 

Nezadlho povolal pápež sv. Bonaventuru do Ríma a posvätil ho za biskupa do Albana. Pod ním odnesené bolo telo sv. Antona 

do Padovy. Keď sv. Bonaventura videl, že jazyk tohoto svätého po tridsiatidvoch rokoch neporušeným zostal, zvolal: «Oj 

požehnaný jazyk, ktorý si Boha chválil a iných Boha chváliť učil! Teraz ukázalo sa, jakú zásluhu si u Boha si vydobyl.» 

Roku 1274, dňa 7. mája zasadnúť mal cirkevný snem v Lyone. Pápež požiadal zvláštne sv. Bonaventuru, aby pripravil sa ku 

snemu tomuto. I sišlo sa do Lyonu 500 biskupov, 70 opátov a 1000 iných hodnostárov cirkevných. Kráľ Jakub z Aragonie, 

mnohí kniežatá a poslanci gréckeho cisára Michala Paleologa navštívili tento vážny snem, na ktorom pojednávať sa malo, 

ako by sa grécka cirkev s rímskou sjednotiť a kázeň cirkevná napraviť mohla. Pápež Gregor X. predsedal a sv. Bonaventura 

mal hneď pri ňom miesto. Sv. Bonaventura bol dušou celého snemu. Svojou láskavosťou a základnými dôvodami získal 

Grékov, že sjednotili sa s rímskou cirkvou. Gregor X. slúžil sám vo sviatok svätého Petra a Pavla slávnostnú sv. omšu, pri 

ktorej naložil, aby odspievalo sa sv. Evanjelium grécky a latinsky. A sv. Bonaventura kázal pri tejto príležitosti so silou a 

posvätením o jednote viery u prítomnosti veľkého počtu ľudu a všetko tešilo sa, že cirkev sjednotená bude. 

Radosť tá všeobecná dlho netrvala; lebo pri treťom zasedaní snemu ochorel sv. Bonaventura a tak oslabol, že sám pápež 

Gregor X. udelil mu sviatosť posledného pomazania. S nebeskou tichosťou a radosťou pozeral svätý na kríž, ktorý v ruke 

držal a v noci zo 14. na 15. júla roku 1274 usnul v Pánu. Smrť jeho pôsobila veľký zármutok. Pápež, kardináli, biskupi a iní 

hodnostári cirkevní odprevádzali telo jeho do hrobu. Pochovaný bol vo františkánskom kostole. Mnohé zázraky stály sa na 

prímluvu služobníka Božieho. Pápež Sixtus IV. vyhlásil ho r. 1482 za svätého a Sixtus V. r. 1588 za učiteľa cirkvi. Keď roku 

1562 v Lyone veľký hlad povstal, olúpili kalvíni hrob sv. Bonaventury, spálili v kacierskej besnote jeho pozostatky na námestí 

a hodili popol do rieky; len hlava zachovala sa. 

Sv. Bonaventura vyobrazuje sa v rúchu františkánskom s kardinálskym klobúkom a s krížom v ruke. 

Poučenie. 

Sv. Bonaventura čerpal svoju hlbokú učenosť z pohľadu a rozjímania ukrižovaného Spasiteľa. On rozjímal o piatich ranách 

Krista Pána. Naučil sa milovať Boha, lebo poznal, ako Boh miloval nás, keď vlastnému Synovi dal za hriechy naše na 

potupnom dreve kríža zomierať. A láska sv. Bonaventury ku Spasiteľovi bola tak veľká, že jeho početné spisy i dnes tú istú 

lásku v tých rozpaľujú, ktorí ich čítajú. Láska k ukrižovanému Spasiteľovi podala sv. Bonaventurovi do ruky pero, aby stal 

sa najväčším učiteľom cirkvi svojho času. O ňom a jeho spisoch hovorí učený Gerson: «On bol jasno svieťace a horiace 

svetlo vo tmách.» On napísal 300 spisov rozličného obsahu, ktoré na rozkaz pápeža Sixta roku 1588 v Ríme tlačou vyšly. 

Dva sväzky obsahujú komentáry na sv. Písmo, tretí jeho kázne a reči, štvrtý a piaty komentáry na pôvodcu knihy príslovia, 

slávného to učiteľa Petra Lombarda, šiesty, siedmy a ôsmy sväzok jeho menšie pojednania. Z menších jeho pojednaní 

najznamenitejšie dielo je «Hexameron,» alebo vyloženie, ako Boh za šesť dní svet stvoril. O jeho spisoch hovorí iný učenec: 

«Kto chce byť učeným a nábožným, nech drží sa jeho spisov.» Kresťania, jakú že lásku ty máš k Bohu? Čo činíš ty pre Ježiša 

Krista, ktorý za teba toľko učinil a pretrpel? Jestli si učencom, učenosť tvoja bez lásky k Bohu a blížnemu nemá žiadneho 

významu! Sv. Bonaventura povedal: «Nábožná ženička môže Boha viacej milovať, nežli slávný učenec bohoslovia.» Pohľad 

na ukrižovaného Spasiteľa naučil sv. Bonaventuru pokore. Z pokory nechcel žiadnu hodnosť prijať a keď bol k tomu 

donútený, konal tie najnižšie služby. Keď ho kardináli oslovili, aby im poradil pápeža, mohol seba navrhnúť, boli by ho 

vyvolili. On to neučinil. Kresťane, čo že by si ty v takom páde učinil? Rozjímaj o pokore sv. Bonaventury, obracaj často svoj 

zrak na ukrižovaného Spasiteľa a buď pokorným. Sv. Bonaventura píše: «Pokora má štyri stupne. Prvý je: svetom 

opovrhovať; druhý: žiadnym človekom neopovrhovať; tretí: sebou samým opovrhovať; štvrtý: nedbať, lež spokojným byť, 

keď nami iní opovrhujú.» 

Modlitba. 

Ó všemohúci Bože, Ty rozdavaču každej milosti, ktorý si sv. Bonaventuru zvláštnou múdrosťou a učenosťou vyznačil, vpusť 

i do našich sŕdc lúč Svojej milosti, žeby sme vo vede spasenia vždy viac pokračovali a ňou k Tebe vedení boli. Skrze Ježiša 

Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 
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15. JÚLA. 

Rozoslanie sv. apoštolov. 

Dnešného dňa slávi sa na mnohých miestach vo sv. cirkvi pamiatka rozídenia sa sv. apoštolov do širokého sveta, aby podľa 

nariadenia Kristovho hlásali sv. Evanjelium. Sv. apoštolovia rozišli sa po svete hneď po zavraždení sv. Jakuba Väčšieho, 

syna Zebedeovho, brata Jánovho, prvého to mučeníka medzi apoštolmi, ktorý bol usmrtený na rozkaz kráľa Herodesa 

Agrippy. Pamiatka táto slávi sa teda vo sv. cirkvi, lebo od tohoto času, čo rozišli sa sv. apoštolovia z Jeruzalema po svete, 

bolo sväté Evanjelium pohanským národom ohlasované a ich potomci boli do kráľovstva Božieho povolaní. 

My zvelebujeme dnes milosrdenstvo Božie, že božský Vykupiteľ sv. apoštolom naložiť ráčil, aby do celého sveta išli a 

vyvolený národ zo všetkých čiastok sveta zhromažďovali. Touto slávnosťou býva i sv. cirkev oslavovaná a známka jej 

všeobecnosti zjavne vyznávaná, ktorá tým bola uskutočnená, že apoštolovia opustili národ Israelský, ktorý prvý obdržal 

posolstvo spásy, ale ho neprijal, a do všetkých končín zeme išli, aby ho zvestovali. Prv, než sa sv. apoštolovia rozišli, zostavili 

svoje apoštolské vyznanie viery. I pripisuje sa zostavenie prvého článku apoštolského vyznania viery svätému Petrovi, 

druhého sv. Andrejovi, tretieho sv. Jakubovi Väčšiemu, štvrtého sv. Jánovi, piateho sv. Tomášovi, šiesteho sv. Jakubovi 

Mladšiemu, siedmeho sv. Filipovi, ôsmeho sv. Bartolomejovi, deviateho sv. Matúšovi, desiateho sv. Šimonovi, jedenásteho 

sv. Judovi Taddeášovi a konečne dvanásteho sv. Matejovi. 

Keď sa tak svätí apoštolovia usniesli na rovnakom spôsobe vierovyznania a základ položili, podľa ktorého sv. Evanjelium 

ohlasované byť má, určili, kam jeden každý z apoštolov obrátiť sa má, aby hlásal slovo spasenia národom. 

Sv. Peter odišiel do Antiochie a Ríma. Sv. Pavel ohlasoval slovo Božie v Malej Ázii, Macedónii, Grécku a konečne v Ríme. 

Sv. Andrej precestoval Scytiu, Tráciu, Epirus a usadil sa v Patrase. Sv. Jakub Väčší ohlasoval sv. Evanjelium prv, než bol 

mečom odpravený, najprv v Judei a SaMárii, potom vo Španielsku, zkade vrátil sa do Jeruzalema, kde ho kráľ židovský 

Herodes Agrippa zavraždiť dal. Sv. Jakubovi Mladšiemu sveril sám božský Spasiteľ cirkev v Jeruzaleme. Svätý Ján 

rozširoval sv. Evanjelium v Malej Ázii, v Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardese, Filadelfii, Laodicei, Efese, ba zašiel až k 

Partom. Sv. Tomáš cestoval k Partom, Medom, Peršanom, Karamanom, Hyrkánom, Baktrom; ba niektorí spisovatelia 

cirkevní myslia, že hlásal sv. Evanjelium i v Mesopotamii, Indii a Ethiopii. Sv. Filip kázal vo Frygii a Scithii a zomrel v 

Hierapole. Sv. Bartolomej precestoval Arabiu celú až do najjužnejších jej krajov, preplavil sa do Indie, vrátil sa cez Persiu, 

Babyloniu, Mesopotamiu, Assyriu do Malej Ázie a Armenie. Sv. Matúš ohlasoval slovo spasenia najprv v Palestíne, potom 

v Arabii, Ethiopii, Partii a Indii. Sv. Šimon cestoval po severnej Afrike, Egypte, po britských ostrovoch a so sv. Judom 

Taddeášom i po Persii a Babylonii. Sv. Juda Taddeáš hlásal sám sv. Evanjelium vo Veľkej Armenii. Konečne sv. Matej kázal 

v kraji Kolchisu a dokončil dielo svoje apoštolské v Macedónii. 

Po svojom zmŕtvychvstaní rozkázal Ježiš Kristus apoštolom na jednom vrchu v Galilei, kde zhromaždili sa jedenásti apoštoli 

a vyše 500 veriacich (Mat. 28, 18—20): «Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi. Preto iďte a učte všetky národy, krstiac 

ich v mene Otca i Syna i Ducha svätého: učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som prikázal vám: a hľa, s vami som po 

všetky dni až do skonania sveta!» Tento rozkaz vyplnili teda sv. apoštolovia a sväté Evanjelium hlásané bolo po všetkom 

známom svete. A i dnes konajú nástupcovia apoštolskí to, čo nebeský Spasiteľ naložil, keď missionári cestujú do najďalších 

krajín, aby aj tým najdivokejším národom ohlasovali sv. učenie Kristovo a zhromaždovali ich ako stratené ove  do ovčinca 

Božieho .A láskavý Spasiteľ podporuje milostou svojoutoto veľké dielo spasenia a sv cirkev Jeho šíri sa a prekvitá po celom 

svete. 

Modlitba. 

 Bože ,ktorý si cirkev Svojou .po celom svete rozloženú ,kazaním sv. apoštolov založil. udeľ milostivé , aby sme  prímluvu 

tých ,ktorých pamiatku dnešného dňa jednou slávnosťou ctíme ,vovšetkých potrebách našich skusovali . Skrze Ježiša 

Krista ,Syna ,Tvojho  Pána nášho. Amen  

 

Sv. Henrik II., cisár 

Že je možno človekovi popri najväčších starostiach svetských i na  dušné svoje spasenie pamätať, pri boku manželky ako 

anjel nevinne žiť, pri všetkej sláve svetskej najpokornejším byť a popri veľkých bohatstvách stať sa svätým: toho skvelým 

príkladom je sv. cisár Henrik II. 

Henrik, ktorého súveký svet Pobožným menoval, narodil sa 6. mája r. 972 v Abachu v Bavorsku. Otec jeho bol Henrik, 

vojvoda bavorský a jeho matka Gizela, dcéra kniežaťa Konráda z Burgundu. Nábožní rodičia sverili syna svojho sv. 

Volfgangovi, biskupovi v Rezne, aby ho vychovával. Biskup miloval zbožného a cnostného učeníka ako syna a Henrik ctil 

ho čo svojho otca. Keď r. 995 jeho otec zomrel, stal sa Henrik vojvodom bavorským. Za manželku pojal si zbožnú Kunigundu, 
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dcéru vojvodu Sigfrída z Mét, ktorú sv. cirkev čo svätú ctí. Oba manželia zložili v deň svatby slávnostný sľub panenskosti, 

ktorý až do smrti svedomite zachovávali, tak že mohol sv. Henrik na svojej smrteľnej posteli ku pokrvným manželkiným o 

nej povedať: «Túto sverili ste mi vy a cirkev čo pannu, a teraz vraciam vám ju čo nepoškvrnenú pannu naspäť.» Keď i 

otcovský jeho priateľ sv. Volfgang zomrel, žialil Henrik za ním veľmi a navštevoval často jeho hrob, aby sa pri ňom modlil. 

Jednej noci, keď modlil sa tak pri hrobe sv. Volfganga v chráme sv. Emmerama, zjavil sa mu svätý a riekol: «Prizri sa dobre 

na nápis hrobový. Na hrobe stálo napísané: «Post sex,» t. j. «Po šiesti.» Henrik myslel, že po šiesti dňoch umre. I pripravoval 

sa hneď ku smrti. Keď minulo šesť dní, myslel na šesť týždňov, potom na šesť mesiacov. Prešlo šesť rokov, ale nezomrel; 

no proroctvo vyplnilo sa. Roku 1002 zomrel cisár Otto III. a Henrik bol za rímského cisára vyvolený. 

A Henrik II. začal blahonosne panovať. On stal sa vzorom pre všetkých panovníkov, ktorí sa môžu od neho učiť, ako treba 

podľa vôle Božej šťastne riadiť národy. Neunavene pracoval na blahu svojich poddaných. Ustavične cestoval a kam prišiel, 

potlačoval láskavosťou svojou neporiadky a zneužívania, podporoval chudobných, obdarúval chrámy, kláštory a iné 

dobročinné ústavy. So svojou manželkou sv. Kunigundou založil biskupstvo v Bamberku, a vystaval tam veľkolepý chrám. 

Pápeža, biskupov a kňazov veľmi si vážil, ľud bránil proti všetkým nespravedlivosťam. Svätá viera bola pravidlom všetkých 

jeho skutkov. On bol presvedčený, že nemožno vládnuť nad žiadnym ľuďom bez náboženstva, že jedine kresťanská pravá 

viera môže urobiť ľud šťastným a cnostným a že cisár má byť ochrancom sv. cirkvi, aby na zemi rozširovalo sa kráľovstvo 

Božie. Ačkoľvek bol cisárom, považoval sa za služobníka všetkých; preto hovorili ľudia, že pod purpurom cisárskym nikdy 

neskrývala sa taká pokora. Okolo seba zhromažďoval najzbožnejších mužov, a tých menoval svojimi priateľmi, ktorí ho 

upozornili na jeho chyby a slabosti. Takíto boli sv. Odilo opát, sv. Poppo opát a sv. Burkhard, biskup vo Vormse a iní.  

Ako cisár prinútený býval i vojny viesť; ale nikdy nebral do ruky zbraň, len keď jednalo sa o obranu sv. cirkvi, o ochranu 

svojich poddaných a o blaho vlasti. Preto poprial Boh víťazstvo zbrani jeho. Proti premoženým nepriateľom bol láskavý a 

milosrdný. V Nemecku premohol nepriateľov, ktorí ho zvonku napadli; opravil porúchané chrámy a kláštory. Potom tiahol 

do Itálie, aby tam nespokojencov utíšil a cirkvi i krajine pokoj vydobyl. Po víťazstve išiel so svojou manželkou sv. 

Kunigundou, s mnohými biskupami a velikášmi do Ríma, kde ho r. 1014 sv. Otec Benedikt VII. slávnostne privítal a za cisára 

u hrobu sv. Petra korunoval. Henrik potvrdil darovanie územia rímského, Ravenny a iných zemí, ktoré jeho predkovia svätej 

stolici pápežskej boli udelili. I navrátil sa cez Alpy do Nemecka, ktoré nepriateľ ohrožoval. Henrik musel zase vojnu viesť. 

Keď rozhodná bitka mala sa pri Merseburku počať, bol práve Veľký piatok. Zbožný panovník vydal ráno nasledujúci rozkaz 

vojskám svojim: «Zdá sa mi, že v deň, v ktorom Stvoriteľ pre svoje tvory, Pán pre svojich sluhov poviazať, bičovať a 

ukrižovať sa dal a zomrel, aby svoju lásku preukázal, bolo by neverou, keby sme počali bitku, v ktorej má byť vylievaná krv 

kresťanská. Vojsko nebilo sa. Arcibiskup z Kôlňu bol v tábore prítomný. Posvätil chrismu a v sobotu spovedalo sa a prijímalo 

celé vojsko Božie Telo. A pri najväčšej pobožnosti slávené boli v tábore sviatky veľkonočné. Po Veľkej noci napadol 

nepriateľa a zvíťazil slávne. Potom tiahol do Itálie, ktorú diví Saraceni, spojení s nevernými a úskočnými Grékmi pustošili, 

a premohol ich víťazne. V Ríme bol sv. Otcom radostne vítaný. A vojny tieto neohlušily túžbu jeho, aby starať sa mohol o 

vlastné svoje duševné spasenie. 

Jeho nábožnosť nemala hraníc. Noci trávieval na modlitbách a vo sv. rozjímaní. Kde len mohol, prítomný býval pri sv. omši, 

prijímal s túžbou sv. sviatosti. Nežnou oddanosťou choval sa ku Panne Márii. Ju vyvolil si za patrónku. Kedykoľvek bol v 

Ríme, vždy navštevoval jej chrám, «Santa Mária Maggiore» menovaný. Jej poďakoval sa i teraz za vydobyté víťazstvo nad 

Saracenmi. Keď potom v Strasburgskom chráme videl, že kanonici, vtedy bratia Panny Márie zvaní, veľmi nábožne sa modlia 

a sv. omšu slúžia, mal takú radosť, že sa chcel koruny cisárskej zrieknuť a do toho kláštora vstúpiť. So slzami v očiach prosil 

cisár Henrik mníchov, aby ho medzi seba prijali. Opát rádu Richard riekol: «Ty chceš byť teda podľa* príkladu Kristovho 

poslušným až do smrti?» «Áno,» odpovedal Henrik, «z celého srdca chcem!» A opát Richard riekol povýšeným hlasom: 

«Prijatý si medzi mníchov podľa svojej vážnej vôle. Starosť o tvoje duševné spasenie berem ja na seba, a teraz ti rozkazujem 

mocou poslušnosti, ktorú si oproti mne podlžný, v mene Božom, aby si ty, môj zbožný a verný synu, zase prevzal riadenie 

krajiny, ktorú ti prozreteľnosť Božia sverila a rozširoval svojou opaterou a láskavosťou náboženstvo a blaho národov! Dokáž, 

že si sa naučil zomierať a nes kríž svoj zmužile!» A pokorný sluha Boží poslúchol opáta a niesol svoj ťažký panovnícky kríž 

odhodlane a vytrvale. 

Sv. Henrik má veľké zásluhy i o celkovité pokresťanenievlasti našej, Uhorska. Vojvoda Vajk pýtal za manželku sestru 

Henrikovu Gizelu. Svätý cisár privolil k tomu, keď Vajk sľúbil, že v Uhorsku vieru Kristovu upevní a pozdvihne. Vajk bol 

už predtým pokrstený a prijal meno Štefana. I vyvrátil v krajine pohanstvo do základu a založil desať biskupství. Za to dal 

mu pápež Silvester II. korunu kráľovskú a apoštolský kríž. A zbožná Gizela pomáhala sv. Štefanovi pri jeho apoštolskom 

diele. 

Roku 1023 slávil Henrik sviatky vianočné v Bamberku a tu ochorel nebezpečne. A keď jeho nemoc neprestávala, dal sa 

zaviesť na zámok Grona pri Halberštate a pripravoval sa skrúšene ku svojej smrti. A tu usnul v Pánu, dňa 14. júla r. 1024 vo 

svojom 52. roku, keď bol 22 rokov cisársku korunu nosil. Pochovaný bol v Bamberku v chráme, ktorý sám vystaval. Na jeho 

prímluvu stály sa mnohé divy. Pápež Eugen III. vyhlásil ho r. 1152, dňa 14. marca za svätého. Neskôr bolo i telo jeho 

manželky, sv. Kunigundy pri jeho boku pochované. 

Svätý Henrik II. vyobrazuje sa v rúchu cisárskom, ako drží v ruke vzorku kostola. 

Poučenie. 

Sv. Henrik vážil si čo mohutný cisár sv. vieru nado všetko a o nič sa tak nestaral, ako o oslávenie Boha a rozšírenie kráľovstva 

Božieho na zemi. On spoliehal sa vo svojich vnútorných a zovnútorných bojoch vždy len na Boha, na Jeho jednorodeného 
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Syna Ježiša Krista a na orodovanie Panny Márie. I zvíťazil jak nad svojimi slabosťami, tak nad svojimi mnohými nepriateľmi. 

Nikdy nezabudol pri svojej moci a sláve, že bude museť niekedy počet vydávať zo svojich skutkov tak, ako ten najmenší 

jeho poddaný. Preto bol pokorným. Preto dával dobrý príklad zbožnosti a každej cnosti svojim poddaným. Kresťane, nasleduj 

tohoto veľkého sluhu Božieho v svojom skromnom živote. Nezabúdzaj pri svojich každodenných starostiach pracovať na 

svojom duševnom spasení; ži cnostné v stave, do ktorého ťa prozreteľnosť Božia povolala: zachovávaj príkazy Božie a miluj 

blížného svojho v pokore ako seba samého. A i na tebe vyplní sa, ako na sv. Henrikovi, slovo sv. Písma (Sirach 31, 8—11): 

«BlahosIavený (bohatý), ktorý nalezený je bez poškvrny: a ktorý po zlate sa nesháňal, ani nedúfal v peňazoch a pokladoch. 

Kto je ten, a budeme ho chváliť? Lebo učinil divné veci v živote svojom. Kto zkúšaný je v tom a dokonalým uznaný, tomu 

bude sláva večná; lebo mohol prestúpiť a neprestúpil: zlé činiť a nečinil. Preto utvrdené je bohatstvo jeho v Pánovi á almužny 

jeho velebiť buďe všetko zhromaždenie svätých.» 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám, žeby sme ako sv. Henrik, Tvoj vyznavač, žiadnym pokušením premožení neboli, ale vždy po tom t 

túžili, aby sme na jeho prímluvu účastnými boli Tvojej zvláštnej milosti. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. 

Amen. 

 

16. JÚLA. 

Panna Mária z vrchu Karmel. 

Svätá Zem je veľmi hornatá krajina. Málo je tam neveľkých rovín, len kde-tu medzi holými skalami vidno zelené údolie, 

malé ako záhradka. Všetko samý vrch. Keď pozreme s výšin, na ktorých leží Nazaret na vystupujúcej stene hornatého údolia, 

k Západu, uzreme v diaľke blýskať sa more a pred ním brdá vrchov, ktoré sa čo mohutná hrádza až do mora tiahnú — to je 

pohorie Karmel. Na poslednom výbežku, kde holá skalná stena kolmo do mora sa spúšťa, stojí prekrásny kláštor 

Karmelitánov. Nádherný mramorový kostol zdobí ho, zasvätený Panne Márii, ktorá tam naproti v Nazarete pred 2000 rokmi 

čo chudobná panna žila. Pohorie Karmel má mnoho jaskýň, do ktorých možno len úzkymi vchodami sa dostať. Jaskyne tieto 

obývali v šerej dávnovekosti prenasledovaní. Skoro 1000 rokami pred narodením Krista Pána žil na vrchu Karmel prorok 

Eliáš v jednej takej jaskyni a zhromažďoval učeníkov svojich okolo seba. I podnes ukazuje sa dolu na úpätí vrchu jaskyňa, 

ktorá menuje sa «prorokovou školou», lebo vraj tu učeníkov svojich vyučoval. Na tomto vrchu uzrel Eliáš divotvorný oblak, 

ktorý z mora vystupoval a nad krajom celým spočinul, z ktorého užitočný dážď na vyschlú zem pršal. V jaskyňách tohoto 

prepamätného vrchu usadili sa po smrti Panny Márie zbožní pustovníci, aby tam nemýlení Bohu slúžiť a Spasiteľovu Matku 

zvelebovať mohli. Tak povstal rád Karmelitánov, ktorý vystaval si neskôr spomenutý veľkolepý kláštor a chrám Panny Márie. 

Okolo r. 1205 predpísal blahoslavený Albert, patriarcha jeruzalemský, týmto pustovníkom prísné pravidlá, ktoré požadovaly 

od nich chudobu, samotársky život v oddelených chyžkách, zdržovanie sa od mäsitého pokrmu, ručné ťažké práce a častú 

mlčanlivosť. Keď divokí Saraceni rád Karmelitánov na vrchu tom napádali, usadili sa v Sicílii, Francúzsku, Anglicku a iných 

europejských krajinách. Europčania poznali rád tento počas križiackych ťažení vo Svätej Zemi a povolali niektorých údov 

do svojich krajín. Prísny život týchto ctiteľov Panny Márie oduševnil mnohých zbožných ľudí tak, že nezadlho mnohé 

kláštory karmelitánske povstaly po rozličných zemiach Európy. Keď odtrhol sa Henrik VIII, kráľ anglický, od katolíckej 

cirkvi, zrušil v samom Anglicku štyridsať veľkých kláštorov karmelitánskych. 

V tom čase, keď dvaja bohatí a zbožní Angličania niekoľko mníchov karmelitánskych zo Svätej Zeme do Anglicka doviedli, 

žil v grófstve Kent zbožný pustovník, menom Šimon. Pochádzal zo staroslávnej rodiny šľachtickej a bol od vznešených 

rodičov svojich zbožne a cnostné vychovávaný. Svet a jeho domnelá sláva nevábily zbožného mladíka; on túžil po samote, 

kde by jedine Bohu slúžiť mohol. Keď mal 12 rokov, utiekol z nádherného rodičovského domu na vzdialenú púšť; tam v 

hustej hore našiel prázdny dub, ktorý vyvolil si za obydlie. V dube tom sotva mohol sa narovnať, a predsa slúžila mu jeho 

dutina za lôžko, izbu a kaplnku. Pokrm jeho boli korienky, zeliny, plánky a iné lesné ovocie; nápoj poskytovaly mu pramene 

horské. Telo svoje bičoval tŕňami. Dňom a nocou modlil sa a rozjímal o pravdách Božích; zvláštnu úctu mal ku Panne Márii, 

ktorá zjavila sa mu viackrát. Tak žil za úplných 20 rokov, keď mu jeden pastier riekol, že prišli do krajiny mnísi s vrchu 

Karmel, ktorí veľmi prísny život vedú a Pannu Máriu obzvláštne ctia. Táto zvesť účinkovala tak veľmi na kajúcneho ctiteľa 

Matky Božej, že úkryt svoj zanechal a Karmelitánov vyhľadal. Keď ich našiel, prosil ich, aby ho do svojho prísneho rádu 

prijali. Keď odbavil noviciát, poslaný bol do Oxfordu, aby vzdelal sa tam v bohosloveckých vedách. Po dokončených štúdiách 

prosil predstaveného kláštora, aby smel do Svätej Zeme putovať, čo mu i dovoleno bolo. 

Bosý vybral sa Šimon na ďalekú pút do Svätej Zeme. I ponavštevoval všetky miesta, ktoré posvätila noha Spasiteľova. Usadil 

sa v kláštore na vrchu Karmel a žil tam za šesť rokov veľmi prísno, že jeho zbožný život všetci nasledovať sa snažili. Keď 

navrátil sa do Anglicka, posvätený bol za kňaza a usiloval sa roznietiť všade ten oheň, ktorý horel v srdci jeho oproti Panne 

Márii. Roku 1215 vyvolený bol za generálneho vikára rádu Karmelitánskeho. Toho času boli Karmelitáni prenasledovaní 

vládami. Šimon išiel prosiť o pomoc do Ríma. Pápež Honorius III. prijal ho s otcovskou láskavosťou a potvrdil pravidlá rádu 

r. 1224, ako o niekoľko rokov neskôr pápež Gregor IX. Keď Saraceni začali vo Svätej Zemi Karmelitánov prenasledovať, 

uzavreno bolo r. 1237 v zhromaždení rádu, že všetci Karmelitáni Východ opustia a do Európy sa presťahujú; čo sa i stalo. 
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Roku 1245 bol Šimon za generála rádu jednohlasne vyvolený a pápež Innocenc IV. vzal pod svoju zvláštnu ochranu rád ten, 

ktorý v Európe veľmi blahodarne medzi národami k prospechu sv. cirkvi pôsobil. 

Ako generál Karmelitánov sdvojnásobnil Šimon svoje modlitby, pôsty a najmä úctu ku preblahoslavenej Panne Márii. I prosil 

vrúcne Matku Božiu, aby mu ráčila zjavne preukázať svoju priazeň k rádu Karmelitánskemu a dala znamenie svojej stálej 

ochrany. Roku 1251, dňa 16. júla zjavila sa mu Panna Mária so zástupom anjelov a riekla: «Milý synu, prijmi tento škapuliar 

(plášťok) čo odznak svojho rádu a môjho braterstva, čo vyznačenie tvoje a všetkých Karmelitánov. Pozoruj v ňom znamenie 

spásy, záväzok pokoja, vysvobodenie z každého nebezpečenstva. Nato zmizla a zanechala škapuliar v rukách Šimonových. 

A toto zjavenie pohlo sv. Šimona, že založil braterstvo škapuliarske. Sv. Otcovia pápež Pius V., Klemens VIII. a iní hovoria: 

«Sviatok našej milej Panny s vrchu Karmelu nie je bez hlboko založeného odhodlania, nie bez vážnych príčin v katolíckej 

cirkvi čo slávnosť uvedený. 

Bratstvo škapuliarske rozšírilo sa skrze horlivosť sv. Šimona rýchlo po celom svete. Medzi prvých údov bratstva vstúpili 

králi, ako sv. Edvard z Anglie, sv. Ľudovít z Francúzska, sv. Angela, dcéra kráľa Českého. Skoro každý dom kresťanský 

nosil tento odznak úcty k Panne Márii. Udovia bratstva škapuliarskeho dosahujú plnomocné odpustky a majú účasť na 

všetkých dobrých skutkoch a zásluhách rádu karmelitánskeho. 

Kto do bratstva vstúpiť chce, musí najprv škapuliar nosiť. Škapuliar je kúsok plátna alebo súkna s obrazom Panny Márie, 

ktorý nosí sa na krku a z ktorého jedna časť napred na prse, druhá nazad visí. Škapuliar je teda vidomé znamenie a vyznanie, 

že niekto preblahoslavenú Pannu zvláštne chce ctiť. Každý úd bratstva musí ďalej čistotu, ako to na jeho stav náleží, 

zachovávať, denne hodinky k Panne Márii vykonávať a vo stredu, piatok a sobotu od mäsitých pokrmov sa zdržiavať. 

Škapuliar, ktorý svätený býva Karmelitánmi a nosený údami bratstva škapuliarskeho, je teda štítom viery a nádeje na 

všemohúcu pomoc Božiu proti nepriateľom duševného spasenia, je znamením zvláštnej úcty oproti Matke Spasiteľovej a jej 

ochrany pre jej ctiteľov, aby sa v nich zbožnosť tak množila, ako Božia milosť a ochrana a útla láska Matky Božej oproti jej 

zbožným ctiteľom sa zmáha. 

Sv. Šimon zomrel čo temer storočný starec v karmelitánskom kláštore v meste Bordó (Bordeaux) vo Francúzsku, dňa 16. 

júla r. 1265. Telo jeho pochované bolo v chráme. Hrob jeho oslávený bol mnohými zázrakmi a nezadlho ctený bol čo svätý. 

Pápež Mikuláš III. dovolil slávenie jeho pamiatky v meste Bordó a pápež Pavel V. rozšíril toto dovolenie na celý 

karmelitánsky rád. 

A na poďakovanie za takú veľkú priazeň, ktorú preukázala preblahoslavená Panna Mária rádu karmelitánskemu, slávi sa 

podnes vo sv. cirkvi 16. júla zvláštny sviatok, pod menom Panny Márie s vrchu Karmel. 

Poučenie. 

Že Panna Mária je mocnou ochranou pre tých, ktorí ju ctia a vzývajú o pomoc a orodovanie, to vyslovil už v XIII. storočí sv. 

Tomáš Akvinský: «Mária nie je len sama v sebe, ale bola i pre všetkých ľudí vždy milosti plná. Každý svätý prijal síce milosť, 

aby napomáhal spásu druhých; ona ale bola tak často ňou naplnená, že ku spáse celého sveta spolu účinkovať mohla, čo po 

Ježišovi Kristovi je jedinou jej vlastnosťou. Preto môžeš, ó kresťane, vo všetkých nebezpečenstvách od všetkého zlého byť 

osvobodený a skrze orodovanie tejto preblahoslavenej Panny spasenie dosiahnuť; lebo ona je tou tajomstvennou vežou 

Dávidovou, z ktorej tisíce štítov dolu visia, to jest, isté prostriedky pomoci vo všetkých nebezpečenstvách; ty teda môžeš i 

pri všetkých dobrých skutkoch podporu a pomoc od nej dosiahnuť; lebo ona hovorí: «Vo mne je nádej života a cnosti.» 

Od prvopočiatku ctení boli svätí vo sv. cirkvi pre výborné svoje cnosti a zásluhy, pre ich orodovanie za hriešnych ľudí a z 

vďačnosti za ich podporu u Boha. Panna Mária prevyšuje všetkých svätých. Už pri svojom narodení bola čistejšia, svätejšia 

a dokonalejšia nad všetkých svätých. Preto od najstarších časov kresťanstva nad všetkých svätých ctená bola preblahoslavená 

Panna. Sv. Bernard volá: «Milujme Máriu, milujme ju z celého srdca, jej presväté meno nech ozýva sa vždy v našich ústach 

a nech je v srdci našom hlboko pochované.» A sv. Peter Damian tvrdí, že ona nie je slúžka Pánova, ale pani, i hovorí: «Keď 

dá sa pohnúť Spasiteľ prosbami i najväčších hriešnikov, ako môže odoprieť niečo svojej božskej Matke?» Ona je i Matkou 

našou, i stará sa láskavé o nás, pomáha nám a vodí nás po všetkých cestách života. 

Preto úcta, ktorú Panne Márii vzdáva bratstvo škapuliarske, je blahonosná. Boli časy, v ktorých škapuliar a pátričky za 

odznaky slúžily, ktorými ľudia vyznávali, že sú kresťania a boli to časy krásné, šťastné! Nejeden «osvietenec» pozastavuje 

sa teraz nad nosením škapuliaru a hovorí, že ho to nespasí. Škapuliar čo odznak bratstva Márie Panny, sám v sebe nie je síce 

spásonosným; ale kto ho nosí, a usiluje sa viesť život, ako sa sluší na kresťana a ctiteľa blahoslavenej Panny, ten dosahuje 

na orodovanie Panny Márie hojnosť milosti Božej. «Osvietenec» povie: ,Načo teda nosiť škapuliar, keď človek bez 

kresťanského života nemôže byť spasený? Na to odpovedá sv. Pavel: «Keď sotva spravodlivý spasený bude, kde ostane 

hriešnik?» Kresťane, vedeť máš, že ťažko je stať sa spaseným; dokým žiješ, spasenie tvoje je neisté. Preto opravdivý kresťan 

usiluje sa, aby sa zachránil a chytá sa každého brvna, aby nezatopil sa na nebezpečnom mori tohoto života a utieka sa ku 

nebeskej Kráľovnej o prímluvu a pomoc. A kto k Panne Márii sa utieka, nebýva oslyšaný. Sv. Anselm hovorí: «Keď vzývané 

býva meno Matky (Kristovej), a keď prosiaci nezasluhuje, aby bol vyslyšaný, nuž zasluhuje to Matka, ktorá za neho prosí a 

svoje zásluhy za nehodného orodovať necháva, aby bol vyslyšaný.» 

Modlitba. 
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Ó Bože, ktorý si rád karmelitánsky zvláštnou ochranou Matky Svojej, najblahoslavenejšej Panny Márie vyznačiť ráčil, popraj 

milostivé i nám, ktorí Jej pamiatku dnes slávne konáme, žeby sme i my pod Jej ochranou k nebeským radosťam pripustení 

byť zaslúžili. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho Pána nášho. Amen. 

 

17. JÚLA. 

Sv. Alexius, vyznavač. 

Tak veľmi môže zbožný človek seba zaprieť a jakú neobyčajnú silu duševnú prejavovať, toho živý príklad obdivujeme pri 

svätom Alexiovi. 

V prostred IV. storočia žila v Ríme vznešená a bohatá rodina, ktorá pri všetkom svojom bohatstve zbožný život viedla. Každý 

deň prikrývaly sa tri stoly pre chudobných, vdovy, siroty a pocestných u rímského senátora Eufemiana a jeho manželky 

Aglaje. Denne modlievali sa cnostní manželia, žeby Boh popriať im ráčil potomka. A Boh vyslyšal prosbu ich a za odmenu, 

že starali sa rodičovský o opustené siroty, že láskavé ošetrovali chudobných a nemocných, poprial im syna, ktorý pri krste 

svätom dostal meno Alexius. 

Príkladný krasťanský život rodičov účinkoval mohutne na výchovu Alexiovu, ktorý čo útly chlapec vynikal už láskou k Bohu 

a blížnym. Zavčasu poznal, že nemožno bohatstvo lepšie upotrebiť, ako keď ho človek vynakladá k uľaveniu biedy 

spolublížnych a tým poklady večné si zabezpečuje. Čím viac rástol chlapček, tým viac zmáhala sa jeho horúca láska k Bohu 

a blížnym, tým viac túžil striasť so seba okovy márnosti svetskej, aby všetko našiel u Boha. I rozhodol sa, že zavrhne všetko 

bohatstvo a skvelé nároky z lásky k nebeskému Spasiteľovi. 

Alexius vyrástol a rodičia vyhľadali mu vznešenú a cnostnú nevestu z rodu cisárskeho, menom Sabinu. Jeho dobré a vdačné 

srdce neopovážilo sa protiviť vôli rodičovskej. Svatba slávila sa a Alexius zdal sa byť pri stole spokojným. Medzi všeobecnou 

radosťou napadly mu slová Kristove (Luk. 14, 26): «Keď ide niekto ku mne a nemá v nenávisti otca svojho i matku i ženu i 

synov i bratov i sestry a ešte i svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.» A keď bol sám s nevestou vo svetlici, sňal s prsta 

manželský prsteň, i podal ho zadivenej Sabine s drahocenným pásom a červeným hodvábnym púzdrom, v ktorom ozdoby a 

drahokamy sa nachádzaly a riekol pohnute: «Vezmi tieto veci na pamiatku, a opatruj ich, kým bude vôľa Božia. Boh nech je 

s nami! Hľa, pozri, ako sviece, ktoré pred nami horia, nezadlho vyhasnú, tak deje sa to so zemskými radosťami. Akokoľvek 

mladí a driečni, vznešení a bohatí i mocní sme, predsa všetko to zmizne. Vyhľadávajme teda tie radosti, ktoré Boh tým 

popraje, ktorí Ho milujú. Budeme starať sa o svoje duše a usilovať sa, aby sme svojím nepoškvrneným a čistým životom 

Bohu sa ľúbili.» I sdelil jej, že ujde z domu, lebo že by ľahko sľub svoj zrušiť mohol. Cnostná Sabina zamyslela sa a riekla: 

«Boh ochraňuj ťa, ja vyplním tvoje naučenie.» Alexius vzal si niečo zlata, odporúčal sa ochrane Božej a preblahoslavenej 

Panny, opustil nočnou dobou rodičovský dom, ponáhľal sa ku prístavu a vystúpil na loď, ktorá do Laodiceje sa plavila, a 

ztade odišiel do mesta Edesy v Sýrii, Tu vystaval si chyžku pri chráme Panny Márie, obliekol si hrubé kajúcne rúcho, rozdal 

chudobným všetko, čo mal a žil z práce rúk svojich. Keď nepracoval, sedával na schodoch chrámu medzi žobrákmi a 

modlieval sa skrúšene. Štedrí kresťania podávali i jemu hojné almužny; on rozdeľoval ich medzi žobrákov a nevládnych 

chudobných, sám žil o chlebe a vode. V chyžke svojej spával na zemi; ale skoro celé noci trávieval obyčajne na modlitbách 

a vo svätom rozjímaní. 

Keď Alexius Rím opustil, divil sa celý svet; lebo keď jeho rodičia ráno do svetlice prišli, našli len plačúcu nevestu Sabinu. 

Keď počuli čo sa stalo, rozposlal zarmútený otec Eufemian početných sluhov, ktorých mal 300, aby syna jeho hľadali po 

meste a okolí. Keď vrátili sa bez neho, rozposlal ich do všetkých krajín veľkej Rímskej ríše. Tak prišli sluhovia i do Edesy. 

A keď vstupovali do chrámu, sedel Alexius na schodoch medzi žobrákmi. Nepoznali ho a podali mu almužnu. Alexius poznal 

ich a velebil Boha: «Ďakujem Ti, ó Pane, ktorý si ma povolal a dopustil, že som pre Tvoje meno od svojich sluhov almužnu 

dostal. Prosím Ťa, ráč dokončiť dielo, ktoré si započal.» 

Sluhovia vrátili sa a hovorili, že Alexiusa nenašli. Bolestná matka Aglaja dala si doniesť do svetlice vrece, naplnené slamou, 

sadla si naň a žalostne nariekala. «Ako že je Boh živý,» volala, «tu budem sedávať, kým sa nedozviem, čo stalo sa s mojím 

synom!» Nevesta tešila ju a riekla: «Neopustím tento dom, a budem ako hrdlička vzdychať, kým sa nedozviem, čo stalo sa s 

mojím drahým ženíchom.» A ostala v dome zarmútených rodičov. 

Alexius žil za sedemnásť rokov vo svojej chyžke v Edese. Sedával počas služieb Božích medzi žobrákmi na schodoch 

chrámových, prijímal každú nedeľu Sviatosť oltárnu, postil a modlieval sa pred obrazom Panny Márie. Boh zjavil svätosť 

svojho služobníka a ľudia valili sa k nemu, aby ho uctili a do jeho modlitby sa odporúčali. To protivilo sa jeho pokore. I 

opustil mesto a zaumienil si, že Svätú Zem navštívi, tam svoju pobožnosť vykoná, v meste Tarse v Cilicii sa usadí a pri 

chráme sv. apoštola Pavla bývať bude. V tomto úmysle vystúpil na loď. Ale Boh na ňom chcel zjaviť, ako možno je človekovi 

zaprieť seba samého a premôcť i tie najmocnejšie city. Loď, na ktorej plavil sa Alexius do Svätej Zeme, zahnaná bola 

mimoriadnou búrkou morskou na italský breh blízko Rímu. Alexius poznal v tom vôľu Božiu. I uzavrel, že vráti sa do rodného 

mesta a v dome otcovskom nepoznaný žiť bude. I vstúpil, prísnym životom ku nepoznaniu premenený, v drsnom rúchu 

žobráckom do Ríma. Tu uzrel Eufemiana, ktorý obklopený mnohými sluhami z palácu svojho vystupoval. Pokorne ho oslovil 
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a prosil: «Služobníku Boží, shliadnite na mňa a zmilujte sa nado mnou, lebo som chudobný. Prijmite ma do domu svojho. 

Boh vás mnohé roky požehnávať bude a zmiluje sa nad cudzincom, ktorého do domu svojho prijmete.» Keď Eufemian počul 

túto prosbu, pomyslel si na svojho strateného syna, všetky rany boľavého srdca jeho krvácaly, i riekol k slzám pohnutý ku 

svojim sluhom: «Ktorý z vás starať sa chce o tohoto muža? Kto to urobí, prepustím ho na svobodu a požívať bude podporu 

odo mňa do svojej smrti.» Nikto zo sluhov nehlásil sa. I rozkázal jednému Eufemian, aby pútnika do osamelej svetnice 

zaviedol a ho obsluhoval. 

Alexius vyprosil si izbičku vedľa schodov, v ktorej nikým nepoznaný za sedemnásť rokov býval. Jedlá, ktoré mu sluha so 

štedrého stola otcovho donášal, rozdával chorým a chudobným; sám žil o chlebe a vode. Sluhovia posmievali sa mu, nadávali 

mu do bláznov a všeliakým spôsobom ho sužovali. Alexius zveleboval Boha za toto poníženie, ktoré znášať musel od 

vlastných sluhov; čo deň viacej sa postieval a mŕtvil; každodenne navštevoval chrám sv. Petra a pristupoval často ku 

sviatosťam. V izbičke svojej kľačiaval celé noci pred umučeným Spasiteľom a pred obrazom Panny Márie. Nadprirodený 

boj viedla duša jeho s citami. Denne vídal svojich milých, ako smúťa za ním, otca, matku a nevestu, ktorá v dome bývala, 

sľub panenstva složila a svätý život viedla. Často počúval, jak ich to sužovalo, že o ňom ničoho dozvedeť sa nemôžu. I jeho 

samého vplietli do reči, keďo stratenom a oplakávanom reč bola. On odpovedal, ale nepreriekol sa ani slovíčkom, ačkoľvek 

vždy pravdu hovoril. A takto víťazne bojoval za tých dlhých sedemnásť rokov s prirodenými citami svojimi. 

Boh zjavil vernému sluhovi svojmu blížiacu sa smrť. Alexius ponáhľal sa do chrámu sv. Petra, vyspovedal sa skrúšene a 

prijal Telo Božie. Keď prišiel domov, poprosil sluhu o papier a pero a napísal svoj životopis, pri ktorého konci prosil svojich 

rodičov, žeby ráčili jeho dedičstvo na dobročinné ciele vynaložiť. Keď cítil, že blíži sa hodinka jeho smrti, vzal do jednej 

ruky Umučenie, do druhej opis svojho života a usnul v Pánu dňa 17. júla roku 417. 

A Boh oslávil jeho posledný boj a víťazstvo! Toho istého dňa slúžil pápež Innocenc I. sv. omšu v chráme sv. Petra, pri ktorej 

boli cisár Honorius a Eufemian prítomní. Medzi službami Božími počul pápež Innocenc I. nadzemský hlas: «Hľadajte v 

dome Eufemianovom veľkého sluhu Božieho, nech oroduje za blaho Ríma a jeho prosba bude vyslyšaná!» Po sv. omši pýtal 

sa pápež Innocenc Eufemiana, jakého svätého muža má v dome. Sluha Eufemianov, ktorý tie slová počul a Alexiusa 

opatroval, odpovedal: To nikto nemôže byť inší, ako Alexius; lebo je trpezlivý ako anjel a život jeho je ako život apoštolov.» 

Eufemian ponáhľal sa domov a vstúpil do izbičky. Alexius ležal mŕtvy, obličaj jeho skvel sa nebeskou slávou, v jednej ruke 

držal umučeného Spasiteľa a v druhej zakrútené písmo. 

Eufemian oznámil hneďsv. Otcovi Innocencovi a cisárovi Honoriovi, že toho svätého našiel. Oba prišli k Eufemianovi a s 

nimi množstvo ľudu. I preniesli mŕtvolu do veľkej nádhernej siene. Pápež pokľakol a pomodlil sa, vzal písmo z ruky mŕtveho 

a čítal, že ten chudobný pútnik, ten veľký svätý je Alexius, syn Eufemianov. Všetci prítomní pokrvní dali sa do veľkého 

plaču. Pápež Innocenc, cisár Honorius a všetok ľud pokľakli na zem pred ostatkami svätého. Na rozkaz pápežov a cisárov 

prenesené bolo telo svätého do chrámu sv. Petra a pre nával ľudu mohlo byť len na ôsmy deň pochované. S veľkou slávou 

uložené bolo telo sv. Alexiusa na vŕšku Aventine do mramorového hrobu, pri ktorom mnohé zázraky sa dialy. 

Roku 1216 vyzdvižené boli ostatky sv. Alexiusa, veriaci kresťania vystavali nádherný kostol nad jeho hrobom, i uložili ich 

v ňom. Kostol ten nosí meno sv. Bonifáca a Alexiusa až podnes, a patrí mníchom Hieronymítom. 

Sv. Alexius vyobrazuje sa v rúchu pútnickom, ako leží s krížom a písmom v rukách na smrteľnom lôžku. 

Poučenie. 

Sv. Alexius svieti nám skvelým príkladom, ako sa premáhať a pozemskosťou pohŕdať máme. Syn bohatých a vznešených 

rodičov, mladoženích cnostnej nevesty z vysokého rodu, opúšťa vtedy, keďby mohol požívať najväčšie radosti a rozkoše 

zemského života, nádherný dom, veľké bohatstvo, slávné postavenie v krajine, vrele milovaných rodičov, ktorí v ňom žili, 

švárnu nevestu a ide do cudzého sveta, aby tam čo žobrák žil. Či možno byť bohatierskejšieho sebazaprenia?! On bál sa o 

svoje duševné spasenie, preto ušiel pred márnosťami sveta, preto uponížil a zapieral sa tak. Kresťane, ty povieš, že tohoto 

veľkého svätého život nemožno ti nasledovať. Ej veru možno! Ty môžeš plniť to, čo od teba Spasiteľ žiada: môžeš byť 

chudobným na duchu. A on odmení túto tvoju chudobu, veď hovorí: «Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo 

nebeské.» Chudobným musíš byť pred Bohom, chudobným na rozkoše, na pýchu a ctižiadosť. Rozvažuj, aký si hriešny, 

biedny a slabý, a ako uponížil a zaprel sa sám Boží Syn, Ježiš Kristus, i naučíš sa byť chudobným pred Bohom. Bez tejto 

chudoby neprídeš do neba. 

Sv. Alexius vráti! sa čo žobrák do domu otcovského, aby zvíťazil nad prirodenou láskou bohatstva, slávy a radostí rodinných. 

Jaká to veľkodušnosť, jaká obrovská sila ducha! Denne vídal, čo vlastnými sluhami opovrhovaný žobrák, svojich milých 

rodičov, ktorí smútili za ním; vída! ich bohatstvo a vznešené postavenie; počúval plakávať opustenú nevestu za sedemnásť 

rokov; áno i pri smrti odoprel si potešenie, aby sa bol prezradil svojim milým. Dokázal tým, že možno i v biede a opustenosti 

od celého sveta žiť šťastne pre Boha. Dokázal, že pravdivé sú slová Spasiteľove (Mat. 10, 37): «Kto miluje otca lebo matku 

viac než mňa, nie je mňa hoden.» Kresťane, buď spokojný s biednym postavením svojím a budeš chudobným na duchu, no 

budeš milovať Boha. Keď obdaril ťa Boh statkami, pomysli si, že si ich nevezmeš na večnosť, že ten, kto mamonu miluje je 

pohan, ktorý klania sa zlatému telaťu, nemiluje Boha. Sv. Alexius bol chudobným i na láske ku pokrvným. Kresťane, i ty 

musíš Boha viac milovať, než pokrvných. Božský Spasiteľ chce mať celé tvoje srdce; ale nežiada od teba, aby si potlačil, ako 

sv. Alexius, prirodenú lásku k rodičom, pokrvným a priateľom; ale to žiada od teba, aby si Ho viacej miloval než tvory, než 

svoj zemský život. 
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Ako tešil sa sv. Alexius pri hodinke svojej smrti, keď zomieral chudobný, čistý, pokorný a nepoznaný, keď zomieral s 

dokonalou láskou k Bohu. Kresťane, nasleduj tohoto veľkého svätého a smrť bude ti milým anjelom vysvoboditeľom! 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám na primluvu sv. Alexiusa, Svojho služobníka a vyznavača, milosť, žeby sme osvobodili srdce svoje od 

statkov tohoto sveta a od pozemských tvorov a skrze zapieranie samých seba účastnými sa stali nebeských statkov a radostí. 

Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

18. JÚLA. 

Sv. Kamill z Lelliis, zakladateľ rádu. 

Sv. Kamill, zakladateľ rádu «Otcov dobrej smrti», narodil sa r. 1550 v mestečku Bacchianiku, v krajine Neapolskej v Itálii, 

zo zemanskej rodiny Lelliis. Otec jeho bol vojenským dôstojníkom, Matka jeho, ktorú hneď po narodení stratil, videla vo 

snách pred jeho narodením, že porodí chlapca, ktorý bude mať na prsách červený kríž. Toto videnie vyplnilo sa, keď Kamill 

neskôr založil rád, ktorého údovia podľa naloženia pápeža Sixta V. nosili na čiernom rúchu na pravej hrudi červený kríž. 

Otec zanedbával jeho vychovanie; sotva znal Kamill čítať a písať, keď mu otec zomrel. V 18. roku stal sa Kamill vojakom. 

Čo mladý vojak hrával náruživé na karty. Za krátky čas prehral všetok svoj majetok. Na väčšie nešťastie dostal rany na 

nohách; i opustil v 24. roku svojom vojenský stav a pracoval ako nájomník pri stavbe kostola kapucínskeho. Čo vyrobil, 

prehral na kartách. Bieda jeho bola veľká. Ale Boh zmiloval sa nad ním. Kvardián kapucínov napomínal ho, aby sa polepšil. 

I začal rozmýšľať o svojom ľahkomyseľnom živote. Náhodou vstúpil do jedného kostola a počul kázeň, ktorá srdcom a 

svedomím jeho mocne zatriasla. Bolo to roku 1575. Zhnusil sa mu posavádny život, i očistil svedomie svoje všeobecnou 

spoveďou a prosil kvardiána u kapucínov, aby ho do rádu prijal. 

U kapucínov žil Kamill čo brat a konal nižšie práce v kláštore. Nezadlho prepustili ho, lebo jeho rany prekážaly mu v plnení 

povinností. Odišiel do nemocnice a keď sa vyhojil, prosil zase o prijatie. I zase bol prepustený, lebo lekári povedali, že rany 

tie sú nezhojiteľné. Kamill opustil svoju vlasť a vstúpil do nemocnice sv. Jakuba v Ríme, kde za štyri roky nemocných a 

morovou ranou nakazených obsluhoval vo dne i v noci. Zomierajúcim poprával posteľ, utieral pot, modlitby im predriekaval 

a napomáhal ich ku kajúcnej smrti. 

Pri obťažnej svojej práci modlieval sa neprestajne a oplakával svoje hriechy mladosti. Každú nedeľu a sviatok spovedával sa 

sv. Filipovi z Néri. Pre svoju horlivosť v obsluhovaní nemocných ustanovený bol za predstaveného nemocnice. Čo 

predstavený vídal často, ako surové zachádzajú platení sluhovia s biednymi nemocnými. I napadla mu vznešená myšlienka, 

že založí rád zbožných mužov, ktorí by z lásky ku božskému Spasiteľovi a pre nebeskú odmenu nemocných obsluhovali a 

ku šťastnej smrti ich pripravovali. I našiel niekoľkých zbožných mužov, ktorí s ním rovnako cítili a smýšľali; boli to zväčša 

svetskí ľudia. Sv. Filip z Néri poradil mu, aby sa dal za kňaza vysvätiť. 

Kamill, ktorý sotva znal dobre čítať a písať, dal sa s veľkou pilnosťou do učenia; za niekoľko rokov dokončil bohoslovecké 

učenie, i bol r. 1584 za kňaza vysvätený od biskupa zo Sv. Asafa, Tomáša Goldvella, za pápeža Gregora XII. Biskup ustanovil 

ho duchovným správcom pri chráme zázračnej Panny Márie. Hneď zriadil pri kostole nemocnicu, povolal do nej 

rovnosmýšľajúcich bratov a po mnohých modlitbách a prísnom pôste zriadil rád «Otcov dobrej smrti». Bratia složili okrem 

troch obyčajných sľubov i štvrtý, že nemocným budú až do smrti pomáhať. On chcel, aby bratia nie len láskavé opatrovali 

nemocných a bolesti im uľavovali, ale aby nemocných a morovou ranou nakazených až do posledného dýchnutia neopúšťali 

a ich modlitbou a sv. rozjímaním ku hodnému prijímaniu svätých sviatostí pripravovali, žeby šťastne zomrieť mohli. Preto 

obstaral pre svojich kňazov a bratov najlepšie modlitebné knihy, ktoré o pokáni a utrpení Ježiša Krista pojednávaly. Sám 

spísal sbierku prekrásnych modlitieb, ktoré bratia zomierajúcim predmodlievať sa museli. Pápež Sixtus V. potvrdil nový rád 

r. 1586 a naložil, aby bratia nosili dlhé čierne rúcho s plášťom a na prsách červený kríž. 

Ako prvý predstavený rádu pracoval Kamill neunavene na jeho povznesení a premohol všetky prekážky a odpory v dôvere 

v milostivého Boha. Nezadlho obdržal rád kostol sv. Márie Magdalény v Ríme. Roku 1588 povolaný bol Kamill do Neapola, 

aby i tam kláštor založil. Išiel s dvanástimi bratmi a zriadil nemocnicu kláštorskú. Pápež Klemens VIII. potvrdil znovu rád a 

Kamill pracoval neunavene na jeho zveľadení. 

Sám dal príklad svojim podriadeným bratom, ako svoje milosrdné dielo konať majú. Jeho srdce horelo horúcou láskou pre 

nemocných a umierajúcich. Najvrúcnejšou jeho túžbou bolo, aby ich pre nebo získal. Ako anjel zachádzal s nimi. V bulle, 

ktorou bol za svätého vyhlásený, hovorí sa, že najnežnejšia matka nemôže lepšie zachádzať so svojím jediným nemocným 

dieťaťom, ako zachádzal Kamill s nemocnými. Sám podával im lieky a pokrmy, obväzoval rany, čistil postele a izby, 

potešoval a ako len mohol uľavoval ich bolesti a trápenia. S najväčšou útlosťou a láskou opatroval tých, ktorých nikto 

opatrovať nechcel pre hnusnú a nákazlivú ťažkú nemoc; celé noci pri takých presedávaval, kým tak neoslabol, že ho museli 

bratia odniesť. Keď v Ríme mor pustošil, chodieval s bratmi svojimi z domu do domu, aby trpiacim pomáhal. Keď našiel 

morovou ranou zastihnutého na ulici, bral ho na ramená a zaniesol do svojej nemocnice a nebál sa smrti. 
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Pri svojom obťažnom diele nezabúdal na svoju dušu. Každý deň oplakával hriechy svojej mladosti. A keď ho chcel niekto 

zarmútiť, mohol ho len trochu pochváliť; ba ani to netrpel, aby ho niekto nazval zakladateľom rádu. I v najvyššej starobe 

postievai sa prísno, zapieral seba a trýznil svoje telo. Keď nemohol chodiť, vláčil sa od lôžka k lôžku, aby sa presvedčil, či 

niečo jeho milým nemocným nezchádza. Často opakoval slová sv. Františka: «Blahoslavenstvo, ktoré ja očakávam, je také 

veľké, že všetky strasti a utrpenia pre mňa sú predmetom radostí. Všetky jeho reči jednaly o láske k Bohu. Keď počul kázeň, 

v ktorej nebola pripomenutá láska k Bohu, hovorieval: «To je prsteň, ktorému chybuje diamant. Jeho bratia prijímali s ním 

každú nedeľu a sviatok sv. sviatosti, rozjímali za hodinu, boli pri sv. omši a modlievali sa pátričky. 

Rád jeho rozšíril sa po celej Itálii. Roku 1607 složil Kamill úrad predstaveného rádu, lebo necítil sa byť k nemu dostatočným 

pre svoju slabosť a chorľavosť. Biskup z Noly vymenoval ho za svojho generálneho vikára. Čo taký neprestal ošetrovať 

nemocných. Roku 1613 onemocnel nebezpečne v Genue; keď ozdravel, navštevoval svoje kláštory. Priplavil sa do 

Civitavecchie a ztade vrátil sa do Ríma. Tu zase nebezpečne onemocnel; lekári oznámili mu, že už dlho žiť nebude. Keď to 

počul, riekol: «Zaradoval som sa z toho, keď mi bolo rečeno: vojdeme do domu Pána. Keď prijímal sv. sviatosti zomierajúcich 

a uzrel Božie Telo, zvolal: «Uznávam, ó Pane, že som najväčší hriešnik a nehodný milosti, ktorú si mi preukázal; ale 

vysvobod ma svojím nekonečným milosrdenstvom! Celú svoju dôveru skladám na zásluhy Tvojej predrahej krve.» Ku svojim 

bratom držal ešte spasiteľnú reč, potom zvolal: «Ježiš, Mária! A ticho usnul v Pánu dňa 18. júla roku 1614. Telo jeho 

pochované bolo pri hlavnom oltáre v kostole sv. Márie Magdalény v Ríme. Pápež Benedikt XIV. vyhlásil ho r. 1742 za 

blahoslaveného, r. 1746 ale za svätého. 

Sv. Kamill vyobrazuje sa v čiernom rúchu svojho rádu, s červeným krížom na prsách a s anjelom po boku. 

Poučenie. 

Svätý Kamill starostlivý bol od svojho obrátenia až po svoju smrť, aby úcte Božej zadosť učinil; i usiloval sa vždy viacej a 

viacej byť pobožnejším a cnostnejším. On vykonával až do svojej staroby povinnosti jednoduchého brata rádu svojho a tak 

rečeno zomierajúc navštevoval nemocných, aby videl, či im niečo nezchádza. Nikdy vo svojom živote nemyslel, že pre nebo 

a večné blahoslavenstvo dosť vykonal a práve preto dosiahol takej dokonalosti. Kresťane, jak často si presvedčený, že žiješ 

nábožne a cnostné a len niektoré slabosti máš ešte premôcť. To je nebezpečné pre tvoje duševné spasenie, ty klameš sám 

seba. Jestli chceš byť spasený, musíš neunavene pracovať na svojom duševnom spasení, musíš neprestajne seba zapierať a 

skutky milosrdenstva činiť. 

Sv. Kamill bol starostlivý o spásu duše svojej každého času. Táto starostlivosť a pohľad na zomierajúcich pohly ho k tomu, 

aby založil svoj rád, ktorý by pomáhal zomierajúcim ku šťastlivej smrti. Už sama myšlienka na smrť je človekovi hrozná. 

On musí zanechať tu všetko, čím vládnul, čo posiaľ jeho srdce tešilo. On vie, že telo jeho sklesne v studený hrob, kde stane 

sa potravou červov. On vie, že sa musí odobrať do neznámej večnosti, zkade niet návratu. A čo najviac robí človekovi 

myšlienku na smrť horkou, je, že nevie, kam prijde jeho duša. Kresťane, či ty nemáš nasledovať sv. Kamilla, keď vidíš brata 

svojho zomierať? Máš mu pomáhať, aby mal šťastnú hodinku smrti. A ako? Máš sa za umierajúceho modliť, máš mu uľaviť 

jeho bolesti a trápenia. Srdečne a vľúdne nahováraj ho, aby prijal sviatosti zomierajúcich a časné veci svoje usporiadal. 

Zomierajúci, ktorý smrť len pred sebou vidí, potrebuje útechy a povzbudenia. Preto odriekaj mu čo najsrdečnejšie a pomaly 

krátke modlitby alebo povzdych nútia, ktoré by rozplamenily jeho dušu láskou k Pánu Ježišovi, k dôvere v Jeho milosrdenstvo 

a k nádeji vo večné blahoslavenstvo. Dobre je, keď zomierajúcemu drží sa pred očima kríž; keď upomína sa vľúdne, aby ho 

poľúbil a nad hriechami svojimi ľútosť vzbudil. Najlepšia ale pomoc pre zomierajúcich je modlitba. Preto pokľakni si, 

kresťane, pri zomierajúcom, modli sa za dušu jeho, aby šťastne dokonal: i vyplníš jeden z najkrajších skutkov milosrdenstva 

oproti blížnému. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Kamilla zvláštnou láskou k dušiam, ktoré posledný boj bojujú, opatriť ráčil, popraj i nám na jeho 

prímluvu ducha Tvojej lásky, žeby sme v hodine smrti zlého ducha premohli a tak k nebeským radosťam prísť mohli. Skrze 

Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

19. JÚLA. 

Sv. Vincenc Paulánsky, zakladateľ rádu. 

Božia prozreteľnosť vzbudila každého času mužov, ktorí ozbrojení milosťou a duchom Ježiša Krista čo noví apoštolovia 

neohrozene medzi zkazeným svetom vystúpili, zvedený ľud zo sna hriešneho prebúdzali a na cestu spasenia privádzali. Ku 

takýmto dobrodincom ľudského pokolenia patrí sv. Vincenc Paulánsky, zakladateľ rádu Lazaristov a Milosrdných sestier. 

Sv. Vincenc narodil sa dňa 24. apríla roku 1576 v dedinke Puj (Pouy), ktorá ležala na úpätí vrchov Pyrenejských v kraji 

Gaskoňskom vo Francúzsku. Otec jeho bol chudobným roľníkom a menoval sa Viliam de Paula, matka Bertranda. Rodičia 

mali šesť dietok, ktoré len skromne živiť mohli. Všetci museli pracovať. I malý Vincenc pásaval do dvanásteho roku stádo 
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otcovo. Ale už vtedy divili sa všetci pokrvní a známi nad zbožnou mysľou a dobrotou ku chudobným neobyčajného mladíka. 

Keď videl otec výborné vlastnosti synove, umienil si, že ho dá do škôl s tým úmyslom, aby stal sa kňazom a časom svoju 

chudobnú rodinu podporoval. Je to pravda nepravý náhľad, ale zbožný Vincenc bol rád, že stane sa kňazom. Rodičia zaviedli 

ho do škôl ku Františkánom, ktorí v Akose bývali a mládež v latinčine vyučovali. Vedochtivý Vincenc vynikal tak vo vedách, 

že už po štyroch rokoch vyučovaním mladších žiakov sám seba živil a chudobným rodičom svojim na ťarchu nebol. Roku 

1596 prešiel Vincenc na bohoslovecké školy do mesta Tulús (Toulouse), ale to stálo peniaze. Otec vypriahol voli od pluha a 

predal ich, aby syn jeho mohol pokračovať vo školách. A predsa trpel Vincenc hlad a zimu, i trpezlive znášal všetku biedu, 

aby mohol sa stať kňazom. 

Roku 1600 bol Vincenc za kňaza posvätený. Prvú sv. omšu slúžil v osamelej kaplnke a triasol sa na celom tele od úcty. A 

neskôr hovorieval: «Keby som sa nebol stal kňazom v mladom veku, nebol by som sa neskôr k tomu kroku odhodlal.» Čo 

kňaz pokračoval vo štúdiách bohosloveckých v Saragose a Tulúse a vzdelal sa čítaním sv. Písma a dielami osvietených 

cirkevných Otcov podľa zásad sv. Evanjeliuma; ale ešte jedno chybovalo ku jeho vyššiemu povolaniu, ku ktorému bol Božou 

prozreteľnosťou vyvolený. Skrze ťažkú zkúšku a utrpenie mal si vydobyť pokoru, útlocit a lásku, ktorými vyvolené duše 

Božej milosti hodnými sa stávajú. 

Vincenc cestoval r. 1605 v rodinných záležitostiach z mesta Marseľu (Marseille) do Narbonu. Vystúpil na loď, aby tú krátku 

cestu vykonal. Plavba bola šťastná a v niekoľko hodinách mal byť v Narbone. I prepadli loď morskí lúpežníci a po prudkej 

bitke zvíťazili mohamedánski zbojníci, vyplienili loď, okovali kresťanov a pohádzali ich na dno svojich lodí. Vincenc trpel 

veľké bolesti, lebo bol v tuhej bitke strelkou poranený. Za niekoľko dní križovali lúpežníci so svojimi loďami po 

Medzizemnom mori, až konečne s veľkou korisťou vbehli do prístavu pri meste Tunise v Afrike. Morskí lúpežníci poobliekali 

kresťanov do rúcha otrockého a predávali ich na trhoch. Vincenca predali mohamedánskemu rybárovi, ktorý s ním pre jeho 

usilovnosť, trpezlivosť a pokoru pekne nakladal. Keď zdraviu jeho morské povetrie škodilo, predal ho rybár lekárovi, ktorý 

potreboval vzdelaného sluhu, čo by latinsky hovoril. Lekár obľúbil si Vincenca a nahováral ho, aby stal sa mohamedánom, 

že ho vo svojom umení vyučí a za syna prijme. Vincenc nedbal na svodlivé reči svojho pána a pracoval verne a usilovne u 

neho, kým pán nezomrel. Po jeho smrti vzal ho vnuk lekárov a predal jednému renegátovi (tak menujú sa ľudia, čo svoju 

kresťanskú vieru zapierajú a mohamedánmi sa stávajú). 

Tento renegát bol francúzsky šľachtic provansálsky a menoval sa Ľudovít Merikurt. Vincenc musel ťažko pracovať na jeho 

statkoch. Pri poľných prácach rozprával druhým otrokom o sv. viere Kristovej a o tom, čo Svätí a Svätice Božie všetko trpeli 

a tešil ich tak, že všetci zbožnému mužovi vyrovnať sa chceli; preto konali svoje práce ochotne a svedomite. Ťažkú prácu 

osladzovali si svätými spevarni, ktoré ich Vincenc naučil. Jedného dňa prišla Zulma, Turkyňa a manželka Merikurtova, na 

statok, kde Vincenc pracoval. I zadivila sa nad poriadkom a usilovnosťou medzi otrokami. Pole bolo v najväčšom poriadku; 

spev ozýval sa so všetkých strán. Zulma pýtala sa otrokyne, čo je toho za príčina, že je teraz na tomto panstve taký krásny 

poriadok. Otrokyňa odpovedala: «Od toho času, čo kresťan Vincenc tu pracuje, premenilo sa všetko. On zná svojou 

láskavosťou a miernosťou i tých najsurovejších otrokov skrotiť a ku poriadku priviesť. On je kňaz a spolubratia ctia ho čo 

proroka a poslúchajú ho ako svojho pána. On obveseľuje ich duše svätými spevy a povzbudzuje ich zbožnými príklady, ktoré 

im rozpráva.» Mladá Turkyňa bola zvedavá a chcela poznať kresťanského otroka; i dala si ho zavolať. Vincenc pozdravil 

úctivé svoju veliteľku, ktorá žiadala, aby jej zaspieval jednu z piesni, ktorú v dialke počula a ktorá ju veľmi dojala. Slzami 

bôľu zalialy sa oči. Vincencovi a slávnostným hlasom spieval 136. žalm o zajatí babylonskom: 

«Pri riekach sedali sme Babylonu 

a plakávali veľmi žalostne, 

keď obracali sme ta ku Sionu 

svoj mutný zrak a srdce bolestné. 

 

Na vŕby prostred jeho miest a hradov 

nástroje bezzvučné sme vešali; 

nepriateľ pyšný nútil svojich rabov, 

by piesne svoje sme mu spievali: 

 

Sionskú pejte pieseň obľúbenú! 

Jak možno spievať pieseň Pánovu, 

v cudzine ladiť harfu rozladenú, 

keď putá viažu ruku rabovu? 

 

Zabudnúť mal bych, Jeruzalem, teba? 

Buď zabudnutá moja pravica; 

i jazyk uschni, neokús viac chleba, 

kým v rumoch, Pane, Tvoja stolica! 

 

Ó Bože, pripomeň si Edomítov,) 

«vy vráťte všetko tam!» čo revali, 

a tvojich, Jeruzalem, satellitov 

v tých hradbách viazať, vraždiť kázali. 

 

Ó dcéro babylonská zdivočilá 
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znaj: blahosláven bude spevami, 

kto vynahradí, čo si nám učinila, 

a deti rozhádže ti s vetami.» 

 

Spev Vincencov zatriasol mohutne dušou mladej Turkyne. I pýtala sa ho, akým spôsobom udržuje medzi surovými otrokami 

pokoj a svornost Vincenc odpovedal: «Každý deň upamätúvam ich na lásku Ježiša Krista, ktorá nám nakladá: čiň blížnym, 

ako si praješ, aby tebe činili.» A za dlhý čas rozprával jej o prekrásnom učení Kristovom. Zulma dávno už bola túžila, aby 

poznala náboženstvo, ktorého odriekol sa jej manžel z lásky k nej. Preto počúvala vnímavo pravdy božského učenia. I 

zaumienila si, že stane sa kresťankou a i svojho muža s rozhnevaným pravým Bohom smieri. Keď prišla domov, vyhadzovala 

útlocitne svojmu manželovi na oči, prečo takú spasiteľnú vieru opustil. A Ľudovít Merikurt, ktorý už prv za svoje hanobné 

zaprenie pravej viery pokánie činiť bol hotový a po svojej otčine túžil, rozhodol sa, že Afriku s rodinou a zbožným Vincencom 

tajne opustí. Spešne popredal svoje panstvá, udávajúc, že usadiť sa chce v druhom zdravšom kraji Afriky. Vypravil malú 

loďku, odplavil sa nočnej doby od brehov afrických a prirazil šťastne dňa 28. júna r. 1607 na breh Francúzska. Prišli do mesta 

Aviňonu (Avignon) a Vincenc predstavil mohamedánov arcibiskupovi, ktorý Zulmu pokrstil, Márikurta do cirkvi naspäť 

prijal a oboch sosobášil. O krátky čas odprevádzal Vincenc svojich bývalých pánov do Ríma, kde spoločne svoju pobožnosť 

konali. Francúzsky poslanec na dvore pápežskom obľúbil si tak zbožného muža Vincenca, že mu dal vybaviť tajné nariadenia 

u francúzskeho kráľa svojho Henrika IV., keď do Paríža sa navráti. 

V Paríži prijala ho kráľovná Margarita z Valoa (Valois) veľmi srdečne a vriadila ho medzi svojich dvorných kňazov. 

Vincencovi neľúbil sa veľkopanský rozpustilý život na dvore kráľovskom, i prosil, aby bol prepustený. Udelený bol mu úrad 

duchovného správcu v jednom predmestí parížskom. Usadil sa tedy v dome neďaleko nemocnice milosrdných bratov, v 

ktorom chorých navštevoval a v trápení ich tešieval. V tom istom dome býval i jeden sudca. Jedného dňa nezamknul sudca 

svoje bývanie a keď sa vrátil, našiel svoju pokladnicu vyprázdnenú. Z krádeže upodozrieval zbožného Vincenca a všade ho 

osočoval. Pokorný sluha Boží trpel to osočovanie za šesť rokov a hovorieval len vždy: «Boh zná pravdu.» Konečne chytený 

bol zlodej a vyznal, že tie peniaze sám ukradol. 

Parížsky biskup vymenoval Vincenca za farára do obce Šatillon (Chatillon), neďaleko Paríža ležiacej. Za krátky čas bola 

obec zmenená a každý obdivoval horlivosť zbožného kňaza. Povesť o Vincencovi šírila sa ďaleko. Gróf Filip Emanuel Gondi, 

admirál francúzskeho loďstva, požiadal Vincenca, aby stal sa vychovávateľom jeho troch synov. Tak stal sa Vincenc 

vychovávateľom a vyzískal si u tohoto veľkého muža úplnej dôvery. Ako vzdelal a vychoval jeho synov, poznať z toho, že 

jeden z nich, Peter Gondi, stal sa neskôr vojvodom z Recu a velikášom francúzskym a druhý syn, Ján František Pavel Gondi, 

kardinálom. Ačkoľvek gróf Filip Emanuel Gondi bol nábožný, zaplietol sa predsa raz do súboja (duellu). Keď dozvedel sa 

to Vincenc, padol pred grófom v domovej kaplnke po odslúženej sv. omši na kolená a zvolal: «Dovoľte, žeby som vám smel 

v pokore a láske slovo riecť. Znám že chcete sa biť. Teraz vám ale hovorím v mene Boha, ktorého som vám k úcte a poklone 

vystavil a ktorému ste sa klaňali, aby ste od svojho úmyslu odstúpili. Keby nezriekli ste sa tohoto zlého predsavzatia, 

oznamujem vám, že sa spravedlivosť božská pri vás a všetkých vašich potomkoch hrozným spôsobom objaví.» Gróf nešiel 

na súboj. 

Toho času bol ľud vo Francúzsku veľmi zkazený; hriechy a neprávosti páchali sa verejne; mnohí umierali bez pokánia. 

Vincenc opísal túto zkazenosť ľudu grófke Gondi a riekol, že treba tomuto ľudu bez viery slovo Božie kázať a vo sv. 

náboženstve ho vyučiť. I prosil vznešenú grófku, ktorá toho času čo do vzdelanosti a cnostného života nemala páru v celom 

Francúzsku, aby podporovala ho pri spasiteľnom diele. Zbožná grófka venovala na ten účeľ 16.000 zlatých. Horlivý Vincenc 

zhromaždil okolo seba zbožných niekoľko kňazov a chýrnych kazateľov i chodil s nimi z obce do obce, kde hlásali sv. pravdy 

Kristove. Pán Boh požehnal neunaveným ich prácam: v krátkom čase polepšil sa veľký zástup. hriešnikov, činil pokánie a 

mnohí poblúdenci navrátili sa naspäť do lona sv. cirkvi. Rodina grófska Gondi štedre podporovala i ďalej toto spasiteľné 

pôsobenie Vincenca a jeho spoločníkov. Tiež arcibiskup Parížsky schvaľoval toto bohumilé pôsobenie a vykázal r. 1625 i 

zvláštnu budovu tejto novej spoločnosti. Keď Vincencoví bratia po okolitých obciach apoštolské svoje dielo ďaľej konali 

účinkoval sám v meste Paríži. Navštevoval väzňov a nemocných ,ktorí celkom boli od sveta opustení a zúfalstvu vydaní . 

Neunavene navštevoval svätý muž väzenia, staral sa otcovsky o lepší pokrm a láskavé zachádzanie s väzňami, ktorí ho svojím 

anjelom strážcom menovali, svoj život polepšili a s ošklivosťou na svoj predošlý hriešny a bohaprázdny život hľadeli, Sv. 

Vincenc prišiel raz čo najvyšší dozorca do mesta Marseľ (Marseille), aby podíval sa na väzňov a poriadok porobil. Keď 

vstúpil do väzenia nepoznaný, stretol sa s väzňom, ktorý zúfal nad svojim položením. Svätý muž tešil nešťastníka, ale márne. 

I pýtal sa ho, prečo zúfa. Nešťastník riekol, že musel opustiť ženu i deti, ktorí biedou zomierajú. Sv. Vincenc dal sa na miesto 

neho prikovať na galiu a jeho prepustil domov. On chcel medzi väzňami žiť, aby ich Bohu získal. Putá zapríčinily sv. Vincovi 

opuchlinu ktorá ho cez celý život potom bolestne trápila. Predstavený väzenia dozvedel sa a nazadlho, koho väzní, naľakal 

sa a prosil svätého, aby sa tak veľmi netrýznil a nezapieral. A sv. Vincenc vrátil sa do Paríža.  

V Paríži zriadil svätý Vincenc svoje bratstvo , ktoré bol prv do života uviedol a kráľ Ľudovit XIII. potvrdil ho r. 1628. O šesť 

rokov neskôr povýšil hopápež Urban VIII. Na koncu gregáciu. Roku 1658 predpísal svätý zakladateľ bratstva Vincenc svojím 

učeníkom pravidlá a pomenoval ich kňazmi missie alebo Lazaristami podľa domu svätého Lazara, ktorý im bol darovaný. 

Udovia kongregácie neboli mnísi, ale svetskí kňazi, ktorí po niekoľkých zkúšebných rokoch skladali jednoduchý sľub 

chudoby, čistoty, poslušnosti a vytrvanlivosti. Povolaním ich bolo, seba sdokonáliť, hriešnikov obracať a kňazov vychovávať. 

Popri kongregácii Lazaristov založil sv. Vincenc i spolok panien, ktoré z lásky k Bohu venovaly sa opatrovaniu nemocných. 

Družstvo to dostalo meno «MiIosrdných sestier.» Svätý zakladateľ nepredpísal im kláštorský život, ani slávnostný večný 
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sľub. On riekol im: «Za kláštor dávam vám ulice a nemocnice s chudobnými a nemocnými, za kláštorský prísny sľub bázeň 

Božiu a za závoj dobré mravy.» 

Sv. Vincenc uviedol do Francúzska spoločnosť sv. Karola Borromea, ktorá zaoberala sa opatrovaním žobrákov. Založil 

kláštor sv. Magdalény pre padlé ženské, ďalej spoločnosť sestier kríža, ktorá venovala sa vychovávaniu ženskej mládeže, 

domy pre nálezencov, nemocnice ku menu Ježiš pre starých a slabých remeselníkov, blázinec a veľkú všeobecnú nemocnicu 

v Paríži. 

Účinlivá láska sv. Vincenca pôsobila nie len vo Francúzsku, ale i v ďalekých krajinách. Bratov svojich Lazaristov posielal 

hlásať slovo Božie do afrikanských krajín Tunisu a Algíru; potom do írska a Škótska Keď v susednom Lotrinksku následkom 

krvavej vojny veľký hlad panoval, chodil sv. Vincenc po Francúzsku a sbieral pre nešťastných obyvateľov lotrinkských 

milodary a posielal ich po svojom hodnom učeníkovi Matúšovi, ktorý im päťkrát dva milliony zlatých doručil. Pri všetkých 

svojich veľkých prácach pamätal sv. Vincenc na svoju dušu. Každodenne vstával o štvrtej hodine ráno, modlil sa ranné 

modlitby, išiel do kostola, kde pobavil sa obyčajne za dve hodiny. Jednu hodinu venoval sv. rozjímaniu, potom modlil sa 

litánie o najsvätejšom mene Ježiš a odbavil kňazské hodinky a naposledok slúžil s najvrelejšou vrúcnosťou sv. omšu. Nikdy 

nevychádzal z domu, aby nebol sa poklonil najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Večer modlieval sa kňazské hodinky, potom konal 

s domácimi večernú pobožnosť, a konečne písaval listy a robil iné poriadky. 

Pri dvore Ľudovíta XIII. požíval veľkej úcty. Prostredkovaním kráľovny Anny Rakúskej vymenovaný bol za tajného 

kráľovského radcu v duchovných záležitostiach. Čo taký účinkoval blahonosne i na cirkev. Jeho pričinením dosahovali 

hodnosť biskupskú, opátsku a farársku len zbožní a cnostní mužovia. Keď mu kráľ udeliť chcel hodnosť biskupskú, nechcel 

ju vo svojej poníženosti prijať a riekol: «Ja som syn roľníkov a bývalý chudobný pastier.» 

Za jedenásť rokov trápený bol sv. Vincenc zimnicou. Ale pri všetkých bolestiach bol veselej mysle a často hovorieval: «Môj 

život nedá sa prirovnať utrpeniu Ježiša Krista. Ako hriešnik zaslúžil som ťažšiu pokutu.» Tak dožil 85. rok požehnaného 

života svojho. Večerom dňa 26. septembra r. 1660 oslabol veľmi, i prosil, aby bol zaopatrený sv. sviatosťami zomierajúcich. 

Ku spovedelníkovi riekol: «Od osemnásti rokov nikdy som si neľahol, kým som sa nepripravil, ako by som mal v noci 

zomrieť. Teraz prišiel deň, v ktorom telo biedneho hriešnika pochováte a nohama šliapať budete.» Sedel na opieracej stoličke, 

prežehnal svojich bratov a vzdychol: «Ó môj Ježišu!» A usnul v Pánu o štyroch hodinách ráno dňa 27. septembra 1660. 

Telo sv. Vincenca pochované bolo v kostole sv. Lazara. Slzy chudobných tiekly hojne na jeho hrob. Roku 1712 vyzdvihol 

telo jeho na rozkaz pápežov kardinál Noelle a našiel ho neporušené. Pápež Benedikt XIII. vyhlásil ho r. 1729 za svätého a 

ustanovil sláviť jeho pamiatku dnešného dňa. 

Sv. Vincenc Paulánsky vyobrazuje sa v rúchu svojho rádu, ako podporu dáva chudobným. 

 

Poučenie. 

Sv. Vincenc Paulánsky prejavoval v živote svojom lásku k Bohu a blížnému tak obdivuhodne, že sotva dá sa mysleť prípad 

v ľudskom živote, pre ktorý by on nebol nejaký ústav do života uviedol, alebo bratstvo nebol založil. Tisíce zbožných 

spolkov, ktoré zakladajú sa na jeho učení, a státisíce oduševnených mužov a panien, ktorí i dnes v týchto ústavoch blahonosne 

účinkujú, dosvedčujú, akým dobrodincom bol ten pokorný a svätý sluha Boží.  

Takí veľkí dobrodincovia, akým bol sv. Vincenc, môžu vriadení byť do počtu tých 72 učeníkov, ktorých Spasiteľ rozposlal 

po mestách a dedinách zeme Judskej. I naše mestá, mestečká a dediny navštevovať by mali učeníci sv. Vincenca, Lazaristi. 

Veď i dnes u nás, ako za času sv. Vincenca vo Francúzsku, platnosť majú slová Spasiteľove: Žatva je hojná, ale málo je 

pracovníkov. Áno, bieda duševná je za našich dní veľká, a s ňou ruka v ruke kráča i bieda telesná. Len náboženské 

oduševneniemôže tomuto nešťastiu ľudu nášho odpomôcť, len missie horlivých učeníkov sv. Vincenca, Lazaristov, môžu 

starého kresťansko-katolíckeho ducha u nás vzbudiť a ľud náš, predtým nábožný a cnostný, na pravú cestu časného a večného 

šťastia priviesť. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Vincenca apoštolskou silou obdaril, aby chudobným evanjelium hlásal a ozdobu kňazského rádu 

rozmnožil: popraj milostivé, aby sme my, ktorí jeho zbožné zásluhy ctíme, i podľa jeho príkladu cnosťami vzdelaní boli. 

Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 
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20. JÚLA. 

Sv. Eliáš, prorok. 

Tretia kniha Kráľovská hovorí (16, 29): «Achab, syn Amri, kraľoval nad Israelom roku tridsiateho ôsmeho Asu kráľa 

Júdskeho. A kraľoval Achab, syn Amri, nad Israelom v SaMárii dvadsaťdva roky. I činil Achab, syn Amri pred obličajom 

Pánovým horšie veci, než všetci, ktorí boli pred ním. Aniž bolo dosť jemu, že chodil v hriechoch Jeroboama, syna Nábatovho: 

ale ešte pojal si za manželku Jezabel, dcéru Ethbaala, kráľa sidonského (modloslužobnicu). A odišiel slúžiť Bálovi, a klaňal 

sa jemu. A postavil oltár Bálovi v chráme Bálovom, ktorý bol vystaval v SaMárii, a štepil háj: a pričinil Achab všetko to, 

čím by popudil Pána Boha israelského, nad všetkých kráľov israelských, ktorí boli pred ním.» 

K tomuto Achabovi, ktorý bol najhorším kráľom v Israeli, poslal Boh proroka Eliáša. Neznámo je, kedy a kde sa narodil. 

Sväté Písmo Starého Zákona spomína proroka Eliáša už len vtedy, keď ho Boh vypravil ku bezbožnému Achabovi, aby ho 

potrestal a na cestu pokánia priviedol. Eliáš menuje sa Thesbickým, od mesta Thesbi, ktoré ležalo v pokolení Gáda v krajine 

Galaad za Jordánom. Eliáš mal byť vtedy, ako domnievajú sa sv. Otcovia, predstaveným niektorej prorockej školy. (1. Kráľ. 

10, 8.) 

Prorok Eliáš išiel k Achabovi a riekol: «Živý je Pán Boh israelský, pred ktorého obličajom stojím, že nebude za týchto rokov 

ani rosy ani dážďa, než vedľa reči úst mojich», to jest, kým ja to neoznámim. Keď to povedal, odišiel ku potoku Karith, ktorý 

je naproti Jordán u a ukryl sa tam. Krkavci kŕmili ho jedlom a potok podával mu čerstvú vodu. Keď potok vyschol, išiel Eliáš 

na Boží rozkaz do Sarepty Sidonskej, kde ho vdova za dlhý čas živila, ktorej zázračným spôsobom rozmnožil múku a olej a 

vzkriesil syna. 

Tri roky a šesť mesiacov nepršalo v krajinách tých a hlad bol veľký, najmä v SaMárii, kde bezbožný Achab kráľova!. Lud 

činil pokánie. A Boh zmiloval sa nad biednym ľudom, i odložil trest, ktorý bol za modloslužobnosť uložil. I rozkázal 

prorokovi Eliášovi, aby išiel k Achabovi a oznámil mu Jeho milosrdenstvo. Keď stretol Achab Eliáša, riekol: «Či si ty nie 

ten, ktorý trápi lsraela?» Eliáš odpovedal: «Ja som netrápil Israela, ale ty, a dom otca tvojho, ktorí ste opustili prikázanie 

Pánovo a nasledovali ste Bála. Ale teraz pošli a zhromážď ku mne všetok ľud israelský na vrch Karmel, a prorokov Bálových 

štyristo a päťdesiat, i prorokov hájov štyristo, ktorí jedia so stolu JezabeIinho.» Keď sišli sa tam, prišiel k nim Eliáš a riekol: 

«Dokiaľ budete kulhať na obe strany? Keď je Pán Bohom, nasledujte Ho samého; keď ale Bál, nasledujte toho!» Ľud 

nehovoril nič. A Eliáš riekol: «Ja sám som tu jediný prorok Pánov; prorokov ale Bálových je štyristopäťdesiat. Nech sú nám 

dané dva voli, a oni nech si vyberú jedného vola, a keď ho posekajú na kusy, nech ho položia na drevo, ale oheň nech 

nepodkladajú. A ja pripravím druhého vola a položím na drevo, oheň ale nepodložím. Vzývajte vy mená svojich bohov a ja 

vzývať budem meno svojho Pána. A boh, ktorý vyslyší skrze oheň, ten nech je Bohom.» A ľud jednými ústami zvolal: «Tento 

návrh je dobrý.» Žretci Báloví položili vola na drevo, vzývali Bála od rána až do poludnia a volali: «Bále, vyslyš nás.» Oheň 

nezjavil sa. Eliáš posmieval sa im: «Kričte hlasnejšie; lebo boh váš shovára sa snáď, alebo je v hostinci, alebo na ceste, alebo 

snáď spí, aby sa prebudil.» A žretci začali vyvolávať, až zachripli. Žiaden oheň nespadol s neba. I zavolal Eliáš na ľud: 

«Poďte ku mne!» A keď k nemu všetok ľud prišiel, opravil oltár Pánov, ktorý modlári boli zrútili, rozsekal na kusy vola, 

položil ho na drevo, rozkázal trikrát poliať štyrmi nádobami drevo a zápaľnú obetu, že voda naplnila priekopu, okolo oltára 

vykopanú. I zvolal Eliáš: «Pane Bože Abrahámov a Izákov a Israelov, ukáž dnes, že si Ty Boh v Israeli, a ja že som Tvoj 

služobník a že som podľa Tvojho príkazu učinil všetky tieto veci. Vyslyš ma Pane, vyslyš ma: aby poznal ľud tento, že si Ty 

sám Pán Boh, a Ty že si obrátil zase ich srdce!» I padol oheň s neba a spálil zápaľnú obetu a drevo a kamenie a vodu, ktorá 

bola v priekope. Keď to videl ľud, padol na tvár svoju a zvolal: «Pán je Boh, Pán je Boh!» I žiadal Eliáš, aby žretci Báloví, 

ktorí klamali ľud, pravého Boha zradili a jemu sa rúhali, do jedného boli zabití. Keď sa to stalo, vystúpil Eliáš na vrch Karmel, 

a modlil sa dlho. I vystúpil z mora malý obláčok a zamračilo sa nebo a padal na vyschnutú zem hojný úrodný dážď. 

Zlostná kráľovná Jezabel počula, že jej modlárski žretci pobití boli, i odkázala Eliášovi, že i jeho dá zabiť. Eliáš ušiel do 

Bersabe v Judsku a skryl sa na púšti. Tak veľmi trápil sa tu, že žiadal si umrel I odišiel na vrch Horeb a tam modlil sa v 

jaskyni. Lež Boh mu rozkázal, aby išiel do Damasku a pomazal Hazaela za kráľa Sýrie, J eh u za kráľa nad Israelom a Elizea 

za proroka. 

Keď túto vôľu Božiu Eliáš plnil, páchal kráľ Achab zase neprávosti. Zatúžil bol po vinici, ktorá vedľa jeho kráľovského 

palácu ležala. Majiteľ vinice Naboth, nechcel kráľovi prepustiť dedičstvo po svojich otcoch. To zarmútilo kráľa tak, že ani 

jesť nemohol. Bezbožná Jezabel nahovorila Iistovne predstavených mesta, aby postavili proti Nabothovi krivých svedkov, 

ktorí by svedčili, že Naboth rúhal sa Bohu a kráľovi zlorečil. Nabotha ukameňovali. A Achab prisvojil si vinicu. Na rozkaz 

Boží išiel Eliáš ku kráľovi Achabovi a riekol: «Na tom mieste, na ktorom lízali psi krv Nabothovu, i tvoju krv lízať budú.» 

Tieto slová prorokove prestrašily hriešneho Achaba. I roztrhol svoje rúcho, prikryl sa hrubým odevom, postil sa a spával v 

rúchu kajúcnom. A Pán Boh oznámil prorokovi Eliášovi: «Preto, že tak uponížil sa Achab, neuvediem to zlé za jeho dni, ale 

za dní synov jeho uvediem to zlé na dom jeho.» A tak sa i stalo. Po troch rokoch bojoval Achab so Syrskými a bol ťažko 

streľkou ranený. Položili ho na vôz a on ležal v ňom až do večera. Krv tiekla mu z rany do voza. Keď slnko zapádalo, zomrel. 

A keď jeho vôz umývali pri rybníku, lízali psi jeho krv. Ani Jezabel neušla svojmu osudu; i na nej vyplnilo sa proroctvo 

Eliášovo. Národ povstal, a shodil bezbožnicu z okna na dlážku ulice, a psi ju roztrhali. 
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Keď zaľúbilo sa Bohu, povolal proroka svojho Eliáša k sebe; ale nedal mu zomrieť prirodenou smrťou. Eliáš prešiel 

zázračným spôsobom cez Jordán s Elizeusom. A keď spolu ďalej išli a hovorili, sletel s neba ohnivý vôz, rozdelil ich od seba, 

a Eliáš vystúpil vo víchre ako niekedy Enoch do neba. Elizeus videl to a zvolal: «Otče môj, otče môj.» I keď ho viac nevidel, 

pozdvihol jeho plášť, ktorý bol s neho spadol. 

Sv. Eliáša ctia Horvati a Srbi, ako svojho patróna. 

Sv. prorok Eliáš vyobrazuje sa, ako vystupuje na ohnivom voze do neba. 

Modlitba. 

Bože, ktorý sv. Písmom obojeho zákona nás poučuješ, popraj nám milosti, aby sme poznali, že čo v Starom Zákone bolo 

oznámeno, v Novom Zákone bolo vyplneno. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

Sv. Hieronym Emilian, zakladateľ rádu. 

Roku 1481 narodil sa v Benátkach (Venedigu) sanátorovi Angelovi Emilianu a jeho manželke Dionore syn, menom 

Hieronym. Otec zomrel nezadlho; ale matka vychovávala starostlivé Hieronyma a druhé svoje dietky v bázni Božej. Keď 

Hieronym vyrástol, stal sa proti svojej vôli vojakom. I vyznačil sa v bitkách, ktoré bohatá republika Benátska často viedla s 

Turkami, tak že nezadlho stal sa veliteľom pevnosti Kastelnuovo na brehu Dalmácie. Nepriateľ zaujal po tuhom boji pevnosť, 

Hieronym upadol do zajatia a uvrhnutý bol do ťažkého žaláru. Táto odlúčenosť od sveta otvorila mu oči. I začal rozmýšľať 

o svete a jeho márnostiach. Často volal vo svojej osamelosti v žalári: «Aké obete priniesol som pre bláznivú a namyslenú 

vojenskú česť! A ako málo činil som posiaľ pre Teba, ó Pane, pre svoju biednu dušu a pre večný život! Aby som zavčasu 

hodnosť dosiahol a za niekoľko rokov ju podržal, nespával som toľké noci, čo vojak vzdoroval som toľkým nebezpečenstvám. 

A aby som večnú hodnosť dosiahol, bola mne nešťastnému každá obeta priveľkou, každého času drahou!» Toto rozjímanie 

priviedlo ho k tomu, že skrúšene modliť sa začal. I prosil preblahoslavenú Pannu o prímluvu, žeby ho Boh čo skôr z väzenia 

vysvobodil; i urobil sľub, že po vysvobodení do Trevísa putovať bude, hriechy svoje kajúcnosťou obmyje a život svoj službe 

Božej posvätí. Jedného večera počul, že k jeho väzeniu niekto sa blíži. Dvere sa otvorily, zahalená ženská postava vstúpila 

dnu, sňala mu putá, podala mu mlčky kľúč a zmizla. Hieronym nasledoval ju zadivený, prešiel nepozorovaný pomedzi stráže, 

prišiel šťastne do Trevísa a zavesil svoje putá s najhorúcejšími citami vďaky na oltár preblahoslavenej Panny Márie. Z Trevísa 

vrátil sa do rodného mesta Benátok a žil tam láske k blížnym, lebo práve toho času vypukla tam nákazlivá nemoc. I 

vyhľadával nemocných, opatroval ich a podporoval, ako len mohol. 

Usilovne učil sa bohoslovecké vedy a roku 1518 stal sa kňazom. Po rodičoch mal veľký majetok; tento obrátil k pomáhaniu 

blížnym. Nešťastie detí, ktoré túlaly sa ulicami mesta, ležalo mu veľmi na srdci; on vedel, že z týchto opustených a 

zanedbaných detí len hriešnici a zločinci vyrastajú. I kúpil dom a v ňom zhromažďoval tieto opustené siroty, staral sa o ich 

pokrm, odev a kresťanské vyučovanie. Neskôr založil takéto opatrovne pre opustené deti i v mestách Brescii, Bergame a 

inde. 

Zbožný Heronym vedel, že po italských mestách veľká necudnosť panuje. I prosil vrchnosti, aby tomu prietrž urobily a 

verejné necudné domy pozatváraly. Sám založil domy, v ktorých padlé kajúcné dievky útočište našly. Mnoho osočovania a 

prenasledovania musel pre toto znášať; ale svätý muž podstúpil rád tento boj, keď len duše pre večnosť získať mohol. 

 ........ Biskup dovolil mu, že mohol po mestách a dedinách zanedbaných kresťanov vo sv. náboženstve vyučovať. 

Toto účinkovanie pohlo mnohých kňazov a svetských, že jeho príklad nasledovali. Nezadlho pripojili sa k nemu. Roku 1528 

založil v dedine Somaske, ktorá neďaleko Milána ležala, kláštor pre seba a svojich učeníkov, ktorí pod jeho správou 

kresťanskej výchove opustených detí sa venovali. Títo jeho učenníci dostali meno regulovaných klerikov zo Somasky, alebo 

i Somaskovia. Neskôr menovaný bol ich rád Kongregáciou svätého Majola, podľa kostola toho mena v Pavii, ktorého správu 

svätý Karol Borromejský tomuto rádu sveril. Úlohou ich bolo, starať sa o opustené deti, o chorých, bláznivých a chudobných. 

Neunavene cestoval svätý zakladateľ, aby rád svoj bohumilý po svete rozšíril. Po mnohých rokoch vrátil sa svätý Hieronym 

do Samasky a chystal sa tam v jednej jaskyni ku smrti. 

Roku 1535 zúrila v Itálii nákazlivá nemoc. Svätý Hieronym opatroval nemocných a bol sám ňou zachvátený. Toho istého 

roku dňa 8. februára odovzdal svoju zbožnú dušu Pánu Bohu svojmu. Pri hrobe jeho v kostole svätého Bartolomeja v Somaske 

dialy sa mnohé divy. Pápež Benedikt XIV. vyhlásil ho za blahoslaveného a pápež Klemens XIII. za svätého. Roku 1540 

potvrdený bol rád jeho, ktorý ale svoje kláštory len v Itálii a katolíckom Švajcsku udržuje. 

Sv. Hieronym Emilian vyobrazuje sa ako väzeň. 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám skrze zásluhy a orodovanie sv. Hieronyma, ktorého si sirotám za útočište a otca ustanovil, žeby sme 

ducha detinského, podľa ktorého Tvojimi dietkami menovaní bývame a v skutku sme, verne v sebe prechovávali. Skrze Ježiša 

Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 



 

351 

 

21. JÚLA. 

Sv. Daniel, prorok. 

Boh dopustil trest na kráľovstvo Judské pre mnohé previnenia, ktorého stali sa jeho obyvatelia účastnými. Babylonský kráľ 

Nabuchodonozor opustil s veľkým vojskom roviny Senaarské a napadol mesto Jeruzalem. Kráľ Judský, Joakim bol porazený, 

Jeruzalem dobytý, chrám vyplienený a skoro všetci Židia odvedení boli do Babylonu. V dlhom tom zajatí naučili sa Židia 

Boha pravého znať a ctiť, a od toho trápneho času boli Bohu vernými. 

Medzi zajatými bol i Daniel. On pochádzal z pokolenia Judovho a z rodu kráľovského, lebo kniežacieho. Kráľ babylonský 

Nabuchodonozor naložil svojmu správcovi komorníkov Asfenezovi, aby priviedol na jeho dvor najkrajších mládencov 

israelských z rodu kráľovského a kniežacieho, aby ich dal vyučil v chaldejskom umení a pripraviť ku službe kráľovskej. 

Medzi tými vybranými mládencami bol i dvadsaťročný Daniel a jeho cnostní priatelia Ananiáš, Misael a Azariáš. Správca 

komorníkov dal im nové mená. Danielovi dal meno Balthasar, Ananiášovi Sidrach, Misaelovi Misách a Azariášovi 

Abdenago. Pokrm dostávali s kráľovského stola. Ale svedomití mládenci nechceli požívať pohanské pokrmy; i prosili 

komorníka, aby im dával len zelenú strovu a vodu. Správca bál sa o ich zdravie, nechcel to dovoliť a riekol: «Bojím sa svojho 

pána kráľa, ktorý určil vám pokrm a nápoj, ktorý keď uzre vaše tváre chudšie než iných mládencov, vašich rovesníkov, 

odsúdite moju hlavu kráľovi.» Daniel riekol komorníkovi: «Zkús nás,prosím, svojich služobníkov, za desať dní, a nech dá sa 

nám zelená strova k jedlu a voda k pitiu; i pozri na tváre naše a na tváre mládencov, ktorí jedávajú pokrmy kráľovské, a ako 

uvidíš, tak nalož so svojimi služobníkami. Na to komorník pristal. Po desiati dňoch vyzerali plnší než ostatní mládenci, ktorí 

jedávali s kráľovského stolu. Za toto prísné zachovávanie Božieho zákona dal im Boh múdrosť, Danielovi ale okrem toho 

dar proroctva a vykladania snov. Po troch rokoch uvedení boli pred kráľa, ktorý divil sa nad ich múdrosťou a krásou.  

Keď mal Daniel dvadsaťštyri roky, osvobodil krivo obžalovanú Zuzannu od prisúdenej jej smrti a vyniesol výrok smrti nad 

necudnými starcami, ktorí vydali ju nevinnú na smrť. Tým dosiahol veľkej vážnosti u ľudu židovského. 

Kráľovi Nabuchodonozorovi snívalo sa o obrovskej soche, ktorá mala hlavu zo zlata, prsá a ramená zo striebra, brucho a 

stehná z medi, nohy z čiastky železné a z čiastky hlinené, ktorá ale skalou s vrchu spadnutou bola roztrepaná, z ktorej skaly 

povstal veľký vrch, čo naplnil celú zem. Kráľ naľakal sa toho sna; keď ale prebudil sa, nemohol sa naň rozpamätal I dal 

povolať predných učencov a hadačov babylonských, aby mu ten sen na pamäť uviedli a ho vyložili. Pohanskí hadači nemohli 

mu ten sen povedať a preto kázal ich kráľ pobiť všetkých. Vojaci hľadali Daniela a jeho súdruhov, ktorí držaní boli za veľkých 

učencov, aby ich tiež pobili. Daniel vyprosil si času, žeby kráľovi sen povedať mohol. I modlil sa a Boh zjavil mu ten sen. 

Potom predstúpil pred kráľa, oznámil mu jeho sen a vyložil mu ho: «Ty si kráľ kráľov; preto ty si zlatá hlava. A po tebe 

povstane kráľovstvo menšie, strieborné, a iné kráľovstvo medené; a kráľovstvo štvrté ako železo. Ale že si videl nohy a prsty 

čiastkou z hliny a čiastkou železné: znamená, že to kráľovstvo rozdelené bude. Za doby tých kráľovství vzbudí nebeský Boh 

kráľovstvo, ktoré na veky nebude zrušené, a jeho kráľovstvo nebude ľudu inému dané: i sotre a zahladí všetky tie kráľovstvá: 

a ono zostane na veky.» (Prorokoval tu Daniel o duchovnom kráľovstve Kristovom, o sv. cirkvi, ktorá za času najväčšieho  

rozkvetu ríše Rímskej povstala a pod vládou Kristovou a jeho námestníkov na veky potrvá). Kráľ Nabuchodonozor povýšil 

Daniela do stavu kniežatského a dal mu vládu nad krajinou Babylonskou. Daniel podporoval od toho času Israelitov a bol 

ochrancom každého nevinného. I druhý sen vyložil Daniel Nabuchodonozorovi, ktorý vyplnil sa na vlas; lebo bol vyvrhnutý 

zpomedzi ľudí «a seno ako vôl jedol a rosou nebeskou jeho telo smáčano bolo, až vlasy jeho ako orličie perie vyrástly a 

nechty jeho boli ako ptáčie pazúry,» kým neobrátil sa k Bohu pravému a neuznal, že je On jediným kráľom neba a zeme. 

Po smrti Nabuchodonozorovej vládol nad Babylonom Baltazar, jeho vnuk, posledný to kráľ Babylonský. Bol to kráľ hrdý a 

roztopašný. I usporiadal veľké hody pre svojich velikášov. Keď sa opil, rozkázal priniesť nádoby zlaté a strieborné, ktoré bol 

jeho predchodca odniesol z chrámu Jeruzalemského. I pili z nich všetci. I ukázaly sa na stene palácu kráľovského prsty akoby 

ruky človeka píšucého. Kráľ naľakal sa a rozkázal hadačom pohanským, aby mu povedali, čo znamená to písmo. Hadači 

neuhádli. Kráľovná Nitokris rozpamätala sa na Daniela a riekla, že on to písmo prečíta a vysvetlí. Daniel bol zavolaný a čítal: 

«Mane, Thekel, Fares!» «A tento,» riekol, «je výklad: Sčítal Boh kráľovstvo tvoje a dokonal ho; zavesený si na váhe a 

nalezený si menej majúci; rozdelené je kráľovstvo tvoje a dané bude Médskym a Perským.» Kráľ rozkázal, aby Daniel 

oblečený bol do šarlátu a zlatá reťaz daná mu na hrdlo a aby bolo rozhlásené, že má čo tretí moc v jeho kráľovstve. Proroctvo 

Danielovo vyplnilo sa. Ešte v tú istú noc zabitý bol kráľ Baltazar a Darius Médsky zaujal trón. 

Kráľ Darius (Cyaxar II.) vážil si veľmi Daniela a ustanovil ho za knieža nad všetkými svojimi úradníkmi, áno chcel ho svojím 

námestníkom urobiť nad všetkým kráľovstvom. Túto priazeň kráľovu závideli mu mnohí velikáši a chceli ho znivočiť. Preto 

riekli ku kráľovi: «Každý, kto by prosil o nejakú vec ktoréhokoľvek boha alebo človeka až do tridsiati dní, mimo teba, kráľu, 

nech je uvrhnutý do levovej jamy.» Daniel modlil sa k živému Bohu, ako obyčajne každý deň. I obžalovali ho závistníci u 

kráľa. Tak bol Daniel vhodený do levovej jamy. Ale Boh poslal svojho anjela ku služobníkovi svojmu, aby zavrel ústa levom, 

ktorí mu neublížili. Kráľ nemohol celú noc spať, lebo ľúto bolo mu Daniela; i ponáhľal sa za rána ku jame a našiel Daniela 

medzi levami živého. Hneď rozkázal Daniela z jamy vytiahnuť a jeho závistníkov do nej hodiť, kde všetci zahynuli. Potom 

naložil, aby v jeho veľkej krajine ctený bol Boh Danielov: «lebo On je Boh živý a večný na veky: a kráľovstvo Jeho nebude 

zrušené, ani panovanie Jeho až naveky.» 
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Keď umrel Darius, zaujal trón jeho Cyrus Perský a Daniel bol u neho vo veľkej vážnosti, tak že denne sedával pri jeho stole. 

Toho času klaňali sa Babylončania modle Bélu, ktorej každodenne predkladali dvanásť mier múky, štyridsať oviec a šesť 

nádob vína. I Cyrus ctil každý deň modlu. Daniel slúžil, ako vždy, živému Bohu. Jedného dňa riekol kráľ Cyrus k Danielovi: 

«Prečo neklaniaš sa Bélovi?» Daniel odpovedal: «Preto, že nectím modly, rukou urobené, ale živého Boha, ktorý stvoril nebo 

a zem, a má moc nad všetkým telom.» Kráľ pýtal sa: «Či nezdá sa ti byť Bél živým bohom? Či nevidíš, ako mnoho jedáva a 

pije denne?» I usmial sa Daniel a odpovedal: «Nemýľsa, kráľu! Tento je vnútri hlinený a zovnútra medený, ani nejedáva 

nikdy.» Na to rozhneval sa Cyrus, povolal žretcov a riekol im: «Keď mi nepoviete, kto je ten, čo tieto zásoby pojedá, umrete. 

Keď ukážete, že Bél tie veci jedáva, umre Daniel, lebo rúhal sa BéIovi.» Daniel riekol pokojne: «Staň sa podľa tvojho slova.» 

Kráľ prišiel s Danielom do chrámu Bélovho a keď žretci vyšli, dal položiť pokrmy pred modlu. Daniel rozkázal svojim 

sluhom, aby doniesli popol a potrúsil ho po celom chráme. Keď vyšli z chrámu, zavreli dvere a zapečatili ich kráľovským 

prsteňom. V noci prišli žretci so svojimi ženami a deťmi a pojedli a vypili všetko, ako obyčajne. Ráno išiel Cyrus s Danielom 

k chrámu, našli pečať neporušenú a otvorili dvere. Kráľ videl, že je stôl prázdny, i zvolal: «Veľký si, Bélu, a niet u teba 

žiadneho klamú!» Daniel usmial sa, zadržal kráľa, aby nevchádzal a riekol: «Hľa dlážka! Pozri, čie sú to šľapaje?» A kráľ 

nahnevaný riekol: « Vidím šľapaje mužov, žien, i detí.» Dal pochytať žretcov a ich rodiny; i ukázali mu skryté dvierka, 

ktorými do chrámu vchádzali a pokrmy pojiedali. Kráľ rozkázal žretcov a ich rodiny pozabíjať, Danielovi ale dal do rúk 

modlu Béla, ktorý ju i s chrámom zničil. 

Kráľ Cyrus od toho času ctil živého Boha, prepustil Israelitov zo zajatia do ich krajiny a dovolil im chrám, pravému Bohu 

zasvätený, v Jeruzaleme znovu vystavať. Daniel ostal v Babylone. Kde a kedy zomrel, nie je známo. Tvrdí sa, že bol na 

rozkaz jakéhosi kráľovského úradníka Atalla zavraždený. 

Pretože svätý život viedol, poprial mu Boh dar proroctva, ktoré nachádza sa v jeho knihe. Kniha jeho proroctva obsahuje tri 

časti. Prvá časť (hl. 1—6) pripomína niektoré deje kráľa Nabuchodonozora a zrušenie kráľovstva babylonského presilou 

médoperskou. Druhá časť (hl. 7—12) obsahuje Božie zjavenie o zrušení nasledujúcich kráľovství až po Krista Pána, o Jeho 

príchode po 490 rokoch (70. týždňov ročných, hl. 9, 24), o zpustošení mesta a chrámu, o zaniknutí starozákonných služieb 

Božích a o počiatku kráľovstva Messiášovho. Tretia časť obsahuje príbehy o Zuzanne, o modle Bélu a o drakovi. 

Sv. Daniel prorok vyobrazuje sa v rúchu prorokov starozákonných, pri jeho boku anjel, u nôh levi. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si nám príchod Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, skrze ústa sv. Daniela, proroka a služobníka svojho, predpovedal: 

popraj nám, žeby sme poznaného milovali, prikázania Jeho zachovávali a do večného kráľovstva prísť mohli. Skrze Ježiša 

Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

Sv. Praxedis, panna. 

Svätá Praxedis narodila sa začiatkom prvého kresť. storočia v Ríme. Bola dcérou bohatého rímského radcu Pudensa, ktorý 

vyznačoval sa veľkou nábožnosťou a skvelými kresťanskými cnosťami. Jej sestrou bola sv. Pudenciana. 

Keď zbožný otec Pudens zomrel, nevydala sa krásna a cnostná Praxedis; ale vyvolila si za ženícha, nebeského Spasiteľa, aby 

tak nikým neviazaná, život svoj láske k blížnym venovať mohla. Toho času panoval v rímskej ríši cisár Antonín Pius a 

kresťania požívali za čas pokoja. Cirkev svätú riadil svätý pápež Pius I. Celé mesto Rím ctilo bohatú a vznešenú pannu 

Praxedis pre jej cnosti. Veľké bohatstvo poskytovalo jej prostriedky, že mohla štedre podporovať chudobných a nemocných. 

Veľké peniaze vynakladala na stavanie a ozdobenie kresťanských chrámov. 

Keď neskôr vypuklo prenasledovanie kresťanov, nebála sa smrti, neohrozene vstupovala do žalárov, v ktorých nevinní 

kresťania pre sv. vieru trápení boli, tešila ich, napomínala ku vytrvanlivosti; a keď mučeníckou smrťou dokonali, kupúvala 

ich telá od žoldnierov pohanských a pochovávala ich kresťanským spôsobom. Tak rozpráva dejepis cirkevný z toho času, že 

sv. panna Praxedis 23 mučeníkov slávnostne pochovala. 

Skvelý jej dom v Ríme bol všeobecným majetkom kresťanov. Keď vypuklo ukrutné prenasledovanie, utiekal sa každý 

kresťan k nej. A Praxedis prijala každého prenasledovaného, starala sa oň s materskou láskavosťou a napomínala ho ku 

vyrtrvanlivosti. V dome, ktorý jej zbožný otec Pudens sv. cirkvi daroval a v ktorom počas prenasledovania odbavovaly sa 

tajne služby Božie, dala zhotoviť krstiteľnicu, v ktorej v jedny sviatky veľkonočné sv. pápež Pius I. jej 96 sluhov pokrstil, 

ktorých prepustila potom z otroctva na svobodu a starala sa štedre o ich zaopatrenie. V dome svojom netrpela pohana. Dňom 

i nocou modlievala sa; pôst jej bol taký prísny a neprestajný, že celkom oslabla. Pohanskí vladári neopovážili sa vkročiť do 

jej domu s ozbrojencami, lebo báli sa ľudu rímského, ktorý ju všeobecne ctil a miloval, pretože každému človeku v núdzi a 

neštastí pomáhala. 

Keď besnota niektorých pohanských žretcov na najvyšší stupeň vystúpila a oni pohanský ľud a vladárov proti kresťanom 

zbúrili, že mnoho kresťanskej krve vyliato bolo; prosila Boha dňom a nocou, žeby ju k Sebe povolať ráčil, žeby nemusela 

dívať sa na to hrozné divadlo. Modlitbu jej vyslyšal milostivý Boh, i zomrela ľahkou smrťou dňa 21. júla roku 150. 

Telo jej pochoval zbožný kňaz Pastor na rímskom hrobitove sv. Priscilly, ktorý ležal na salarskej ceste, a síce do toho istého 

hrobu, v ktorom odpočívaly už kosti jej otca sv. Pudensa a sestry sv. Pudenciany. Nad tým hrobom vystavaný bol neskôr 
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kostol k úcte jej mena. Sv. Karol Borromejský dal neskôr kostol sv. Praxedis obnoviť a nosil od tohoto kostola pomenovanie 

svojej kardinálskej hodnosti. 

Sv. Praxedis vyobrazuje sa čo panna, ako podporuje chudobných. 

Modlitba. 

Ó Bože, prispej nám ku pomoci, že by sme na ceste cnosti podľa príkladu sv. Praxedis, Tvojej panny a služobnice, kráčali a 

k Tebe sa dostali. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

22. JÚLA. 

Sv. Mária Magdaléna, kajúcnica. 

Dnes slávi sv. cirkev pamiatku svätice Božej, ktorej život je odstrašujúcim, ale spolu i veľmi povzbudzujúcim, ktorá bola 

veľká v poblúdení vo svojej mladosti, ale tým väčšia potom vo svojej kajúcnosti. Preto povedal o nej nebeský Spasiteľ: 

«Mária najlepšiu stránku vyvolila.» Áno, Ježiš ju predstavoval čo vzor, že o jej dobrom skutku hovoriť sa bude, kým len 

evanjelium ohlasovať sa neprestane. 

Mária Magdaléna narodila sa v zámku v Bethanii, ktorý bol asi hodinu cesty od Jeruzalema vzdialený. Rodičia jej boli bohatí 

a vznešení. Brat jej menoval sa Lazar, sestra Marta. Po smrti rodičov rozdelily sa deti s majetkom ich. Lazar a Marta podržali 

si Bethaniu a žili cnostné a bohabojné. Mária dostala statok Magdale pri jazere Genezarethskom v Galileji, od ktorého i meno 

Magdaléna dostala. Mária oddala sa, zvedená bohatstvom a hriešnymi pochlebníkami, na svojom skvelom zámku 

bohaprázdnemu a necudnému životu. Necudnosť svoju pred nikým neukrývala, ale verejne ju páchala. Každý počestný 

človek vyhýbal jej a menoval ju len «verejnou hriešnicou.» Lazar a Marta smútili nad jej bohaprázdnym životom, robili jej 

výčitky. Všetko darmo; ona žila ešte necudnejšie. Toho času hlásal Ježiš slovo spasenia v Judsku. Keď ho Lazar so sestrou 

Martou počul, nasledovali Jeho božské učenie. Starostlivá Marta upozornila hriešnu sestru na Ježiša Krista. Hriešnica zo 

zvedavosti priblížila sa k zástupom, ktoré slová večného života dychtivé poslúchali, keď Spasiteľ do Galileje zavítal. A lúč 

Božieho zmilovania zasiahol jej hriešne srdce. Bežala domov, odhodila svoje skvostné okrasy a nádherné šaty, rozpustila 

umele spletené vlasy a dala sa do usedavého plaču nad svojím hriešnym životom. I vzdychala: «Či možno mi priblížiť sa k 

tomu Svätému? Keby som Mu mohla sveriť bôľ srdca svojho, čo som i najväčšou hriešnicou! Či Ho smiem o zmilovanie 

prosiť? Či by ma vyslyšal? » A vnútorný hlas jej odpovedal: Môžeš. On je milostivý, on ťa k sebe pripustí. Veď On povedal, 

že v nebi je väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, než nad deväťdesiatdeviatimi spravodlivými. On 

zmiluje sa nad tebou. 

Milosť Božia ponúkala Máriu Magdalénu, aby osvobodila sa od hroznej neistoty, či zmiluje sa Spasiteľ nad ňou. I vzala hneď 

drahocennú masť a išla Ježiša Krista vyhľadať. Keď počula, že nachádza sa v dome prísneho a pyšného farizeja Šimona, 

ktorý ňou opovrhoval: nečakala príležitosť, kým bude môcť s Ním sama sa shovárať, nebála sa, že ju z počestného toho domu 

vyženú. Nepokoj jej kajúcneho srdca skoro ju umoril. Vbehla do jedálne, nedbala na početných zhromaždených, ktorí pri 

stole sedeli, hodila sa na kolená k nohám Ježišovým, pokropila ich hojnými horkými slzami, usušila ich rozpustenými 

vlasami, poľúbila ich a pomazala drahocennou voňavou masťou. V hlbokom bôle pohrúžená vzychala a neopovážila sa 

slovíčka prehovoriť, lež očakávala slovo zmilovania. Farizej Šimon mysle! si, keď to videl: «Keby tento bol prorok, vedel 

by, ktorá a jaká je to žena, ktorá dotýka sa ho, lebo je hriešnica!» Ježiš poznal jeho myšlienky, i riekol: «Mám ti niečo 

povedať.» Pyšný farizej Šimon odpovedal: «Majstre, povedz!» A Spasiteľ rozprával: «Dvaja dĺžnici boli jednému veriteľovi 

dlžní: jeden bol dlžen päťsto peňazí a druhý päťdesiat. A keď nemali, zkade by zaplatili, odpustil im obom. Ktorý ho teda 

viacej miluje?» Šimon odpovedal: «Mám za to, že ten, ktorému viac odpustil.» I riekol Ježiš: «Dobre si rozsúdiI.» A obrátil 

sa Spasiteľ ku vzdychajúcej Márii, i riekol Šimonovi: «Vidíš túto ženu? Vstúpil som do tvojho domu, a vody nohám mojim 

nedal si; ale táto slzami smáčala moje nohy a utierala svojimi vlasy. Poľúbenie si mi nedal, ale táto ako vošla, neprestala 

ľúbať moje nohy. Olejom nepomazal si moju hlavu; ale táto masťou mazala moje nohy. Preto hovorím ti: odpúšťajú sa jej 

mnohé hriechy, lebo mnoho milovala; komu odpúšťa sa menej, menej miluje.» A k Márii Magdalene riekol Ježiš: «Odpúšťajú 

sa ti hriechy!» Farizeji, ktorí pri stole sedeli, mysleli si: «Kto je tento, ktorý i hriechy odpúšťa?» Ježiš to vedel a preto riekol 

k Márii Magdalene: «Viera tvoja ťa spasenou učinila; iď v pokoji!» 

A Mária Magdaléna odišla v pokoji, nebola viac hriešnicou, ale prísnou kajúcnicou. Ona išla bez seba od radosti a napravila 

verejné pohoršenie verejným pokáním. Ona išla, aby svätý život viedla, ale nemohla viacej žiť bez láskavého Spasiteľa, 

nemohla odvrátiť ani na okamžik myšlienky svoje od Neho. Na každé miesto nasledovala ho s inými svätými ženami, 

obsluhovala osvoboditeľa a ochrancu svojej biednej duše. 

Kedykoľvek Ježiš navštívil priateľa svojho Lazara v Bethanii, poslúchala Mária Magdaléna slová Jeho najpozornejšie pri 

nohách Jeho. Marta, sestra Lazarova a Magdalenina, obsluhovala ho raz veľmi starostlivé a pretože mala mnoho práce, 

pristúpila k nemu, keď horlivé učil prítomných, a riekla: «Pane, či nedbáš, že sestra moja nechala ma samú slúžiť? Preto 

povedz jej, nech mi pomôže.» Ježiš pozrel na Máriu Magdalénu, ktorá pri Jeho nohách kľačala a na každé slovo spásy pozor 
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dávala, obrátil sa k Marte a riekol: «Marta, Marta! Veľmi si starostlivá a zarmucuješ sa pri mnohých veciach; ale jedného je 

zapotreby. Mária najlepšiu stránku vyvolila, ktorá nebude odňatá od nej.» Mária Magdaléna mala len jednu starosť, a tá bola 

najpotrebnejšia, starosť to o dušu svoju. Preto ospravedlnil ju Ježiš u starostlivej sestry Marty. 

Keď bol Lazar zomrel, prišli mnohí priatelia, aby Martu a Máriu Magdalénu tešili. I Kristus Pán blížil sa ku Bethanii. Marta 

riekla ticho ku sestre Márii Magdalene: «Majster je tu a volá ťa.» Ona vstala rýchlo a išla k nemu, lebo bol ešte na tom mieste, 

kde bola Marta proti nemu vyšla. Keď videli Židia, ktorí ju v dome tešili, že vstala a išla, poberali sa i oni za ňou a hovorili: 

«Ide k hrobu, aby tam plakala.» «Keď prišla k Ježišovi, padla k Jeho nohám a riekla: «Pane, keby si tu bol býval, brat môj 

nebol by umrel.» A Ježiš zarmútil sa, išiel k jeho hrobu, v ktorom už štyri dni bol pochovaný a vzkriesil ho z mŕtvych. 

Týmto skutkom milosrdenstva preplnené bolo a pohnuté srdce kajúcnej Márie Magdalény ku najväčšej láske oproti Božiemu 

Spasiteľovi a ona hľadala príležitosť, aby sa mu povďačnou preukázala. Niekoľko dňami pred Veľkou nocou prišiel Ježiš 

zase do Bethanie, kde bol vzkriesil Lazara. I pripravili mu večeru u Šimona, ktorého bol od malomocenstva (prašiny) 

osvobodil, a Marta posluhovala. Lazar sedel s ním za stolom. O chvíľu prišla Mária Magdaléna, doniesla alabastrovú nádobu, 

naplnenú drahou masťou z nardového klasu, rozbila alabastrovú nádobu a vyliala masť na hlavu Spasiteľovu. Boli tam 

niektorí, ktorí hovorili: «I prečo stala sa táto strata masti? Mohla byť predaná tá masť za viacej než tristo peňazí a dané to 

chudobným Spasiteľ, ktorý znal srdce Magdalenino, pokarhal ich: «Nechajte ju; prečo jej to za zlé máte? Dobrý skutok 

urobila nado mnou. Veď chudobných máte vždy medzi sebou; a keď budete chceť, môžete im dobre činiť: mňa ale vždy 

nebudete mať. Ona čo mohla, urobila: predišla, aby pomazala telo moje k pohrabu. A hovorím vám: kdekoľvek kázané bude 

toto evanjelium po všetkom svete, i čo učinila ona, bude rozprávané na jej pamiatku.  

Keď Spasiteľ sveta dokonať mal dielo spasenia a apoštolovia ho opustili, išla Mária Magdaléna s Matkou Jeho Máriou, s 

Máriou Kleofášovou a s apoštolom Jánom až pod Jeho kríž. Aký duševný a smrteľný bôľ lomcoval jej srdcom! Kto ho opíše? 

Najsvätejší, najnevinnejší Syn Boží visel na potupnom dreve kríža a volal: «Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?!» 

Nebo a zem triasly sa hrôzou nad ukrutnou smrťou Bohočloveka, a ona stála pod krížom a odprevadila ho až k hrobu. A bola 

by ostala pri hrobe, keby nebol blížil sa veľký sviatok veľkonočný. No, sotva skončila sa Veľká noc, bežala na úsvite s inými 

zbožnými ženami k hrobu a chcela telo Pána a Spasiteľa svojho pomazať vonnými masťami, aby ho pred skorým porušením 

zachovala. Cestou nemala inej starosti len tú, kto ten veľký kameň od Jeho hrobu odvalí. Preto predbehla druhé zbožné ženy. 

S túžbou bežala ku skalnej jaskyni, našla kameň odvalený a hrob prázdny. Naľakaná utekala hneď od hrobu dolu do mesta k 

Petrovi a Jánovi a zkríkla: «Vzali Pána z hrobu, a nevieme, kam ho položili!» Sv. apoštolovia Peter a Ján ponáhľali sa k 

hrobu a našli ho prázdny. Nábožné ženy Mária Jakubova, Salome a iné, ktoré za Máriou Magdalénou k hrobu boli prišly a 

tam posiaľ čakaly, riekly, že videli anjela v hrobe, ktorý im riekol: «Nebojte sa! Ježiša hľadáte Nazaretského, ukrižovaného? 

vstal, niet ho tu; hľa miesto, kde ho boli položili. Ale iďte, povedzte učeníkom Jeho a Petrovi, že vás predíde do Galilee: tam 

ho uzrete, ako vám povedal.» 

Keď apoštolovia a nábožné ženy odišli, vrátila sa Mária Magdaléna ku hrobu, stála pri ňom a horko plakala. Veď ona nemohla 

sa odlúčiť od toho bolestného miesta, kde jej Spasiteľ tri dni odpočíval! A keď plakala, naklonila sa a pohliadla do hrobu. 

Tam uzrela dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách, kde bolo položené telo Ježišovo. A oni 

pýtali sa jej: «Ženo, čo plačeš?» Toto zjavenie nepredesilo ju, veď ona chcela videť len svojho Spasiteľa. Preto riekla: «Vzali 

Pána môjho, a neviem, kde ho položili Keď to povedela, obrátila sa v žiale svojom naspäť, i uzrela cudzého muža, ktorého 

pre slzy nepoznala a ktorý sa jej pýtal: «Ženo, čo plačeš, koho hľadáš?» Nazdála sa, že je to záhradník, začala veľmi nariekať 

a prosila: «Pane, keď si ho ty vzal, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.» A Ježiš pohnutý jej vernosťou a láskou, 

zvolal známym jej hlasom: «Mária!» Nebeská blaženosť naplnila jej srdce, nikdy nepocítená slasť prebehla jej telom, pozrela 

hore, videla a poznala Spasiteľa, i vykríkla: O môj Učiteľu! I vrhla sa k Jeho nohám a chcela ich objať. Ježiš riekol jej láskavé: 

«Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil ku svojmu Otcovi; ale iď k mojim bratom a povedz im: vstupujem k Otcovi 

svojmu a k Otcovi vášmu, k Bohu svojmu a k Bohu vášmu!» Mária Magdaléna bola teda z priateľov Ježišových prvá, ktorá 

bola tak šťastná, že uzrela vzkrieseného Spasiteľa A táto milosť bola najkrajšou odplatou pre jej láskyplnú kajúcnu dušu! 

Áno, vytrvalá láska kajúcnej hriešnice bola veľkou milosťou odmenená, lebo bola prvá, ktorá ho osláveného uzrela a radostnú 

zprávu zaniesť mohla apoštolom, že vstal z mŕtvych a vystúpi do neba k Otcovi svojmu. 

Mária Magdaléna oznámila apoštolom a učeníkom Kristovým radostnú a veľavážnu tú zvesť. A od tohoto času nič nehovorí 

o nej sv. Písmo. 

Ústné podanie hovorí, že Mária Magdaléna ostala po na nebe vstúpení Ježiša Krista v Bethanii pri Jeruzaleme, až kým sv. 

Štefan nebol ukameňovaný. Potom odišla so svojím bratom Lazarom a sestrou Martou za Pannou Máriou a sv. Jánom do 

Efesu. Keď časom vypuklo tu prenasledovanie kresťanov, trpela s bratom a sestrou mnoho. Tam žila i tá svätá žena Marcela, 

ktorá niekedy pod rečou Ježišovou bola zvolala: «Blahoslavený život, ktorý ťa nosil a blahoslavené prse, ktoré si požíval!» 

Pohania vysadili Magdalénu, Lazara, Martu, Marcelu a učeníka Pánovho Maximína na loďku bez kormidla a plachát a 

posotili na široké more. Božia prozreteľnosť nedala im na mori zahynúť, ako si to pohania žiadali, ale doplavili sa šťastne ku 

brehu Francúzska, kde teraz mesto Marseľ (Marseilles) stojí. Lazar a Maximín obrátili tam mnoho pohanov na sv. vieru a 

založili kresťanské obce, ktoré čo biskupi riadili: prvý v Marseli, druhý v meste Aixi. Marta a Marcela zhromaždily okolo 

seba zbožné panny a žily svätý život. Mária Magdaléna vyhľadala si v horách jaskyňu a za tridsať rokov viedla kajúcny život. 

Biskup sv. Maximín zaopatril veľkú kajúcnicu sv. sviatosťami zomierajúcich a pochoval telo jej v chráme, ktorý neskôr jeho 

úcte zasvätený bol. Roku 1216 dal pápež Honorius III. jej ostatky preniesť do chrámu sv. Jána na Lateráne, kde oltár, v 

ktorom boli položené, ku jej pamiatke posvätil. Podľa jej mena nazvané sú mnohé ženské kajúcne rády. 

Sv. Mária Magdaléna vyobrazuje sa v kajúcnom rúchu, ako Spasiteľovi, plačúc, slzami nohy umýva. 
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Poučenie. 

Svätá Mária Magdaléna svieti nám najkrajším svetlom opravdivej kajúcnosti a dokonalej lásky ku Ježišovi, Spasiteľovi 

nášmu. Prvé slzy, ktoré vyliala, boli slzy kajúcnosti. Bežala za Spasiteľom do domu pyšného farizeja, ktorý ňou čo verejnou 

hriešnicou opovrhoval; trasúc sa premohla priradený cit hanby, odhodila od seba pýchu a ctižiadosť, nádheru a bohatstvo, 

hriech a neprávosť, i padla verejne k nohám Spasiteľovým a oplakávala kajúcne svoje ťažké hriechy. Nehanbila sa byť 

verejnou kajúcnicou, lebo sa hanbila, že bola verejnou hriešnicou. Všetko, čo jej slúžilo prv ku hriechu, slúžilo jej teraz ku 

kajúcnosti. Očima požadovala prv rozkoše; teraz si ich trela a z tých očú zakrvácaných vytláčala kajúcné horké slzy. Vlasy 

užívala prv k ozdobeniu svojej tváre; teraz má tie vlasy rozpustené a utiera nimi nohy Spasiteľove. Drahú masť potrebovala 

k natieraniu vlasov, aby voňaly; teraz masť tú vylieva na nohy Pánove. Ruky užívala k hriešnemu objímaniu; teraz rukama 

objíma nohy Ježišove. Ustama dávala necudné poľúbenie; teraz ľúba nohy Spasiteľove. Kresťane, kedy že ty také pokánie 

učiníš? Kedy oplačeš tak svoje hriechy? Prečo čakáš? Prečo nezvoláš s Jobom: «Poprajte mi trochu času, aby som nariekal?» 

Spasiteľ zahanbil pyšného farizeja, ktorý domnieval sa, že je spravodlivý, i dokázal mu v krásnom podobenstve, že Mária 

Magdaléna pre jej kajúcnu lásku väčšieho odpustenia a milosti je hodná, než on v domnelej svojej spravodlivosti. A ona 

zaslúžila si tohoto ospravedlnenia pre svoju horúcu kajúcnu lásku a vernosť k nebeskému Spasiteľovi. Keď ho apoštolovia 

zo strachu opustili, bola najšťastnejšou, keď mohla byť pri ňom. Odprevádzala ho na vrch Golgathu, ku hrobu a plakala pri 

ňom, kým nezaslúžila si milosť, že prvá uzrela vzkrieseného Spasiteľa. Kresťane, denne vidíš na kríži umierať svojho 

Spasiteľa. A nevyleješ ani jednu slzu? To preto, že nemáš útlo milujúce srdce k nebeskému Spasiteľovi, ako Mária 

Magdaléna. 

Mária Magdaléna túžila po vzkriesenom Spasiteľovi a slzami kropila prázdny hrob Jeho. Ona cedila horké slzy za láskavým 

Spasiteľom, ktorého utratila. A keď všetci od hrobu odišli, ona neodchádzala, kým sa jej nezjavil. Tak činí opravdivá viera, 

pevná nádej, horúca láska k Bohu. Kresťane, ty prelievaš slzy pre maličkosť. A či nariekaš, keď si Spasiteľa utratil? Či ho 

vyhľadávaš? «Mária najlepšiu stránku vyvolila, ktorá nebude odňatá od nej,» riekol božský Spasiteľ o nej. Kresťane, nasleduj 

Máriu Magdalénu! 

 

 

Modlitba. 

Ó Bože, prosíme Teba, popraj nám tú milosť, aby sme sv. Máriu Magdalénu nasledovali v jej kajúcnosti a na jej prímluvu 

podporovaní boli ktorej prosba vyslyšaná bola a jej brat Lazar ku životu vzkriesený bol. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, 

Pána nášho. Amen. 

 

23. JÚLA. 

Sv. Apollinaris, biskup a mučeník. 

Cirkevný dejepis nepripomína, kde a kedy narodil sa sv. Apollinaris. Len keď okolo 40. roku po Kristu Peter z Antiochie do 

Ríma prišiel a viacej kresťanov, ktorých k apoštolskému dielu vyvolil, sebou doviedol,; bol medzi nimi i Apollinaris 

menovaný. Niektorí myslia, že patril medzi tých 72 učeníkov, ktorých si Spasiteľ okolo seba bol zhromaždil. Sv. Peter 

posvätil ho v Ríme za biskupa a poslal ho do mesta Ravenny v Itálii, aby tam sv. Evanjelium pohanom ohlasoval. 

Bolo to roku 46, keď biskup Apollinaris do Ravenny prišiel. Ubytoval sa u jedného pohanského vojaka, menom Herenea, 

ktorý mal slepého syna. Že ho vojak vďačne prijal do hospody, zavolal k sebe slepého i modlil sa: «Ó Bože, ktorý si na 

každom mieste prítomný, popraj milostivé, aby toto mesto Tvojho Syna, Pána nášho Ježiša Krista poznalo, keď nie len tieto 

oči osvietiš, ale i vnútorné oči pohanov otvoríš, žeby skôr poznali, že Ježiš je Tvoj Syn a Boh a ja žeby som tu úrodnú pôdu 

pre svoje slová našiel.» I prežehnal znamením sv. kríža slepého mladíka. Hneď dostal zrak, i padol so svojimi rodičami k 

nohám biskupovým, uveril v Ježiša Krista i s rodičami a sv. Apollinaris pokrstil ich v blízkom potoku. 

Vojakov dôstojník mal nemocnú manželku, ktorú žiaden lekár uzdraviť nemohol. Herenej rozprával svojmu predstavenému, 

ako sv. Apollinaris vrátil zrak jeho slepému synovi. Dôstojník zavolal biskupa a prosil ho, aby uzdravil jeho manželku. Svätý 

riekol: «Ja som slabý a hriešny človek, a nie som v stave niečo vykonať; ale v mene Ježiša Krista, Syna Božieho, ktorého 

som sluhom, môžu sa veľké veci stať.» I vzal nemocnú za ruku a riekol: «V mene Pána nášho, Ježiša Krista, vstaň a uver v 

Neho, že je opravdivý Boh!» Nemocná vstala uzdravená a zvolala: «Verím, že niet iného Boha, ako toho, ktorého Apollinaris 

ohlasuje!» Týmto zázrakom obrátil sa dôstojník a jeho celý dom. Sv. Apollinaris býval od tohoto času v dome dôstojníkovom, 

hlásal slovo Božie, uzdravoval nemocných a mnohí pohania prijali sv. krst. Tak rozširovala sa sv. cirkev v meste Ravenne a 

sv. biskup posvätil behom dvanásti rokov ku svojmu boku svojich učeníkov Adhereta a Kalocera za kňazov, bohatého 

Marciana a ľubomudrca Leokadia za diakonov. Šiesti učeníci prespevovali s ním vo dne a v noci chválospevy a žalmy. 
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Pohanskí žretci badali, že chrámy bohom venované vždy viacej prázdne zostávajú a že svojej živnosti pozbavení sú, i 

oznámili miestodržiteľovi Saturninovi, do jakého nebezpečenstva Apollinaris náboženstvo krajinské privádza. Saturnin, 

ktorý dostal od cisára Nera rozkaz, aby kresťanov prenasledoval, rozkázal vojakom, aby biskupa Apollinarisa pred neho 

doviedli. Saturnin pýtal sa: «Kto si ty?» Apollinaris odpovedal: «Ja som kresťan a služobník Kristov.» Saturnin pýtal sa 

ďalej: «A kto je Kristus?» «Syn Boha živého, skrze ktorého každé stvorenie žije na nebi, na zemi, i v mori,» vysvetľoval 

horlivý sluha Boží. Saturnin hovoril: «Či ten poslal teba k nám, aby si vyprázdnil chrámy našich bohov? Či neznáš 

hromovládneho Paroma (Jupitera), ktorý obýva kapitol (zámok) nášho mesta a ktorému máš sa klaňať?» Apollinaris riekol: 

«Neviem, čo je to za obyvateľa a neznám ani jeho chrám.» I zvolali prítomní žretci: «Poď s nami a pozri nádherne ozdobený 

chrám; tam nájdeš i nepremožiteľného Paroma!» Miestodržiteľ rozkázal, aby vojaci a žretci Apollinara do chrámu toho 

zaviedli. Keď svätý biskup uzrel modlu zo striebra a zlata, usmial sa: «Modle tejto klaňať sa nemôžem; ale dajte mi ju a 

dobre ju upotrebím. Ako tešiť sa budú chudobní, keď takú štedrú almužnu dostanú! To by bolo prvé dobrodenie, ktoré by od 

Paroma, ktorého vy bohom menujete, obdržali. Ako tu stojí, je len na potupu človečenstva, ktoré sa nemej modle klania a 

tým verejne svoje bláznovstvo objavuje. Vy sami, ktorí nazývate sa kňazmi jeho, neveríte v božstvo tejto modly, ale chcete 

len, aby sa jej ľud klaňal a vaše dôchodky rozmnožoval.» Pohanskí žretci zúrili pri týchto slovách, bili ho do tváre päsťami 

a keď videli, že ho miestodržiteľ na smrť neodsúdil, zbúrili ľud, vyvliekli ho von z mesta; kameňovali ho a nechali ho na 

brehu morskom ležať. Učeníci jeho prišli, aby telo jeho pochovali; ale jak zaradovali sa, keď ho našli živého. I vzali 

umučeného sv. biskupa svojho, zaniesli ho ku kresťanskej vdove, ktorá opatrovala ho starostlivé, tak že o šesť mesiacov 

celkom ozdravel. 

Jeden bohatý pohan, menom Bonifác, onemel, a žiaden lekár nemohol mu spomôcí Manželka jeho dozvedela sa, že služobník 

Boží, ktorý už mnohých ľudí uzdravil, u tej vdovy žije. I dala ho prosiť, aby do Ravenny prišiel a jej muža uzdravil. 

Apollinaris prišiel k Bonifácovi a našiel ho nemého. I modlil sa: «Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si zamknul ústa tohoto človeka, 

aby nemohol viac modly o.pomoc volať, otvor jeho ústa, žeby budúce len Teba vzýval a veril, že si živý Boh na veky.» 

«Amen,» riekli prítomní kresťania. A Bonifác preriekol a vzdával chválu Bohu: «Niet iného Boha, len toho, ktorého sv. 

Apollinaris ohlasuje!» Toho dňa dalo sa 500 pohanov pokrstiť. Pohanskí žretci zase zúrili, pochytili ho, i vyhnali z mesta a 

kričali: «Čo i nemocných uzdravuješ, neopováž sa do mesta prísť, lebo ťa zabijeme! 

Apollinaris hlásal slovo Božie v okolí Ravenny, slúžil svätú omšu pod stánkom, keď medzitým kňaz Kalocer cirkev v meste 

riadil. Neskôr odišiel Apollinaris do krajinky Emiliany, a hlásal tam s prospechom slovo Božie. O niekoľko rokov vrátil sa 

naspäť do Ravenny. Toho času podriadená bola Ravenna a jej okolie rímskému veľmožovi Rufovi. Keď tohoto dcéra 

nebezpečne onemocnela, zavolal Rufus sv. Apollinara k nemocnej dcére. Práve keď sv. biskup do paláca konsulovho 

vstupoval, zomrela dcéra jeho a celý dom nariekal. Rufus privítal svätého Apollinarisa zúfalými výčitkami. Svätý biskup 

slávnostne riekol: «Prisahaj mi, pane, na spásu cisárovu, že venuješ dcéru svoju službe Spasiteľovej, keď ju k životu 

privedem». Rufus odpovedal: «Keď jej život navrátiš, budem zvelebovať Boha a venujem dcéru svoju Jeho službe.» A sv. 

biskup modlil sa s dôverou ku Spasiteľovi nad zomrelou: «Pane Ježišu Kriste, ktorý si môjmu učiteľovi, apoštolovi Petrovi, 

milosť poprial a všetko mu vyplnil, o čo Teba prosil: priveď k životu túto dievku, pretože si Stvoriteľom všetkých vecí a 

okrem Teba žiadneho Boha niet.» A ku zomrelej riekol: «Čo že ležíš tu? Vstaň a vyznaj svojho Stvoriteľa!» I vstala a zvolala: 

«Veľký je Boh, ktorého Jeho sluha Apollinaris ohlasuje a niet iného Boha!» A celý dom konsulov dal sa pokrstiť. Pohania 

oznámili cisárovi Nerovi, čo stalo sa v dome Rufovom a ako zmáha sa kresťanská viera v meste a ako pohanské chrámy sú 

opovrhované. Nero poslal svojho námestníka Messalina do Ravenny, aby pôvodcu toho nebezpečenstva do vyhnanstva poslal 

alebo smrťou potrestal. 

Messalin povolal k sebe sv. Apollinarisa a pýtal sa ho: «Ako sa voláš a zkade si?» Svätý odpovedal: «Menujem sa Apollinaris 

a prišiel som z Ríma.» — «Čím zaoberáš sa?» — «Kresťan som a učeník apoštolov.» — «Kto je Kristus?» — «Syn večného 

a všemohúceho Boha.» — «Či hovoríš o tom Kristovi, ktorý vydával sa za Boha a ktorého Židia pred tridsiati rokami 

ukrižovali? Keby bol býval Bohom, nebol by sa dal pohaniť a usmrtil Ako môžeš ho teda k bohom pripočítať?» Sv. 

Apollinaris odpovedal pohanovi: «Kristus, o ktorom hovorím, bol Boh a je na veky. On chcel ľudí od zlých duchov 

osvobodiť; preto sa zjavil, telo ľudské na seba vzal a narodil sa z Márie Panny.» Messalin skočil mu do reči: «To som počul 

už v Ríme, ale ťažko tomu uveriť.» Sv. Apollinaris pokračoval: «Počuj, sudca, čo ti poviem! Ako Boh zdržoval sa Kristus v 

tele, robil veľké a mnohé zázraky a Židia ho čo človeka prenasledovali a ukrižovali. On trpel ako človek, lebo nemohol trpeť 

ako Boh, ktorý tela nemá a je večný. Ako taký vstal tretieho dňa z mŕtvych, zjavil sa mnohým a vystúpil na nebo. On dáva 

tým, ktorí v Neho veria, takú moc, že v Jeho mene zlých duchov z ľudí vyháňajú a mŕtvych kriesa k životu.» Messalin riekol: 

«Mňa nepresvedčíš, aby som v cudzieho Boha veril, ktorého zákony krajinské neuznávajú. Ale dosť o tom; iď a obetuj 

Paromovi zápaľnú obetu; lebo prisahám ti na česť cisárovu, že ťa dám ubičovať a vyhnať z krajiny.» Neohrozený sluha Boží 

riekol povýšeným hlasom: «Nedbám, daj ma zaviesť k modle; ale nemysli, že jej obetovať budem. Hotový som Bohu svojmu 

obetu života priniesť!» Pohanskí žretci kričali: «Ci počuješ, vladáru, že opovažuje kňazom sa menovať? Vyžeň mu tú 

opovážlivosť!» Messalin rozkázal sv. biskupa bičovať. Sv. Apollinaris riekol: «Ja som kresťan; čiň, čo sa ti ľúbi.» A keď ani 

po bičovaní modle obetovať nechcel, dal ho pohan na škripci natiahnuť. Neohrozený sluha Boží medzi mučením volal: 

«Vyznávam, že Ježiš Kristus, Pán náš, je pravý živý Boh a žiaden iný!» Keď to Messalin počul, pýtal sa svätého: «Povedz 

mi, jakú odplatu očakávaš za toto trápenie?» A sv. biskup odpovedal: «Písané stojí, že kto vytrvá až do konca, spasený bude, 

a kto v Kristovi zomre, žiť bude. To je odplata kresťanov.» Mnohým mučením oslabol svätý celkom. Kresťania tešili sa nad 

jeho stálosťou. Keď trochu k sebe prišiel, pýtal sa Messaliria: «Ty bezbožník, či ozaj neveríš v Ježiša Krista? Neujdeš 

večnému zatrateniu!» Messalin rozkázal, aby ho vojaci po ústach bili. I dal ho potom hodiť do tmavého žaláru, aby tam 

hladom zahynul. Žretci zbúrili pohanov, ktorí okolo dvesto kresťanov v meste pobili. Boh neopustil svojho služobníka v 

žalári, ale poslal anjela svojho, aby ho kŕmil. Na štvrtý deň počul Messalin, že sv. Apollinaris ešte žije. Preto dal ho tajne 

okovať, na loď vyložiť a do vyhnanstva odplaviť, aby na niektorom pustom mieste zahynul. 
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Loď zachvátená bola na mori veľkou búrkou. I zahnána bola ďaleko od miesta, na ktorom mali vojaci sv. Apollinarisa s jeho 

dvoma kňazmi vysadiť. Konečne narazila na skaly a roztrepala sa. Pri živote ostali len: sv. Apollinaris, jeho dvaja kňazi a 

dvaja pohanskí vojaci, ktorých morské vlny na breh vyhodily. Vojaci riekli ku sv. biskupovi: «O pane a otče, kam sa podieme, 

čo budeme robiť?» Sv. biskup riekol: «Dajte sa pokrstiť a budete žiť.» A pohania vyučení boli vo svätej viere a boli pokrstení. 

Sv. Apollinaris cestoval po Môsii, kam bol vlnami morskými zalmaný a ohlasoval slovo spasenia. Raz prišiel k jednému 

boháčovi, ktorý bol málomocným (prašivým), i pýtal sa ho: «Či chceš byť uzdravený?» Nemocný odpovedal: «Chcem z 

celého srdca.» A sv. biskup pýtal sa: «Či veríš v Boha? Ver v Ježiša Krista, Syna Jeho!» A nemocný odpovedal: «Ten nech 

je mojím Bohom, ktorý ma uzdraví.» Sv. Apollinaris vzýval meno Ježiša Krista, dotknul sa nemocného a ten hneď ozdravel, 

i prijal sv. krst. Mnohí pohania nasledovali jeho príklad. Z Môsie išiel sv. Apollinaris do Trácie. V tejto krajine mali pohania 

modlu, ktorá im budúce veci predpovedala. Keď sv. biskup mnohých pohanov obrátil, neodpovedali žretci dlho skrze modlu 

na otázky, ktoré jej ľud pohanský predkladal. Konečne dal sa počuť hlas modly: «Či neviete, že prišiel sem učeník apoštola 

Petra? Kým toho trpeť tu budete, nedám vám odpovede.» Poverčivý ľud pohanský sbičoval sv. Apollinarisa a jeho súdruhov, 

vysadil ich na loď, aby ta boli zavezení, odkiaľ prišli. Šťastne dostali sa naspäť do Ravenny. 

Kresťania tešili sa veľmi, keď po troch rokoch uzreli svojho najvyššieho pastiera. A sv. Apollinaris požíval teraz za dlhší čas 

pokoja. Sv. cirkev prekvitala, pohania boli tichí. Ale zrazu začali pohania zase zúril Keď jedného dňa sv. biskup v dome 

istého vznešeného mešťana sv. omšu slúžil, vodrali sa pohania do kresťanského zhromaždenia, odvliekli svätého od oltára 

do chrámu modly Apolla, aby ho prinútili, žeby modle obetoval. Veľké množstvo ľudu sbehlo sa ta. Svätý pomodlil sa 

pravému Bohu, povstal a riekol k modle Apollovi: «Buď prekliaty a zničený, aby na tvojom mieste pravý Boh ctený bol!» A 

modla spadla a roztrepala sa na kusy. Kresťania zaplesali od radosti. Pohania škrípali zubami a zavliekli sv. Apollinarisa ku 

miestodržiteľovi Taurovi, aby ho na smrť odsúdil, i kričali: «Zabij tohoto starého zlostníka, ktorý všetko naše hubí!» Taurus 

pýtal sa svätého: «Akou čarovnou mocou zničil si nášho boha? Či asnád nejaký boh býva v tebe?» Sv. Apollinaris riekol: 

«Vo mne neprebýva božstvo; ale Ježiš Kristus, pravý Boh pôsobí skrze mňa to, čo vy obdivujete. Taurus riekol: «Mám 

slepého syna, keď mu navrátiš mocou svojho Boha zrak, budem i ja v Neho veriť.» I doviedli sluhovia jeho slepého syna. 

Sv. Apollinaris modlil sa najprv ticho, potom zvolal: «V mene Pána Ježiša Krista otvor oči a prehliadni!» A slepý prehliadol. 

Prítomní pohania vykríkli: «Opravdivý je to Boh, ktorý také veci činí!» a veľmi mnohí dali sa pokrstiť. Aby pokrstený Taurus 

sv.biskupa pred zlostnými pohanskými žretcami zachránil, odviedol ho v noci na svoj statok neďaleko Ravenny, kde od toho 

času služby Božie sa konaly. 

Pohanskí žretci žalovali sv. Apollinarisa u cisára Vespasiana, ktorý vtedy po Nerovi panoval, že celý ľud skoro zviedol. Cisár 

naložil prísno novému miestodržiteľovi, aby sv. biskupa do vyhnanstva poslal. Taurus chcel svätého do pokojného kraju tajne 

dať odviesť; pohania dozvedeli sa to, prepadli sprievod na ceste, umučili sv. biskupa a nechali ho polomŕtveho ležať. S 

nariekaním odniesli zbožní kresťania umučeného do Blízkeho domu a ošetrovali ho starostlivé. Svätý mučeník prebral sa 

trochu, napomínal veriacich ku vytrvanlivosti a zbožnému životu a po siedmi dňoch usnul v Pánu dňa 23. júla roku 75. po 

Kristu Pánu. Skoro za 29 rokov riadil čo biskup cirkev v Ravenne. 

Telo sv. Apollinarisa pochovali zbožní kresťania do mramorového hrobu pri starom prístave námorskom, menom Klassika; 

neskôr prenesené bolo do hlavného chrámu v Ravenne. 

Sv. Apollinaris vyobrazuje sa v biskupskom rúchu, modla roztrepaná a kyjak u jeho nôh. 

Poučenie. 

Sv. Apollinaris nasledoval vo všetkom majstra svojho, sv. Petra, a nebeského svojho Spasiteľa. Kristus bol mu, čo 

vyvolenému sluhovi, živým príkladom pokory a lásky. V pokore znášal všetko utrpenie pre Krista a Jeho sv. cirkev. Lásku k 

blížnym dokazoval neohrozeným hlásaním slova Božieho a karhaním neveriacich, útechou zarmútených a trpezlivosťou 

oproti každému. Na neho poťahuje sa to, čo píše Tertullian: «Jaká podobnosť je medzi filosofom a kresťanom, odchovancom 

Grécka a učeníkom neba, medzi človekom, ktorý sháňa sa po skutku úcty a medzi človekom, ktorý hľadá svoje spasenie, 

medzi tým, ktorý len slovami je cnostným a tým, ktorý cnosť skutkom dokazuje?» Kresťane, takýmto vyvoleným Božím máš 

i ty byt I ty máš skutkami preukazovať cnosť svoju. Napomínaj tých, ktorí sú ti podriadení a neporiadni v rečiach alebo v 

mravoch. Sv. Augustín hovorí: «Upomínaj sebe rovných, starších pros, mladších karhaj trestom. Teš zarmútených so súcitom 

a poskytuj im prostriedky potrebné. Každý deň máš k tomu mnoho príležitostí. Buď trpezlivým s každým človekom a 

položením. Každý človek dáva ti príležitosť, aby si bol trpezlivým, niektorý svojou zlosťou, iný dobrým úmyslom. Na tomto 

svete je mnoho nepríjemného a trpezlivosť je prostriedkom proti nemu. Keď nebudeš takto žiť, nebudeš vyvoleným 

Kristovým!» 

Modlitba. 

Ó Bože, veriacich duší odplatiteľu, ktorý si tento deň pamiatke mučeníckej smrti sv. biskupa Apollinarisa posvätil: popraj 

nám, služobníkom svojim, ktorí slávnú pamiatku jeho ctíme, aby sme na jeho orodovanie odpustenie hriechov dosiahli. Skrze 

Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 
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24. JÚLA. 

Sv. Kristína, panna a mučenica. 

Sv. Kristína narodila sa pri konci tretieho storočia v mestečku Tyre na ostrove jazera Bolsena, v krajinke Tuscii, v Itálii. Jej 

otec Urban pochádzal zo staroslávnej rodiny Aniciov a bol plukovníkom cisárskej telesnej stráže. Bol to horlivý a surový 

pohan, ktorý kresťanov vo svojom dome často hrozne mučieval. Útla Kristína musela sa dívať často na ukrutné muky, ktorými 

trápení bývali kresťania v dome otcovom. Stálosť, trpezlivosť a tichosť mučených kresťanov dojímaly veľmi nevinné srdce 

útlocitej Kristíny, že tajne mnohé slzy nad ich trápením vylievala. Dvanásťročné dievča žiadalo si znať to previnie je, pre 

ktoré tak neľudsky mučení boli. Od kresťanských žien dozvedela sa pravú príčinu a nemala pokoja, kým vo viere kresťanskej 

dokonale vyučená a pokrstená nebola. Pri sv. krste prijala významné meno Kristína. 

Od toho času, čo prijala sv. krst, bola celkom premenená. Keď počula, že pohanský otec mučiť dáva zase kresťanov, zavierala 

sa do svojej izby, modlievala sa za nich a za neho a plakávala horko nad jeho blúdením. Voňavé veci, ktoré jej slúžky k 

obetovaniu bohom donášaly, vyhadzovala von oknom, hľadela do neba, vzdychala, modlila sa a plakala. Slúžky divili sa: 

«Čo ti je, veliteľko naša, že plačeš a bohom tymianu neobetuješ? Nahnevajú sa na teba a na dom otcov.» Kristína ich 

pokarhala: «Čo to hovoríte, slepé a hluché duše? Či neobetujem živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zem?» Slúžky padlý pred 

ňou na kolená a hovorily: «Mocná a vznešená veliteľko naša, ako môžeš cudzého Boha vzývať a Jemu obetovať? Keby to 

vedel tvoj otec, usmrtil by svoje otrokyne, že sme ťa priviedly k povere tej, pre ktorú toľkých dal umučiť a zabiť. Kde sa 

skryjeme?» A Kristína riekla: «Prečo dáte sa mámiť diablovi? Utiekajte sa k Pánu Ježišovi, osvobodí vás od zlých duchov a 

budete večne žiť.» V tom vstúpil do izby Urban a otrokyne oznámili mu, že dcéra jeho plakáva a bohom neobetuje. Pohanský 

otec riekol: «Dcéra moja, čo to má byť? Prečo opovrhuješ bohami predkov našich? Alebo či snáď i ty už klaniaš sa tomu, 

ktorého Židia ukrižovali? Milá moja jediná dcéro, o ktorej šťastie jedine sa starám a bohov svojich vzývam, obetuj domajším 

bohom, aby nehnevali sa na nás.» Kristína riekla: «Menuj ma dcérou toho, ktorý ma učil, že mám nebeskému Bohu 

obetovať.» Pohan myslel, že mieni jeho boha, pristúpil k nej a objal ju: «Neobetuj len tomu jednému bohu, ale všetkým, aby 

neboli urazení.» Kristína riekla: «Pravdu si povedal: lebo tak treba. A ja obetujem Otcovi, Synovi a Duchu svätému, aby 

trojjediný Boh na zemi bol oslávený. Áno trojjedinému Bohu, Pánovi neba a zeme klaniam sa, Toho ctím a vzývam, a 

radostne donesiem obetu svojho života pre Jeho oslávenie.» Zadivený Urban býtal sa: «Dcéro moja, teda klaniaš sa trom 

bohom?» A ona odpovedala: «Klaniam sa len nebeskému Bohu, ktorý je v podstate jeden nerozdielny; prečo teda natískaš 

mi cudzích bohov? Pošli mi nevinné dary, budem ich obetovať.» A zaslepený otec poslal jej rozličné drahocenné dary. Ona 

vybrala si biele rúcho, obliekla ho a chystala sa k nastávajúcemu boju. Niekoľko dní trvala doma na modlitbách a vo svätom 

rozjímaní. I roztrepala strieborných a zlatých bôžkov a striebro i zlato rozdala chudobným. 

Pohanské otrokyne oznámily Urbanovi, čo jeho dcéra urobila s darovanými bôžkami. I nahneval sa tak veľmi, že zaprel 

všetok svoj otcovský cit, utrýznil ju vlastnoručne a kričal: «Nezdarné dieťa, ako si mohla bohov tak zneuctiť?» A Kristína 

smelo riekla: «Tvoji bohovia sú bezvládné mŕtve sochy, ktoré nikomu spomôcť nemôžu. Len jeden je Boh, Stvoriteľ neba i 

zeme. Tohoto vzývam a i ty musíš ho poznať a Jemu sa klaňať, keď nechceš byť zatrateným.» Pohan zaprel každý otcovský 

cit a mučil zbožnú dcéru svoju ukrutne. Myslel, že ju premohol. 

Jedného dňa súdil Urban pochytaných kresťanov vo svojom dvore a dal ich hrozne mučiť. Kristína sa  zastala verejne 

mučených a riekla: «Viera, pre ktorú títo svätí ľudia tak vytrvale trpia, musí byť svätá. Uznajte to modlári!» Urban chcel 

dokázať, že nikomu neodpustí, kto priznáva sa ku kresťanstvu; i dal vojakom rozkaz, aby jeho vlastnú dcéru do krve bičovali. 

Katovia mučili útlu pannu tak, že krv cedila sa z nej a kusy tela na zem padaly. Svätá panna obracala počas mučenia oči k 

nebu, modlila sa hlasno a trpela ako baránok všetky bolesti z lásky k ukrižovanému Spasiteľovi. Tyranský otec zhrozil sa 

sám, keď videl útlu dcéru svoju takú ztrýznenú; kusy tela a preliata krv dcérina zdály sa mu privolávať, aby nasýtil sa telom 

a krvou tej, ktorej dal život. I rozkázal katom, aby ju do väzenia zaniesli. Zúfalstvo pokúšalo sa o jeho zaslepenú myseľ. Keď 

o tom matka svätej panny počula, roztrhla od žiaľu svoje rúcho a bežala s rozpustenými vlasami ku svojej milovanej dcére 

do väzenia. S veľkým plačom volala: «Dcéra moja, zmiluj sa nado mnou; lebo pre teba zahynem. Len jedinkú ťa mám; načo 

mi bohatstvo bez teba?» I nahovárala ju, aby vôľu otcovu vyplnila a bohom krajinským aspoň na oko obetovala. Kristína 

nemohla zaprieť svojho Spasiteľa ani na okamžik; i riekla matke: «Ten, ktorého meno nosím, posilnil ma v boji a dal mi 

zvíťaziť nad tými, ktorí pravého Boha neznajú. Matko moja, poznaj ho a budeš večne žiť!» Pohanský otec a cisársky sudca 

dal zase doviesť svoju dcéru pred súdnu stolicu. Kresťanské ženy vykríkly, keď ju uzrely: «Ó Bože, pomáhaj Kristíne, svojej 

služobnici!» Otec prosil ju: «Zmiluj sa nado mnou, Kristína; veď si mojou jedinou dcérou. Obetuj bohom, aby ti pomáhali a 

osvobodili ťa od bludu, v ktorom žiješ. Keď to neurobíš, musíš podľa zákonov zomrel: a nie si mojou dcérou.» Pokojne 

odpovedala svätá panna: «Dobre si riekol, že nie som tvojou dcérou; lebo čo narodilo sa tebe, je len telo, otec mojej duše je 

Boh, pre ktorého trpím a ktorý ju do svojej slávy vezme.» A pohanstvom rozumu a srdca pozbavený otec rozkázal dcéru 

svoju na železné kolo priviazať, olejom poliať a oheň pod ňu podložiť. Svätá panna riekla, keď ju katovia na kolo viazali: 

«Ó nešťastný, zaslepený otče, či nevieš, že Ježiš Kristus, Syn Boha živého, s neba na zem zostúpil, aby nás vysvobodil? Pre 

Neho trpím tieto muky a On môže ľahko ukrutnosť tvoju zahanbiť. Boh pomáhal svojej služobnici: oheň nedotkol sa jej tela; 

ale rozháňaný tuhým vetrom, ktorý schytil sa náhle, popálil mnohých okolo stojacich pohanov. Zaslepený pohanský otec 

nepoznal v tomto zázraku prst Boží. Rozkázal, aby Kristíne na hrdlo skalu priviazali, a do hlbiny morskej ju hodili. Ale svätá 

mučenica neutonula so skalou na hrdle, lež plávala po vrchu vôd. Neľudský otec dal ju vytiahnuť na breh a hodiť do žalára. 

Ukrutný pohan zomrel v noci náhlou smrťou. 

Svätá Kristína oplakávala nekajúcnu smrť pohanského otca a prosila milostivého Boha, aby i ju čo skôr k sebe povolať ráčil. 
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Po smrti Urbanovej prevzal vládu v meste nový vladár, menom Dio, zúrivý pohan. Ihneď rozkázal vojakom, aby sv. Kristínu 

do chrámu Apollovho zaviedli, žeby mu obetovala. Keď Kristína pred modlu stúpila, modlila sa vrúcne k Bohu, a modla 

padla, roztrepala sa na kusy a zabila miestodržiteľa Dia a mnohých žretcov pohanských. 

Nový miestodržiteľ Julian považoval všetky divy, ktoré stály sa pri mučení svätej panny, za jej čarodejnícke skutky; i dal ju 

do ohnivej pece hodiť. Ale Boh zachránil služobnicu svoju. Zarytý pohan hodil ju do jamy, ktorá bola hadami naplnená. Hadi 

skryli sa do dier pred svätou a nedotkly sa jej. Dal ju teda vytiahnuť a do väzenia zaviesť. V noci poslal k nej pohanské ženy, 

aby odviedly ju od kresťanskej viery. Keď vkročily do jej väzenia, našly sv. Kristínu na kolenách, ktorá hlasno ďakovala 

Bohu, že jej poprial pre meno Jeho trpeť a zázrakami sa osláviť. Pohanské ženy tak boli dojaté, že stály sa hneď kresťankami. 

Ráno dal si Julian sv. Kristínu predvolať a riekol: «Kristino, čas rozmýšľania, ktorý som ti poprial, vypršal; i hovorím ti 

naposledy: obráť sa k bohom!» Svätá odpovedala: «Od tohoto času nebudeš mať pokoja ani na tomto svete, ani na druhom.» 

I obrátila oči k nebu a zvolala: «Pane môj a Bože môj! Shliadni na služobnicu svoju, i popraj milostivé, žeby som dokončila 

svoje utrpenie!» Tieto slová naplnily srdce zlostného necitného pohana besnotou. Rozkázal, aby jej vojaci jazyk vyrezali. A 

svätá riekla slávnostne: «JuIian, ty chceš úd mojho tela, ktorým som Boha chválila; tu ho máš, ale i ty oslepneš!» I ponúkla 

katom jazyk, ktorí jej ho vyrezali. Zverský pohan rozkázal, aby ju o kôl priviazali a do nej strieľali. Vojaci posiali útle telo 

jej streľkami a tak odovzdala svoju krásnu dušu svojmu Stvoriteľovi dňa 24. júla roku 310 po Kristu Pánu. Kresťania vzali 

jej telo, pomazali ho masťami a pochovali slávnostne. Neskôr prenesené boli pozostatky svätej do mesta Palerma v Sicílii, 

kde až podnes čo patrónka krajiny tej ctená býva. 

Sv. Kristína vyobrazuje sa čo mladá deva, v ruke má streľky, pri nohách hadov. 

 

Poučenie. 

Sv. Kristína prišla k poznaniu svätej viery a jej nadzemskej moci, keď videla neohrozene zomierať mučeníkov, ktorých jej 

pohanský otec na rozkaz cisárov dal mučiť a usmrcovať. Boli to pre ňu hrozné dni trápenia, ktoré jej vlastný otec, zaslepený 

domnele obrazenou pýchou, zapríčinil. Každý cit otcovský oproti svojmu jedinému dieťaťu vyrval zo svojho srdca a rozkázal 

ho najukrutnejšie katovať, to dieťa, ktoré nedopustilo sa žiadneho priestupku. Svätá Kristína znala, že pohanskými 

predsudkami zaslepený jej otec hotový je i ku najdivokejším skutkom oproti vyznavačom pravej viery, preto obetovala tak 

pokojne mladý svoj život za učenie božského Spasiteľa. Ona vedela, že získa si tým utrpením večné blahoslavenstvo. Preto 

zvelebovala pri tých najväčších mukách Boha za tú milosť, že jej dal trpeť pre meno svoje. I vyslyšal jej modlitbu, poprial 

jej milosť svoju, že mohla zachovať presvedčenie svoje do smrti. 

Málo je ľudí na svete, ktorí by tak vytrvale a stále vyhľadávali večné blahoslavenstvo, ako sv. Kristína. Najviac je ľudí, ktorí 

len svoj časný prospech na očiach majú a zaň často všetko obetujú. Skúpy túži po bohatstve a sháňa sa za ním každým 

možným spôsobom; udusuje v sebe každý lepší cit lásky k blížnému, ako pohanský otec Urban udusoval rodičovský cit oproti 

sv. Kristíne a dopúšťal sa na útlej nevinnej dcére svojej najdiabolskejších ukrutností, že sa obával o svoje výnosné postavenie. 

Pyšný túži po svetskej chvále a zapredáva pre ňu svoje kresťanské presvedčenie, prestupuje Božie a cirkevné zákony. 

Rozkošník vyhľadáva len okamžité radovánky a nedbá, že si pri tom dušu usmrcuje. Kresťane, neobzeraj sa po ľuďoch v 

živote, lebo na nich nemôžeš sa spoľahnúť. Dôveruj v Bohu, On ťa neoklame. Vyhľadávaj česť Božiu, ako sv. Kristína. 

Rozjímaj, aký úmysel máš pri každom svojom podujatí. Keď starať sa budeš o česť Božiu vo svojom pudujímaní, pracuješ 

pre svoj prospech, lebo zabezpečíš svoje duševné spasenie. 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám milosti, žeby sme na prímluvu sv. Kristíny, Tvojej vernej služobnice, vždy sa usilovali česť Tvoju 

vyhľadávať, a čistým a zbožným životom blahoslavenstvo duše svojej si zabezpečiť mohli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, 

Pána nášho. Amen. 

 

25. JÚLA. 

Sv. Jakub Väčší, apoštol. 

V meste Bethsaide, pri Genesaretskom jazere v Galileji, žil rybár Zebedeus s manželkou, Salome menovanou. Zbožní a 

pracovití títo manželia mali dvoch synov, Jakuba a Jána, ktorí oba stali sa apoštolmi Kristovými. 

Sv. Jakub Starší alebo Väčší menovaný, aby sa rozoznával od sv. Jakuba, apoštola a prvého biskupa Jeruzalemského, narodil 

sa z menovaných rodičov v Bethsaide, pravdepodne dvanásti rokami pred Kristovým narodením. Rodičia, menovite Salome, 

žena veľkých cností, ktorá Spasiteľa všade nasledovala a smelosť mala, že ho s Pannou Máriou a Máriou Magdalénou až na 
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vrch Golgathu ku smrti odprevádzala, vychovávali synov svojich veľmi zbožne. Svätý Jakub a brat sv. Ján pomáhali otcovi 

svojmu, keď odrástli, pri rybárstve, z ktorého živili sa poctivé. 

Keď Ježiš Kristus po jazere Genesaretskom jedného dňa sa plavil, uzrel oboch bratov, ako práve siete vymývali, i povolal 

ich k úradu apoštolskému. Sv. Matúš píše o tom takto (4, 18—22): «Keď chodil Ježiš podľa mora Galilejského, uzrel dvoch 

bratov, Šimona, ktorý menuje sa Peter, a Ondreja, brata jeho, ako púšťajú siete do mora, lebo boli rybári, i hovoril im: Poďte 

za mnou, a učiním vás rybármi ľudí. A oni hneď opustili siete a išli za ním. A odíduc, ztade uzrel iných dvoch bratov, Jakuba, 

syna Zebedeovho, a Jána, brata jeho, na lodi so Zebedeom, otcom ich, ako vyplakujú svoje siete: i povolal ich. A oni hneď 

opustili siete i otca, a išli za ním.» Po niekoľko mesiacoch vyvolil si Ježiš zo svojich učeníkov dvanásť apoštolov a prikázal 

im, aby Židom ohlasovali, že priblížilo sa nebeské kráľovstvo, a aby nemocných uzdravovali (Mat. 10.). Medzi nimi bol i sv. 

Jakub Väčší a jeho brat Ján. 

Spasiteľ vyznačoval láskou a dôverou svojou popri Petrovi týchto dvoch bratov nad všetkých ostatných apoštolov. Peter, 

Jakub a Ján boli svedkami, keď Ježiš uzdravil svokru Petrovu a keď z mŕtvych vzkriesil dcéru Jairovu. Ich samých troch vzal 

sebou na vrch Tábor, kde Jeho oslávené premenenieuzreli. A tí istí traja apoštolovia boli svedkami Jeho krvavého potu pred 

umučením na vrchu Olivetskom. Jakuba a Jána nazval Ježiš Bonaerges, to jest «synovia hromového blesku», lebo slová ich 

mocne hrmely a srdcia prerážaly, keď slávu Jeho národom hlásali, a horlivosť ich a ohnivá myseľ pre Neho boli také mocné, 

ako hromový blesk, ktorým nikto odolať nemohol. 

O tejto ich ohnivej povahe píše sv. Lukáš (9, 51—56): «I stalo sa, keď doplňovaly sa dni vzatia Jeho (keď sa blížila doba 

Jeho smrti a oslávenia), a on utvrdil tvár svoju (t. j. pevne si umienil ísť do Jeruzalema, ačkoľvek dobre vedel, čo Ho tam 

očakáva; lebo bola vtedy slávnosť stánkov), aby išiel do Jeruzalema. I poslal poslov pred sebou; a oni išli a vstúpili do mesta 

SaMáritánskeho, aby Mu pripravili (hospodu). A neprijali Ho, preto že zjavno bolo, že ide do Jeruzalema (a horšili sa, že 

neslávi sviatky s nimi). Keď to videli učeníci Jeho, Jakub a Ján, riekli: Pane, keď chceš, nech povieme, aby oheň zostúpil s 

neba a spálil ich (ako to Eliáš urobil)? A obrátil sa (Ježiš),potrestal ich a riekol: Neviete, čieho ste ducha. Syn človeka neprišiel 

duše zatratiť, ale spasiť (t.j. Eliáš jednal duchom prísnosti a spravodlivosti zákonitej, vy ale povolaní ste jednať v duchu mojej 

dobrotivosti a lásky evanjeliovej). 

Ako iní apoštolovia, boli i Jakub a Ján podrobení slabosťam rozumu a srdca, ačkoľvek denne mali pred očima príklad, a 

počúvali učenie Ježiša Krista. Len Duch svätý osvietil ich, aby pochopili učenie Spasiteľovo. Preto nie je div, že apoštolovia, 

posiaľ Duchom svätým ešte neosvietení, hádali sa o prednosť medzi sebou a že matka Jakubova a Jánova, Mária Salome, 

Krista Pána žiadala, aby jej synom udelil prvé miesto vo svojom kráľovstve. Svätý Matúš píše o tom takto (20, 20—23): 

«Vtedy pristúpila k Nemu matka synov Zebedeových so synmi svojimi, klaňala sa a prosila niečo od Neho. I riekol jej: Čo 

chceš? Riekla Jemu: Riekni, nech títo moji dvaja synovia sedia jeden na pravici Tvojej a druhý na ľavici v Tvojom kráľovstve. 

Odpovedal jej Ježiš a riekol: Neviete, o čo prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý ja piť mám? Riekli Jemu: Môžeme. Hovorí 

im: Kalich zaiste môj piť budete: ale sedeť na pravici mojej alebo na ľavici, nie je moje dať vám, ale ktorým pripraveno je 

od Otca môjho.» A obrátil sa Ježiš k ostatným apoštolom a riekol (Luk. 22, 24—30): «Kráľovia národov panujú nad nimi, a 

ktorí moc majú nad nimi, menujú sa dobrodincami. Ale vy nie tak: lež kto je väčší medzi vami, nech je ako menší; a kto ako 

predný, nech je ako služobník. Ja som medzi vami ako ten, ktorý slúži. A ja spôsobujem vám, ako spôsobil mne môj Otec, 

kráľovstvo, aby ste jedli a pili za mojím stolom v mojom kráľovstve a sedeli na stoliciach a súdili dvanástoro pokolení 

israelských.» A Jakub, Ján a ostatní apoštolovia poznali z týchto slov, že život tento nepodáva odmenu, ale je boj, a že do 

nebeského kráľovstva jedine dostať sa možno pokorou a utrpením. 

A ako Kristus Pán predpovedal, stalo sa. Jakub a Ján pili z kalicha utrpenia. A Jakub bol prvý z apoštolov, ktorý umrel 

mučeníckou smrťou. 

Keď po nanebevstúpení Duch svätý osvietil a posilnil apoštolov, rozišli sa z Jeruzalema, kde prvú cirkev založili, a ohlasovali 

sv. Evanjelium po všetkom Judstve. Sv. Jakub pracoval s ohnivou horlivosťou na rozšírení kráľovstva Božieho, o ktorom 

teraz už inak smýšľal, najprv v Judstve a SaMárii medzi rostratenými dvanásti kmeňmi židovskými s dobrým prospechom. 

Jeho slová padaly ako hromový blesk na srdcia zatvrdelých Židov a veľké množstvo ich prijalo sv. krst a učenie spásy. Nedbal 

na vladárov židovských, ktorí zakazovali, aby nekázalo sa viac v mene Ježiša, ale tešil sa z toho, že bol pre Spasiteľa svojho 

bičovaný. 

Keď sv. Peter o tri roky po na nebevstúpení Spasiteľovom pokynutie s neba obdržal, aby apoštolovia i pohanom sv. 

Evanjelium ohlasovali, rozišli sa po celom svete. Sv. Jakub odišiel do Španielska a hlásal sv. Evanjelium v hlavnom meste 

Saragosse, ako to sv. Izidor a sv. Hieronym dokazujú. Mnoho pretrpel neohrozený a ohnivý sluha Boží v tejto krajine; ale 

podarilo sa mu mnohých pohanov obrátiť, ktorých vo sv. viere dokonale vyučil, za kňazov a biskupov posvätil a ich rozposlal, 

aby v celej krajine náboženstvo lásky neveriacim pohanom hlásali. Blahodarnému účinkovaniu týchto učeníkov Jakubových 

podarilo sa časom celé Španielsko na vieru Kristovu obrátiť. Zo Španielska išiel sv. Jakub do Gallie (Franzúzska) a Veľkej 

Britanie (Anglicka) a rozširoval v tých pohanských krajinách horlivé nebeské kráľovstvo. Roku 42. navrátil sa naspäť do 

Jeruzalema, kázal sv. Evanjelium po všetkých krajoch Judska, i obrátil veľké množstvo Židov, SaMáritánov a pohanov na 

sv. vieru Kristovu. 

Keď v Jeruzaleme obrátil povestného čarodejníka Hermogenesa a mnohí poprední Židia prijali sv. krst, rozpálil sa hnevom 

veľkým hlavný kňaz židovský Abjathar na sv. Jakuba. A ako za času Krista Pánovho urobil jeho zlopovestný predchodca, 

najal i Abjathar za peniaze ľudí, ktorí vodrali sa medzi poslucháčov apoštolových a ich ku nepokojom pobúrili. Akýsi farizej 

Josiaš išiel s Abjatharom ku židovskému kráľovi Herodesovi Agrippovi, vnukovi Herodesovmu, ktorého rímský cisár 
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Kaligula za panovníka nad Židmi ustanovil, i žiadali ho, aby sv. Jakuba čo buriča ľudu dal chytiť a potrestať. Vojac chytili 

horlivého apoštola, keď práve na námestí Jeruzalema kázal a zaviedli ho pred Herodesa Agrippu. Bezbožný kráľ chcel sa 

židovským kňazom a farizejom zavďačiť, i odsúdil sv. Jakuba, aby bol mečom sťatý. 

Cirkevný spisovateľ Eusebius rozpráva podľa strateného písma sv. Klemensa Alexandrinského, že sv. Jakub na ceste ku 

svojmu usmrteniu divy robil. Keď ho z Jeruzalema na vrch Golgothu viedli, uzrel ho jeden nemocný, ktorý pred domom 

sedel a na lámku veľmi trpel, i zvolal: «Ó sluho Najvyššieho, pomáhaj mi; lebo trpím veľké bolesti!» Sv. Jakub zastal, pozrel 

naňho a riekol: «V mene Pána nášho Ježiša Krista, Ukrižovaného, pre ktorého som na smrť vedený, povstaň zdravý a zvelebuj 

svojho Vykupiteľa!» A nemocný vstal a zveleboval veľkým hlasom Boha, a ktorého s neba soslal, Ježiša Krista. Keď zázrak 

tento videl farizej Josiaš, ktorý najviac zapríčinil, že Herodes Agrippa sv. Jakubu na smrť odsúdil, oželel svoj zločin, padol 

ku nohám svätého a zvolal so slzami v očiach: «Ó sluho pravého Boha, odpusť mi zločin môj a popraj mi s tebou zomrieť!» 

Sv. Jakub zahľadel sa na neho a pýtal sa: «Či veríš v Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný? Či veríš, že je Syn Boží?» A farizej 

Josiaš volal hlasno: «Verím a vyznávam, že Ježiš ukrižovaný je pravý Syn Boží.» Najvyšší kňaz židovský Abjathar zvolal 

nahnevaný: «BIázne, čo robíš! Opusť tohoto Jakuba a preklínaj Krista, ktorého my všetci preklíname!» Josiaš odpovedal 

pokojne: «Kliatba spočívala dlho na mne a spočíva na tebe, národe Israelský, že si prenasledoval Syna Božieho; ja ale budem 

spasený skrze Ježiša Krista.» A najvyšší kňaz obrátil sa k zástupu a zvolal: «Či počujete, či môžte také rúhanie sa bohu ticho 

počúvať?» Zbúrení Židia pochytili Josiaša, ubili ho a Abjathar vymohol hneď u kráľa, že i Josiaš bol na smrť odsúdený. 

Keď sv. Jakub na vrch Golgothu bol privedený a k nemu na smrť odsúdeného Josiaša priviedli, pýtal si vody. Prosbe jeho 

bolo vyhoveno. I obrátil sa sv. apoštol ku Josiašovi: «Či veríš v Ježiša Krista, Syna Boha živého?» Josiaš odpovedal: «Áno, 

verím.» A sv. Jakub pýtal sa: «Či chceš v Jeho mene byť pokrstený?» Josiaš riekol: «Áno, pane, chcem.» A sv. Jakub pokrstil 

ho: «Eusebius, ja ťa krstím v mene Boha Otca, i Syna i Ducha svätého.» I objal ho, poľúbil a riekol: «Pokoj s tebou!» I 

odhalil svoj krk a bol sťatý; za nim nasledoval sv. Eusebius, predtým zarytý farizej Josiaš. 

Toto stalo sa dňa 25. júla r. 44. po Kristu Pánu. Sv. Jakub bol teda z apoštolov prvý, ktorý svojho nebeského Majstra v smrti 

nasledoval a z kalicha Jeho pil. Telo jeho bolo pochovano v Jeruzaleme, o krátky čas ale do Španielska preneseno, kde na 

rozkaz kráľa Alfonsa Cudného v Iris-Flavii, v terajšej Kompostelle, v chráme ho uložili. Boh oslávil horlivého služobníka 

svojho mnohými zázrakami, najmä počas vojny s Maurami, že Kompostella stala sa chýrnym miestom pútnickým. 

O sv. Jakubovi tvrdí sa ešte, že živý bol v svobodnom stave a veľmi prísno. Rúcho nosil chudobné, jedlo jeho bolo skromné 

a nikdy mäsitý pokrm nepožíval. Pre jeho cnostný život ctili ho i nepriatelia. 

Sv. Jakub Väčší vyobrazuje sa, ako drží ruky nad pokrstencom, kat s mečom pri jeho boku. 

Poučenie. 

Sv. apoštol Pavel píše (I. Kor. 4, 9): «Myslím, že Boh nás apoštolov za najposlednejších určil, ako ku smrti odsúdených; lebo 

sme divadlom učinení svetu i anjelom i ľudom.» Tieto slová apoštola národov potvrdily sa na sv. Jakubovi Väčšom. On prvý 

z apoštolov určený bol mučeníckej smrti a stal sa príkladom svojou trpezlivosťou a odovzdanosťou do vôle Božej, svojou 

horlivosťou a ohnivou vytrvanlivosťou, v plnení svojho apoštolského úradu, anjelom i ľuďom. On vydal i svedectvo, že 

apoštolovia považovali sa za najmenších v kráľovstve Božom a vzdor všetkým utrpeniam a trápeniam s pokorou a 

poslušnosťou vykonávali rozkazy Pána a Majstra svojho nebeského. 

Jaknáhle počul sv. Jakub tie slová Kristove: «Nasledujte ma, učiním vás rybármi ľudí,» — opustil rybársku loď, siete a 

všetko, čo mal, áno i svojho otca, i nasledoval Spasiteľa. Kresťane, či teba nepovoláva Ježiš Kristus už dávno do svojej služby 

a k posväteniu tvojej duše? A ty posiaľ pridŕžaš sa sveta! Tvoj majetok, náklonnosti a žiadosti sú siete, ktoré ťa zamotaly a 

prekážajú, aby si do služby Božej vstúpil. Roztrhaj tieto väzby. Svetské rozkoše, ktoré ťa tešia a pútajú, nezasluhujú, aby 

tvoje srdce celkom zaujaly, ktoré srdce stvorené je, aby Boha milovalo Sv. Jakub Väčší plnil svoje povolanie po 

nanebevstúpní Spasiteľovom horlivé a neunavene, ačkoľvek ťažká práca jeho nebola vždy korunovaná žiaducím výsledkom. 

Ale on bol vždy spokojný s tým požehnaním, ktoré Boh jeho prácam apoštolským poprial. Kresťane, či i ty sväté a bezohľadne 

plníš požiadavky svojho povolania? Keď tvoje práce dochádzajú prajného výsledku, ďakuj za to Bohu; keď nie, buď 

spokojný, ako sv. Jakub. On vrátil sa do svojej vlasti, v ktorej preto, že národu sv. vieru ohlasoval a mnohým k večnému 

spaseniu dopomohol, mučeníckou smrťou umrieť musel. Kresťane, i ty buď vždy pripravený, že obsiahneš zlé za to 

dobrodenie, ktoré si blížnym svojim preukazoval. Tí, ktorí Boha nasledujú, nikdy, nie sú bez trápenia a utrpenia. 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám milosti, žeby sme na prímluvu sv. Jakuba, apoštola Tvojho, tak živí boli ako on a život v službe Tvojej 

dokončili. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 
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26. JÚLA. 

Sv. Anna, matka Panny Márie. 

Svätá Anna bola iste zvláštnymi cnosťami a milosťami Božími ozdobená žena, že jej Boh poprial porodiť Pannu Máriu, 

Matku svojho Syna a Spasiteľa sveta, Ježiša Krista. Ani sv. Písmo, ani žiaden súveký dejepisec nepripomína okolnosti života 

tejto veľkej svätej. Ale Boh oslávil meno sv. Anny po jej odchode s tohoto sveta mnohými zázrakami, ktoré nám zbožné 

ústné podanie rozpráva. 

Sv. Anna, ktorej meno znamená «milostná,» narodila sa v Betleheme, v mestečku to asi dve hodiny cesty od Jeruzalema 

vzdialenom, a pochádzala z pokolenia Juda a tak i z kráľovskej rodiny Dávidovej. Jej otec menoval sa Stolon a matka 

Emerenciana. Nábožní jej rodičia vychovávali ju v bázni Božej a dávali jej dobrý príklad lásky k blížnym. Dôchodky svoje 

delili na troje. Jednu časť obetovali na chrám Jeruzalemský, druhú rozdeľovali chudobným a z tretej sa živili. Tak rástla sv.  

Anna v rodičovskom dome v bázni Božej, kým ju rodičia nevydali za sv. Joachima, ktorý pochádzal z pokolenia Juda a býval 

v mestečku Nazarete. A sv. Joachim bol hoden takej manželky, akou bola sv. Anna, lebo i on viedol svätý život. Oba manželia 

žili za istý čas v dome rodičov sv. Anny a riadili sa podľa ich zbožného života. Keď oddelili sa od rodičov, nasledovali i oni 

ich lásku k blížnym. Každý rok obetovali časť dôchodkov na chrám Jeruzalemský a časť chudobným. Tak žili spolu asi za 

dvadsať rokov a Boh nepožehnal im potomka. Neprestajne prosili Boha, aby im syna alebo dcéru požehnal; i zložili slávný 

sľub, že, keď im Boh dieťa popraje, toto obetujú službe Božej. 

Sv. Joachim prišiel vo sviatok posvätenia chrámu do Jeruzalema a doniesol obyčajný dar svoj. Keď podával obetu svoju v 

chráme kňazovi Isacharovi, neprijal ju tento, že bol Joachim bezdetný a milosti Božej nehodný. U Židov bola neplodnosť 

považovaná za najväčšiu potupa a za trest Boží. To dal mu pocítiť verejne kňaz Isachar. A Joachim v ľútosti a bôle, že Boh 

nevyslyšal jeho vrúcnu prosbu, utekal z Jeruzalema do hôr ku svojim pastierom a nechcel sa viac vrátiť do Nazaretu ku svojej 

neplodnej manželke. I rozdal dary, chrámu určené, medzi svojich pastierov. Ale Boh vyslyšal modlitby zbožných manželov. 

On milostivé hľadel na ich zbožný a cnostiplný život. A že odkladal ich vzdychanie vyslyšať, to dialo sa preto, že chcel 

zkusovať ich dôveru a ich mysle od pozemských vecí ešte viacej odvrátiť a na svoju nevyzpytateľnú prozreteľnosť upútať. 

Sv. Joachim neprestal v tých horách Boha o zmilovanie prosiť. A nesklamal sa. Boh vyslyšal ho konečne. Zjavil sa mu anjel, 

potešoval ho a riekol: «Pán shliadol milostivé na tvoje modlitby a almužny. Narodí sa vám dcéra, ktorú Máriou menujte. Od 

útlej svojej mladosti bude celkom oddaná Bohu a od svojho narodenia naplnená Duchom svätým. Na znamenie pravdy toho, 

čo som ti povedal, postretneš, keď nezadlho do Jeruzalema pôjdeš, pri tak rečenej zlatej bráne, istú ženu.» 

Sv. Anna zarmucovala sa nad tým, že jej manžel z Jeruzalema sa nevrátil a že od nej odlúčený medzi pastiermi v horách 

býva. I modlila sa neprestajne k milostivému Bohu, aby ju v starobe a zármutku potešil. I zjavil sa i jej anjel Boží a oznámil, 

že porodí dcéru, ktorú nazve Máriou, to jest «vznešenou»; a na znamenie toho, že sa to stane, aby išla do Jeruzalema, kde pri 

zlatej bráne postretne istého muža. 

A ako anjel obom zvestoval, tak sa i stalo. Sv. Joachim ponáhľal sa od stád svojich do Jeruzalema a postretol sv. Annu, ktorá 

bola tiež Nazaret opustila a do chrámu prišla, pri zlatej bráne. I riekli si, čo im anjel zvestoval, vstúpili spolu do chrámu, 

zvelebovali dobrotivého Boha, ktorý ich v starobe tak potešil, navrátili sa do Nazaretu a očakávali túžobne 

vyplneniezasľúbenia posla Božieho. Sv. Anna porodila dcérku, Matku Božiu, «z ktorej narodil sa Ježiš, ktorý sa menuje 

Kristus.» 

Kto opíše radosť sv. Anny a sv. Joachima, keď hľadeli na milostné dieťa, Pannu Máriu, keď vedeli, že úpenlivé prosby a 

vrúcné ich modlitby v starobe ich sú vyplnené?! Sv. Joachim mal vtedy podľa úsudku učených sv. Otcov 48, sv. Anna ale 36 

rokov, čo u východných národov už za pokročilú starobu sa považuje, pretože tam ľudia chytro dozrievajú a zomierajú. A 

tak boli presvedčení, že im Boh viacej udelil, ako boli žiadali, že dávno čakaný Spasiteľ už príjde a že dcéra ich bude Matkou 

Jeho. V osemdesiaty deň po narodení Panny Márie išla sv. Anna do chrámu Jeruzalemského, aby tam obetu svoju Bohu 

obetovala, ako to predpisoval zákon Boží; i obnovila pri svojom očisťovaní sľub svoj, že Pannu Máriu službe Božej zasvätí. 

Za tri roky bola panna Mária pod starostlivou opaterou zbožnej matky sv. Anny; potom odovzdali ju rodičia kňazom pri 

chráme Jeruzalemskom, aby ju vyučovali a ku službe chrámovej vychovávali. Keď nariadením Božím zasľúbili ju rodičia 

sv. Jozefovi, vrátila sa Panna Mária naspäť do Nazaretu. Sv. Anna bola prítomná v tom dome, v ktorom zvestoval anjel 

Gabriel Panne Márii, že stane sa Matkou Syna Božieho. I starala sa o ňu čo vzorná bedlivá matka, keď poberala sa so sv. 

Jozefom do Betlehema, keď porodila Ježiša Krista, keď pred ukrutným Herodesom do ďalekého Egypta s Božím Synom 

utekať musela. Kedy sv. Anna a sv. Joachim zomreli, nevie sa. Zdá sa ale, že skôr s Pannou Máriou a svetom sa rozlúčili, 

než Kristus Pán čo Učiteľ vystúpil medzi národom židovským; lebo sv. Písmo žiadnu zmienku o nich nečiní. 

Telo sv. Anny pochované bolo najprv v Jeruzaleme. Na počiatku ôsmeho storočia preneseno bolo zo Svätej Zeme do 

Carihradu. Roku 550 vystaval cisár Justinian I. veľkolepý chrám v tomto meste ku cti sv. Anny. A ako dosvedčuje cirkevný 

spisovateľ Kosmas, vystaval cisár Justinian II. roku 705 druhý chrám v Carihrade ku cti tejto veľkej svätej. A od toho času 

stavaly sa chrámy po celom kresťanskom svete ku jej pocte. Gréci ctili sv. Annu od starodávna zvláštne a svätili jej pamiatku 

dňa 9. decembra, čo sviatok jej sobášu a 25. júla čo pamiatku jej smrti. V Rímskej cirkvi slávená bola jej pamiatka najskôr 

vo Španielsku, ktorú slávnosť sv. Jakub Väčší, apoštol, tam uviedol. Ctenie sv. Anny rozšírilo sa v Európe, keď sv. Anna od 
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sv. Augustína, učeníčka to sv. Terezie, veľkolepý chrám k jej úcte vystavala. Pápež Urban IV. nariadil roku 1378 na prosbu 

Angličanov, aby slávila sa pamiatka sv. Anny po celej cirkvi dňa 26. júla. 

Časom prenesené boli ostatky sv. Anny z Carihradu do západných krajín Európy a bývajú ctené vo Francúzsku, Nemecku a 

Rakúsku, a síce vo Viedni. 

Svätá Anna ctená býva ako patrónka chudobných ľudí a baníkov. Kde nachádzajú sa bane, tam sú i mnohé chrámy a kaplnky 

ku jej úcte vystavané, ako u nás v B. Štiavnici a Kremnici, ba celá osada banícka dostala od nej svoje meno, Údolie sv. Anny 

(Annathal). So sv. Joachimom ctená býva i čo patrónka manželov. 

Na prímluvu sv.Anny staly sa mnohé zázraky, ktoré nám sv. Anna od sv. Augustina Karmelitán, zbožný Ján Tomáš od sv. 

Cyrilla, naznačili. S povďačným srdcom môžeme so sv. Písmom o sv. Anne zvolať: «V skutku veľké veci učinil s ňou Pán, 

ktorý je mocný!» 

Sv. Anna vyobrazuje sa ako obstarná matka s otvorenou knihou, v ktorej mladá dcérka, Panna Mária, číta, v zelenom plášti, 

čo odznakom nádeje sveta, a s červeným spodným rúchom, čo odznakom lásky. 

Poučenie. 

Sv. Anna prosila Boha neprestajne za dvadsať rokov, aby ju od potupnej u Židov neplodnosti osvobodiť ráčil; ale hlavne 

prosila o to, aby jej Boh poprial dieťa, ktorým by On oslávený bol. A ona trpela po ten dlhý čas mnoho; ale netratila dôveru 

svoju v Boha. i. jej manžel sv. Joachim bol pre jej neplodnosť v chráme Jeruzalemskom verejne pohanený, že obával sa ku 

svojej cnostnej a milovanej manželke navrátiť, aby jej ešte väčšiu bolesť a zármutok nespôsobil, a ušiel ku svojim stádam do 

hôr. Ale sv. Písmo nepripomína ich zúfalosť v trápení. Bolelo manželov znevažovanie; ale oni hľadali útechu v modlitbe a 

skladali svoju nádej a dôveru v Božie milosrdenstvo. Kresťane, nezúfaj, keď Boh tvoju prosbu hneď nevyslyší; vytrvaj v 

modlitbe, keď niečo spasiteľného sebe žiadaš, a Boh ťa vyslyší. Mnohí žiadajú si často veci, ktoré nesrovnávajú sa s vôľou 

Božou a duševným spasením. Mnohí kresťanskí rodičia prajú si mať dietky; to je vec prirodená. Aby tá žiadosť bola Bohu 

milá, to závisí od toho, z akých úmyslov prajú si rodičia dietky. Keď si prajú rodičia dietky, aby tešili sa s nimi, zabávali a 

zahrávali, aby ich dietky v starobe podporovaly, aby im mohli poručiť svoje bohaté imanie a meno: to je prianie, nie síce 

hriešné, ale svetské a sebecké. Sv. Anna vyplnila sľub, ktorý Bohu dala, keď jej poprial dcéru, Pannu Máriu. Ona odriekla sa 

materských radostí a zaviedla trojročnú dcérku do chrámu, aby tam vychovaná bola z nej Bohu zasvätená panna. Kresťanskí 

rodičia, pomyslite si, že vaše dietky nie sú vlastne vaším majetkom; ale že prináležia Bohu. Teda vychovávajte ich pre Boha! 

Boh sveril dietky len vašej opatere, ale ony patria službe Jeho. Ako pri výchove, tak i pri zaopatrení dietok máte, kresťanskí 

rodičia, na to pozorovať, čo by ľúbilo sa Bohu. Len tak uctíte hodne patrónku svoju sv. Annu. 

Úcta ku sv Anne bola od starodávna v kresťanskej cirkvi vždy veľká ! A zasluhuje sv Anna veľkú úctu po presvätej dcére 

svojej, Panne Márii, Matke Božej. Šťastní sú kresťania, ktorí zvláštnou pobožnosťou chovajú sa ku sv. Anne, ktorí v jej 

orodovanie dôverujú. Kresťane, rozmýšľaj, či si horlivé ju ctil; keď nie, naprav svoju chybu, i odporúčaj dnes seba a svojich 

jej mocnej ochrane. V každej kresťanskej rodine má byť ctená zvláštne sv. Anna, čo vzor kresťanskej manželky. 

Modlitba. 

Bože, ktorý si sv. Anne tej milosti popriať ráčil, že zaslúžila byť matkou rodičky jednorodeného Syna Tvojho: popraj i nám 

milostivé, aby sme, ktorí slávnosť jej svätíme, na jej prímluvu pomoc dosiahli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. 

Amen. 

 

27. JÚLA. 

Sv. Pantaleon, mučeník. 

Svätý Pantaleon narodil sa v meste Nikomedii, v krajinke Bythinii, v Malej Ázii. Jeho otec Eustorgius bol ľutý pohan, matka 

Eubula horlivá kresťanka, ktorá od svojho manžela pre svoju sv. vieru a nábožný život veľmi mnohých trpkostí zažiť musela. 

Jaknáhle útly Pantaleon, ktoré meno znamená toľko, čo «všetok ako lev,» ku rozumu prichádzať začal, vštepovala mu 

starostlivá matka Eubula sväté učenie Kristovo do nevinného srdca. Ale Boh povolal zbožnú matku zavčasu k sebe. 

Eustorgius udusoval každý kresťanský pocit a myšlienku v srdci synovom a vynakladal všetku svoju starosť na to, aby z neho 

učeného muža vychoval. Zaopatroval mu najučenejších ľúbomudrcov, ktorí veľkými vlohami nadaného mladíka vo všetkých 

možných vedách vyučovali. Keď Pantaleon mládenecký vek dosiahol, venoval sa výhradne lekárskym vedám, v ktorých také 

pokroky činil, že nad všetkých rovesníkov vynikal a chýr o jeho nadaní až na dvor cisársky zaletel. Toho času panoval na 

Východe cisár Galerius Maximinian, ktorý si dal predstaviť Pantaleona a pre jeho veľké vlohy a krásnu telesnú postavu veľmi 

si ho zaľúbil. Od tohoto času učil sa Pantaleon vedu lekársku na útraty cisárske a mal voľný prístup na skvelý, ale i nemravný 

dvor Maximinianov. Tak udusený bol v ňom pomaly cit kresťanský a do zapomenutia prichádzalo vyučovanie vo sv. viere, 
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ktoré Pantaleonovi zbožná matka do útleho srdca bola vlievala. Pantaleonovi bol svet otvorený, i sníval len o skvelej 

budúcnosti. 

Pantaleon chodieval do lekárskej školy popri malom domčeku, v ktorom staručký kňaz, menom Hermolaus, býval. Zbožný 

kňaz smútil nad poblúdením krásneho a duchaplného mládenca. Znal on dobre, že bol Pantaleon v útlom veku kresťansky 

vychovávaný a že mu teraz veľké nebezpečenstvo hrozí. I zaumienil si, že všetko vynaloží, aby ho Bohu a sv. cirkvi získal. 

Kedykoľvek Pantaleon popri zbožnom kňazovi prechádzal, oslovúval ho tento veľmi láskavé. A mládenec obľúbil si 

rozhovor so vznešeným starcom. Jedného dňa oslovil Hermolaus Pantaleona, aby ho v domčeku navštívil. Vľúdny mladík 

nemohol odoprieť žiadosť starcovu, išiel za ním, i rozpriadol sa medzi nimi rozhovor. Hermolaus vypytoval sa Pantaleona 

na jeho rodné mesto, na rodičov, na mladý vek a prvú výchovu. A dobrosrdečný mládenec rozprával mu otvorene, že jeho 

dobrá matička, ktorá bola kresťankou, už zomrela, že jeho otec klania sa krajinským bohom. Keď Pantaleon celý svoj život 

vyrozprával, pýtal sa ho starec: «A koho ty, milý synu, nasledovať budeš vo viere, otca, či matku?» Mládenec odpovedal: 

«Matička, kým žila, napomínala ma, aby som v jej viere žil i zomrel. Ľúbila sa mi tá viera a bol som k tomu i odhodlaný, čo 

si matka priala. Keď ona zomrela, nútil ma otec, aby pridŕžal som sa jeho viery; lebo chce mať zo mňa veľkého pána pri 

cisárskom dvore.» Hermolaus pýtal sa pokojne: «Čo sa učíš?» Pantaleon riekol: «Vedu Eskulapa, Hippokrata a Galena; lebo 

to žiada odo mňa otec. Môj učiteľ uisťuje m;;, že keď si tú vedu osvojím, liečiť budem ľudské nemoce.» Hermolaus riekol: 

«Ver mi, dobrý mladíku, veda Eskulapova, Hippokratova a Galenova je veľmi malicherná a kto ju upotrebuje, málo osoží. A 

bohovia, ktorých ctí Maximinian, sú bájky, mámenie a klamstvo pre slabých duchov. Jediný pravý Boh je Kristus. Keď budeš 

v Neho veriť, nemusíš len Jeho meno vzývať a budeš liečiť nemoce a pomáhať nosti. On bol ešte slabý k tomu vážnemu 

nemocným; lebo On poprial slepým zrak, mŕtvym život a malomocným zdravie. Jedného dňa. Už samé dotknutie Jeho rúcha 

uzdravilo nemocnú ženu, ktorá dvanásť rokov trpela. Ale, načo ti mám všetky Jeho divy vypočitovať? Bola by to taká práca, 

ako keby som ti chcel piesok morský, hviezdy nebeské, kvapky vôd morských vypočítať. I teraz pomáha svojim, potešuje 

ich v trápeniach a povznáša v zármutkoch. V šťastí a nešťastí nečaká na naše prosby, ale pomáha nám svojím prispením. 

Tým, ktorí Ho milujú, podáva moc, aby mohli zázraky robiť, a život, ktorý nikdy neprestane.» A slovami starcovými dojatý 

mladý učenec odpovedal: «To isté počul som od svojej matičky; vídal som ju, ako sa modlievala a vzývala Boha, ktorého ty 

oznamuješ.» Od tohoto času navštevoval zbožného kňaza každý deň a učil sa poznávať pravú vieru Kristovu. 

V srdci mládencovom nastal boj pravdy s bludom. «Čo povie otec, keď stanem sa kresťanom?» pýtal sa Pantaleon. «A ako 

budem sa môcť ukázať na cisárskom dvore? Kto bude radiť sa s lekárom, ktorý je kresťan?» Takéto myšlienky odrádzaly 

Pantaleonovi, aby nestal sa verejne nasledovníkom Kristovým. Ale nemal viac pokoja. Vnútorný hlas hovoril mu, aby 

neobzeral sa o svet a jeho márnosti. On bol ešte slabý k tomu vážnemu kroku .Jedného dňa uzrel na ceste dieťa, ktorého 

tielko jedovatý hadotáčal. Pantaleon zhrozil sa nad tým pohľadom. I napadlo mu, že by mohol skúsiť moc Ježiša Krista, ktorú 

kňaz Hermolaus tak veľmi zvelebuje. I modlil sa a riekol: «V mene Ježiša Krista vstaň!» A hada preklial: «Tebe nech stane 

sa, čo si urobil dieťaťu!» A had odkrútil sa z mŕtveho dieťaťa, kŕčovito sa odhodil a rozpučil. Dieťa otvorilo očičky na 

osvoboditeľa a usmialo sa. Pantaleon vzal ho na ruky a zaniesol k Hermolausovi a rozprával, aký div urobil Boh na jeho 

prosbu. Nebeská radosť dojímala jeho srdce, zveleboval Boha so svätým kňazom a prosil ho, aby bol vo viere dokonale 

vyučený a pokrstený. Hermolaus vyučoval ho za sedem dní vo sv. náboženstve a pokrstil ho. 

Od toho času bola najväčšia túžba jeho, aby i otca ku poznaniu učenia Kristovho prieviesť mohol. Jedného dňa roztrepať 

chcel všetkých bôžkov vo svojej izbe; ale úcta k otcovi zabraňovala mu to. I riekol sám k sebe: «Usilovať sa budem, aby som 

ho presvedčil o sv. učení Božieho Spasiteľa a o ničomnosti pohanských modiel.» I kládol otcovi rozličné otázky o 

náboženstve, na ktoré mu otec odpovedať nemohol; opisoval mu šetrnými slovami modloslužbu, ako rozumného človeka 

nedôstojnú. Raz ukazoval mu na modly domáce: «Otče, tieto vždy tu stoja, a nikdy si nesadnú; tieto zase ustavične sedia a 

nikdy nevstanú.» A otec začal rozmýšľať o ničomnosti pohanských bôžkov. I privedený bol do jeho domu slepý, ktorý žiadal, 

aby ho lekár Pantaleon uzdravil. Pantaleon zavolal otca a pýtal sa slepého, čo by žiadal. Slepý: «Celý skoro svoj majetok 

vynaložil som, aby ma lekári uzdravili; i pozbavili ma o toho trochu svetla, ktorým som ešte vládal. Prosím tedy teba, navráť 

mi zrak, ten najdrahší dar nebeský.» A Pantaleon pýtal sa: «Keď si skoro celý svoj majetok lekárom rozdal, ktorí ťa 

neuzdravili, čo že dáš mne, keď ti zrak navrátim?» Slepý zvolal: «Všetko, všetko ti dám, čo ešte mám!» Pantaleon riekol 

slávnostne: «Otec svetla navráti tebe zrak skrze mňa. Čo mne sľubuješ, rozdaj chudobným.» Otec Eustorgius ohlásil sa: «I 

tvoj slávný učiteľ Eufrosinus liečil tohoto a nemohol mu navrátiť zrak. Ako že ty, jeho žiak, budeš to môcť učiniť? Nevystavuj 

sa posmechu iných lekárov, drahý synu!» Pantaleon dôveroval v Boha a riekol: «Žiaden z lekárov neliečil tak tohoto slepého, 

ako ho ja liečiť budem. Buď, otče, trpezlivým a presvedčíš sa.» I modlil sa Pantaleon vrúcne k Bohu, aby ráčil skrze 

uzdravenie tohoto nemocného oči jeho otcovi otvoriť, žeby poznal pravú vieru a vyznával sv. učenie Kristovo. I dotknul sa 

oči slepého a zvolal: «V mene Ježiša Krista, otvorte sa!» A slepý hneď videl a zveleboval Boha. Zázrak tento účinkoval tak 

na otca Eustorgia, že dal sa vo viere vyučiť a prijal sv. krst. 

Eustorgius zomrel nezadlho ako zbožný kresťan a Pantaleon dedil po ňom veľký majetok. Hneď prepustil otrokov a staral sa 

o ich zaopatrenie; predal čiastku statkov a rozdal utržené peniaze medzi chudobných. Čo lekár bol veľmi hľadaným. Tí 

najbohatší ľudia radili sa s ním vo svojich nemociach. Ktorého nemocného Pantaleon raz navštívil, tam nebolo treba iného 

lekára. Z veľkých svojich dôchodkov živil chudobné vdovy, siroty a občerstvoval núdznych. Ani jeden dom smútku neobišiel, 

každému pomáhal na tele a na duši. A kresťanská cirkev začala prekvitať v celom okolí, v ktorom zbožný slávný lekár 

Pantaleon žil a účinkoval. 

Pohanskí lekári a žretci naľakali sa, že utratia výnosnú výživu; i dlho radili sa, akoby nenávideného Pantaleona odstránili. I 

napadlo im, že pred rokami jedného slepého zázračne uzdravil, ktorý verejne vyznal, že ho Pantaleon vzývaním mena Ježiš 

uzdravil. Preto uzavreli, že Pantaleona ako kresťana u cisára Maximiniana obžalujú. Išli ku cisárovi a riekli: «O cisáru, ten, 

ktorého si dal lekárstvu vyučiť, opovrhuje tebou a lieči takých, ktorí odriekli sa bohov našich a Ježišovi Nezaretskému sa 
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klaňajú a tvrdia, že nie náš boh Eskulap, ale Kristus ich uzdravil. Tu von stojí taký jeden, ktorého sme chytili a k tebe priviedli. 

Keď ho pred cisára postavili, pýtali sa ho: «Ako uzdravil Pantaleon tvoje oči?» Uzdravený odpovedal: «Vzýval meno Ježiš 

a ja som hneď prehliadol.» Lekári a žretci pýtali sa: «Čo myslíš, kto ťa uzdravil, naši bohovia, či Ježiš?» Uzdravený riekol: 

«Počuj, slávný cisáru! Celý svoj majetok dal som týmto lekárom a neuzdravili ma. Pantaleon uzdravil ma vzývaním mena 

Ježiš. Ráč rozsúdiť, kto ma uzdravil, či Eskulap, či Ježiš?» Cisár riekol: «Nebuď pošetilým a nespomínaj to meno, lebo je 

zjavno, že ťa bohovia vyliečili.» Neohrozený kresťan riekol: «Nie som pošetilým, ale tí, ktorí myslia, že mŕtve modly, čo 

sebe zrak dať nemôžu, iných uzdravujú.» Cisár nahneval sa, a rozkázal, aby hlavu smelého kresťana hneď kat zoťal. 

A cisár Galerius Maximinian dal si zavolať Pantaleona. I riekol mu cisár: «Čo som počul o tebe, Pantaleone, nie je nič 

dobrého. Opovrhuješ mocným Eskulapom a inými bohami a držíš Ježiša ukrižovaného za jediného pravého Boha. Snáď si 

nezabudol, jakú milosť si odo mňa požíval? Ľudia hovorievajú mnoho hlúpeho; preto zavolal som ťa, aby som počul z tvojich 

úst, čo je vo veci. Obetuj bohom, ako svedčí sa na vlastenca.» Pantaleon riekol slávnostne: «Skutky, o slávný cisáru, sú 

vierohodnejšie, ako slová. Viera a pravda sú tu potrebné. Komu klaniam sa ja, ten stvoril nebo i zem, vzkriesil mŕtvych k 

životu, navrátil zrak slepým, narovnal kulhavých, očistil prašivých, a to stalo sa na Jeho slovo. Bohovia, ktorým klaniate sa 

vy, sú mrtví a bezvládni. Nalož, láskavý cisáru, nech žretcovia a lekári bohov vzývajú; ja budem vzývať pravého Boha. A 

ten, ktorý vyslyší vzývanie a uzdraví nemocného, nech je jediným Bohom.» 

Táto reč ľúbila sa cisárovi Maximinianovi. I rozkázal, aby do súdnej siene donesený bol ťažko nemocný,' ktorý na lámku 

trpel. Pohanskí žretci museli vzývať bohov, či chceli alebo nie. Jeden vzýval Paroma (Jupitera), druhý Eskulapa, tretí Dianu. 

Nemocný vzdychal neprestajne. Namáhanie žretcov a pohanských lekárov bolo márne. I pristúpil Pantaleon k nemocnému a 

hlasno modlil sa k Bohu: «O Bože, vyslyš modlitbu moju a volanie moje ráč k sebe pripustiť! Neodvracaj odo mňa tvár svoju 

v deň, v ktorý Teba vzývam; i preukáž tým, ktorí Teba neznajú a klaňajú sa ničomným modlám, že Ty všetko môžeš svojou 

mocou!» Keď túto modlitbu dokončil, chytil nemocného za ruku a zvolal: «V mene Pána Ježiša Krista, ktorý tých pozdvihuje, 

čo sú ponížení, buď zdravý!» A nemocný povstal hneď uzdravený a zveleboval trojjediného Boha. Pohania divili sa nad 

mocou mena Ježiš; ale pohanská pýcha a závisť žretcov a lekárov prekážaly im, aby v Ježiša Krista boli uverili. 

Cisár počúval radšej žretcov, než by presvedčiť sa bol dal Pantaleonovi, lebo i zázrakmi. I riekol Pantaleonovi: «Obetuj 

bohom a ver mne! Alebo či zabúdzaš, že každý, kto bohami pohŕda, trápený a usmrtený býva? Rozpamätaj sa na Anthyma. 

Mám útrpnosť s tvojou mIadosťou.» Pantaleon neobetoval bohom, ale zveleboval živého Boha. Rozhnevaný cisár rozkázal, 

aby ho kati o stĺp priviazali, do krve bičovali a telo jeho horiacimi lúčami pálili. Keď ho ku stĺpu viazali, riekol: «Nemysli 

si, cisáru, že bojím sa mučenia. Smrti sa nebojím; ba žiadam si pre Krista, Syna Božieho, zomrel I zvelebujem blahoslavenú 

smrť Anthymovu!» Keď ho mučili, modlil sa hlasno k Bohu a velebil Jeho milosrdenstvo, že mu dal pre slávu Jeho trpel A 

znášal «všetok ako lev» ukrutné muky. Keď pohanský cisár videl, že ho mukami ku pohanskej povere neprivede, dal ho hodiť 

do vody. Pantaleon nezatopil sa. Dal ho hodiť medzi divé zvery; tie sa ho nedotkly. Mnohí pohania obrátili sa a boli pokrstení. 

I zdalo sa, že je cisár premožený; lebo začal lichotiť Pantaleonovi. Vypytoval sa ho, kto ho v tej divotvornej viere vyučil, že 

toľké muky pre ňu hotový je znášať. Pantaleon vyznal, že ho zbožný kňaz Hermolaus sväté učenie dokonale poznať naučil. 

Zlostný pohan poslal hneď vojakov, aby svätého starca vyhľadali a k nemu doviedli. Keď Hermolaus uzrel Pantaleona, riekol: 

«Čože robíš tu, syn môj, čo ťa sem priviedlo?» Pantaleon riekol pokojne: «Cisár rozkázal.» A svätý starec riekol slávnostne: 

«Znám, že je tu čas, aby sme pre Krista trpeli a zomreli; lebo dnes v noci bolo mi to zjaveno.» Cisár pýtal sa starca, či má 

ešte iných učeníkov okrem Pantaleona. A svätý muž menoval Hermippa a Hermokrata. Ukrutný cisár odsúdil všetkých na 

smrť. Pantaleon hodený bol do vriaceho oleja; keď nestalo sa mu nič, bol s Hermolausom; Hermippoin a Hermokratom 

zoťatý. Pohanskí vojaci, ktorí dívali sa na ich smrť, uverili v Krista a velebili verejne Boha. I tí podstúpili mučenícku smrť. 

To stalo sa dňa 27. júla r. 305. Telá sv. mučeníkov pochovali zbožní kresťania. Cisár Konštantín Veľký dal preniesť telo sv. 

Pantaleona do Carihradu a vystaval k jeho pocte veľkolepý chrám. Roku 802 dostala sa hlava sv. Pantaleona do mesta Lyonu 

vo Francúzsku a iné jeho ostatky do Sv. Dyonisu. Sv. Pantaleon ctený býva čo patrón lekárov. 

Sv. Pantaleon vyobrazuje sa priviazaný ku palmovému stromu, ku ktorému obe ruky klinom sú pribité. 

Poučenie. 

Sv. Pantaleon bol dobrým lekárom. On liečil telesnú, ale i duševnú nemoc, a stal sa veľkým dobrodincom ľudského pokolenia. 

Boh obrátil jeho slovom a príkladom mnohých pohanov a hriešnikov. Každý hriešnik je slepec, ktorý nemá zrak pre večné 

blahoslavenstvo a pre muky pekelné. Hriešnik nevidí márnosť sveta, ani zlosť neprávosti. Hriešnik vidí len domnelý blesk 

statkov pozemských, len klamné radosti rozkoší a slávy. Večnosť ho nedesí! A predsa, jak hrozné je to slovíčko — večnosť. 

Kresťane, predstav si, žeby hriešnik k pokutám pekelným odsúdený bol, kým jeden mravec všetok piesok z brehu morského 

odnosí. Mravec ten by len jedno zrnko piesku za tisíc rokov z brehu morského odniesol. Nuž by ten mravec od smrti Kainovej 

podnes len šesť lebo sedem zrniek piesku bol odniesol. Koľko tisíc a tisíc rokov je potrebno, aby ten mravec jedno pobrežie 

pieskové odnosil? Kedy v tejto nepomysliteľnej budúcnosti zavíta tá doba, v ktorej bude môcť hriešnik ten povedať, že 

mravec ten morský piesok odniesol?! No, ani vtedy nebude večnosť ešte zakončená! Ona trvať bude, ten nekonečný rad 

nesčítateľných tisícov rokov neprestajne. A to je večnosť pekelných múk, ktoré každý hriešnik nekajúcny zasluhuje. Hriešnik 

to vie a predsa hreší, lebo je duševne slepým, nemocným, ba mŕtvym. 

Sv. Pantaleon to znal, preto znášal, ako iní sv. mučeníci, všetky hrozné muky s radosťou, než by bol ťažký hriech spáchal. 

On vedel, že keby zaprel Krista a stal sa pohanom, bola by ho očakávala večná smrť. Vedel, že hriešnik je na duši mŕtvy, 
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pretože pozbavený býva milosti Božej. A kresťane, ver, že ľahšie je telesne mŕtveho častokrát ku životu priviesť, než 

mnohého hriešnika ku pokániu nakloniť a ku spaseniu obrátiť. 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám na prímluvu sv. Pantaleona, mučeníka a vyznavača svojho, aby nám naše telo od každého nebezpečenstva 

zachráneno a naša duša od každého hriechu očistená a zachovaná bola, žeby sme v Tvojej milosti život svoj dokonať mohli. 

Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

28. JÚLA. 

Sv. Innocenc I., pápež a vyznavač. 

Svätý Innocenc narodil sa koncom štvrtého storočia v Albáne, neďaleko Ríma. Otec jeho menoval sa tiež Innocenc, meno 

matky je neznámo. Rodičia vychovali zo syna svojho zbožného a horlivého kňaza. Keď roku 402 pápež sv. Anastás umrel, 

vyvolili biskupi a veriaci dňa 18. mája Innocenca za jeho nástupcu. 

Sv. Innocenc bol jeden z najväčších pápežov prvých storočí sv. cirkvi. On riadil čo najvyšší pastier sv. cirkev za času sv. 

Hieronyma a sv. Augustína. Na neho čo vzor viery odvoláva sa sv. Augustín v liste svojom, písanom ku panne Demetriade: 

«Pridržuj sa viery svätého Innocenca, ktorý je nástupníkom apoštolskej stolice a blahej pamäti Anastásia, ani neprijímaj 

druhú vieru, ačkoľvek zdáš sa byť múdra a horlivá.» Jaknáhle bol za pápeža vyvolený, dal plnomocenstvo biskupovi v Solúne 

(Thessalonich), aby jeho menom spravoval cirkvi v Illyrsku, terajšom to Srbsku, Dalmácii a Horvatsku. Sv. Viktriciovi, 

biskupovi v meste Ruene (Rouen) vo Francúzsku písal list, v ktorom ho poučoval a určil, že všetky roztržky medzi kňazmi 

povstalé riešiť majú zhromaždení biskupi z celej jednej krajiny; ktoby z biskupov alebo z kňazov odvolával sa k inému súdu, 

má byť úradu pozbavený. Nariadil, aby kňazi a diakoni so ženskými neobcovali a do manželstva nevstupovali. Biskupovi sv. 

Exuperiovi písal veľmi poučný list, v ktorom medzi iným hovorí, žeby žiaden kňaz neodoprel kajúcnemu hriešnikovi na 

smrteľnej posteli rozhrešenie od hriechov; žeby ženy neboly ťažšie pokutované pre cudzoložstvo, než mužovia. Naložil, aby 

manželia, ktorí by za života druhej čiastky nové manželstvo uzavreli, z cirkevného obcovania vytvorení boli. Na prosbu sv. 

Augustína vymohol horlivý pápež Innocenc u cisára Honoria také prísné nariadenie oproti bludárom Donatistom, že sa zriekli 

bludu, pokánie činili a do cirkvi prijatí boli. 

Keď cisárovná Eudoxia poštvala manžela svojho Arkadia, syna Theodosia Veľkého, aby sv. Jána Zlatoústeho prenasledoval, 

zastal sv. Innocenc tohoto svojho veľkého arcibiskupa u slabého cisára. Keď zlostná Eudoxia rozličnými úskoky konečne u 

cisára vymohla, že sv. Jána Zlatoústeho (Chryzostoma), arcibiskupa Carihradského, do vyhnanstva r. 404 odsúdil a 57 ročný 

starec musel pešky a v horúčosti konať za 70 dní ďalekú cestu do Kukusu v Arménsku, kde za tri roky v biede a trápení žil, 

— písal pápež sv. Innocenc sv. Jánovi veľmi krásny potešujúci list. V liste tom píše medzi iným sv. Innocenc: «Všetko musí 

vedeť pretrpeť, kto najprv v Boha, potom v svoje svedomie dôveruje. Dobrý a vznešený muž zkúšaný býva trápením, ale 

nebýva premožený, lebo sväté Písma ošetrujú jeho myseľ. Láska tvoja nech teší tvoje svedomie, drahý brat môj! To je útecha 

cnosti. Pred tvárou Pána nášho Ježiša Krista odpočívať bude duša tvoja v pokoji.» Prostredkovaním sv. Innocenca obrátený 

bol zlostný a bohaprázdny nepriateľ sv. Jána Zlatoústeho, Attikus. 

Sv. Innocenc bol opravdivým utešiteľom každého v nešťastí postaveného. Kto obrátil sa k nemu o pomoc a poradu, každému 

odpovedal vždy veľmi zreteľne a určite. Cirkevnému snemu do Mileva písal: «Vy pridŕžali ste sa nariadení starých Otcov, 

keď ste rozhodnutiu apoštolskej stolice predložili všetko, čo sa deje i v najoddialenejších obciach, pretože všetky cirkevné 

záležitosti v celom svete podľa Božieho práva k apoštolskej stolici v Ríme predostierané byť majú.» 

Keď biskupi z Macedónie dopytovali sa na záležitosti, ktoré pápežská stolica už prv bola usporiadala, pokarhal ich, ako môžu 

pochybovať o tom, čo pápež už do poriadku priviedol. Sv. Innocenc zastával horlivé prednosť pápežskej stolice; preto písal 

i biskupovi Decenciovi v Gubbio, že všetci západní biskupi povinní sú riadiť sa podľa cirkvi, ktorú sv. Peter v Ríme založil. 

V záležitosti bludného učenia Pelagiovho vydržiavané boli v Afrike dva cirkevné snemy. Oba snemy poslaly svoje uzavretia 

sv. Innocencovi, aby ich čo nástupca sv. Petra a námestník Boží na zemi potvrdiť ráčil. A sv. Innocenc bol vždy neunavene 

činným, aby upevnil jednotu a spojenie všetkých cirkví so stolicou sv. Petra v Ríme. 

O čistotu sv. viery bol veľmi starostlivý a horlil za ňu až do svojej smrti. Sv. Innocenc odsúdil blud Pelagiov a Celestiov; 

vydal pamätný spis proti ich bludnému učeniu a zastával, že sa majú krstiť deti z kresťanských rodičov narodené, čo tí bludári 

zapierali. Sv. Innocenc ustanovil i pôst v deň sobotný na pamiatku položenia Tela Kristovho do hrobu. 

Pri všetkých svojich mnohých prácach nezabúdzal sv. Innocenc ani na svoje duševné spasenie. Ako bol prísny obranca sv. 

viery a dobrých mravov oproti druhým, tým prísnejším bol oproti sebe. Pre jeho zbožný život nazvaný bol už za života 

svätým. 
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Ako pápež riadil sv. Innocenc sv. cirkev za päťnást rokov, jeden mesiac a za desať dní. Posvätil a ustanovil v rozličných 

mestách 54 biskupov, v Ríme posvätil 30 kňazov a 15 diakonov ku svojmu boku. Ako sväté žil, tak i zomrel v Ríme dňa 28. 

júla r. 417, kde bol slávne pochovaný. 

Sv. Innocenc vyobrazuje sa v rúchu pápežskom. 

Poučenie. 

Svätý Innocenc bol verný a horlivý v službe Božej. On vynasnažoval sa všemožne, aby prekvitala sv. cirkev. Všetko konal 

podľa vôle Božej ku Jeho cti a ku posväteniu sebe svereného stáda sv. cirkvi. A to všetko konal z poslušnosti oproti 

Stvoriteľovi a Spasiteľovi svojmu. A Boh odmeňuje spravodlivých a verných služobníkov svojich hojnou svojou odplatou a 

riadi kroky ich na divotvorných cestách, keď majú opravdivú vôľu, Jeho milosť a zaľúbenie si získať a prikázania zachovávať 

a plniť. Hojná je vtedy Jeho odplata. On previedol zázračným spôsobom ľud Israelský cez červené more suchou nohou a 

potopil jeho nepriateľov v tom istom mori, keď videl, že ľud Israelský zaviazal sa, že Jemu slúžiť bude. Boh je milostivý 

Otec, ktorý svojich verných sluhov za priateľov, ba synov a dcéry považuje. Tak odplatil štedre dobrotivý Boh i sv. 

Innocencovi za jeho vernú službu odplatou večnou vo svojom kráľovstve nebeskom. Kresťane, či i ty verne slúžiš Pánovi a 

Bohu svojmu? Pri sv. krste venoval si sa službe.Jeho. Či plníš sľub Jemu daný? Alebo či slúžiš len svetu tomuto? Rozjímaj, 

ako odpláca svet tým, ktorí mu slúžia. Kto slúži svetu, musí neunavene pracovať, a predsa býva hanený. Čo sú rozkazy 

svetských pánov i ťažké a čo ich ako svedomite vyplníš, neurobíš im zadosť. Často ľubovôľa a nie rozum u nich rozhoduje. 

Môžeš sa namáhať, ako chceš, jestli práca tvoja nie je korunovaná výsledkom, nedosiahneš vďak a uznanie sveta. Jedine Boh 

hľadí na tvoju dobrú vôľu a odmeňuje ju hojne. Preto, kresťane, slúž verne Bohu a dosiahneš odplatu večnú. 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám milosti, žeby sme na orodovanie svätého Innocenca, pápeža a vyznavača Tvojho, Tebe verne slúžili a 

večnú odplatu dosiahnuť zaslúžili. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

Sv. Nazarius a Celsus, mučeníci. 

V prvom storočí po Kristu Pánu, keď sv. Peter riadil sv. cirkev, aj žil na cisárskom dvore v Ríme a vznešený muž čo vojenský 

dôstojník ktorý bol horlivým pohanom, so zbožnou kresťanskou manželkou, menom Perpetuou. Boh poprial im syna, menom 

Nazariusa. Oba rodičovia vychovávať chceli syna svojho vo svojom náboženstve. I povstaly medzi nimi veľké roztržky. 

Žiadne manželstvo, v ktorom oba manželia k rozličnému náboženstvu patria, nie je šťastné. Keď obe stránky kŕčovito 

pridŕžajú sa svojej viery, nuž je tu hotový prameň nepokoja. Keď obe stránky sú vlažné vo viere, povstáva nevšímavosť 

náboženstva. Keď je teda rozličnosť náboženstva už sama v sebe pre manželov nebezpečná, tým nebezpečnejšia je, keď 

takým manželom Boh dietky popraje. I sv. Nazarius trpel mnoho pre nedorozumenie a nepokoj svojich rodičov. Otec bol 

zarytý pohan a chcel mať z neho pohana; matka Perpetua, ktorú sv. apoštol Peter pokrstil, bola horlivá kresťanka a chcela zo 

synka vychovať zbožného kresťana. 

Milosť Božia zvíťazila; lebo keď mal Nazarius deväť rokov, prijal vieru kresťanskú. Keď pohanský otec sa horšil, riekol mu 

zbožný mladík: «Presvedčil som sa, že jeden kresťan má viacej nábožnosti a lásky, než všetci pohania.» Natešená matička 

Perpetua zaviedla svojho synka ku sv. Línovi, nástupcovi sv. Petra na stolici pápežskej, i dala ho pokrstiť. Pravda sv. učenia 

Kristovho hlboko zakorenila sa v nevinnom srdci Nazaria a nekonečná láska a milosť milosrdného Boha rozplamenila ho 

tak, že horlivý mladík navštevoval všetky zhromaždenia kresťanov v Ríme, áno i sv. Evanjelium medzi mládežou pohanskou 

ohlasoval. 

Starostliví rodičia obávali sa, že horlivé účinkovanie Nazaria nepriateľov mu vzbudí a sami milosť cisársku stratia. Preto 

prosili dorastajúceho mládenca, aby Rím opustil. Nazarius nechcel ich zarmútiť, opustil Rím, bohaté rodičami obdarovaný, 

a cestoval po Itálii. Kamkoľvek prišiel, podporoval chudobných, ohlasoval slovo Božie a obrátil mnohých pohanov na vieru 

Kristovu. Tak prišiel do mesta Milána a začal verejne sv. Evanjelium hlásať. Pohania zbúrili sa, chytili ho a zaviedli pred 

miestodržiteľa. Miestodržiteľ cisárov napomenul horlivého mládenca a dal ho do väzenia hodiť. Vo väzení našiel sv. Gerváza 

a Protáza. Horlivý Nazarius povzbudzoval vo väzení kresťanov ku vytrvalosti v trápení a k stálosti vo sv. viere. Keď to počul 

miestodržiteľ, dal Nazaria bičovať a z mesta vyhnať. Sv. Nazarius odišiel do Francúzska, obrátil tam mnohých pohanov, i 

pokrstil mladíka, menom Celsusa, ktorého mu vlastná matka za súdruha ponúkla. To stalo sa v meste Trevíre (Trier). I v 

tomto meste dal ho miestodržiteľ do väzenia hodiť a len na prosbu manželky, ktorá krásneho a zbožného mládenca ľutovala, 

vypustil ho zase. Celsus miloval mladého učiteľa svojho a nemohol sa od neho oddeliť. S privolením matkiným odprevádzal 

Nazaria na ceste do Ríma. Kamkoľvek prišli, hlásali všade slovo Božie, a mnohí pohania boli pokrstení. Pohanskí žretci 

oznámili cisárovi Nerovi, že Nazarius verejne bohom sa rúha, ukrižovaného nedávno Krista za Boha vyhlasuje a mnohých 

zvádza. 

Cisár Nero poslal dôstojníka Denta so sto vojakmi, aby Nazaria vyhľadali a uväznili. Sv. Nazarius staval v Ebredome kaplnku 

s mládencami Gervázom, Protázom a Celsom, keď ta cisárovi vojaci prišli, aby ho zajali. I poviazali Nazariovi a Celsovi 

nazad ruky a riekli, že to veľký cisár Nero rozkázal. Sv. Nazarius riekol: «Neporiadny panovník má i neporiadnych sluhov. 

Prečo že ste neprišli a nepovedali, ako sa svedčí: Nero ťa volá! Ja by som bol prišiel.» Suroví vojaci nedbali na tieto slová a 

vliekli ich poviazaných do Ríma. Keď mladík Celsus cestou unavený plakal, bili ho surovci pohanskí po tvári. Nero dal ich 

najprv hodiť do väzenia, potom rozkázal, aby Nazaria a Celsa do chrámu zaviedli, žeby tam bohom obetovali. Sv. Nazarius 

modlil sa vrúcne k Bohu a všetky modly popadaly a rozmrvily sa. Hrôza zatriasla prítomnými pohanmi a mnohí z nich stali 
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sa kresťanmi. Keď to Nero počul, rozkázal vojakom, aby Nazaria a Celsa na morský breh odvliekli a do hlbokosti morskej 

potopili. Ale Boh neopustil svojich vyznavačov; soslal im pomoc a oni vyplávali na breh morský. Keď ten zázrak videli 

námorníci, uverili v pravého Boha a boli sv. Nazariom pokrstení. 

Sv. Nazarius a Celsus pobrali sa zase na cestu a všade ohlasovali sv. Evanjelium. Tak prišli naspäť do Milána, kde sišli sa so 

sv. Gervázom a Protázom. I začali spoločne slovo Božie hlásať. Anolinus, vladár mesta, dal sv. Nazaria chytiť, ubičovať a 

vyhnal ho z mesta. Sv. Celsus ukryl sa v dome zbožnej kresťanskej panej a ostal v Miláne. Sv. Nazarius prišiel zase do Ríma. 

I potešil sa, keď stretol sa s otcom, ktorý bol už horlivým kresťanom. Otec rozprával mu, že zjavil sa mu sv. Peter a napomínal 

ho, aby nasledoval zbožnú manželku Perpetuu a horlivého syna Nazaria. Keď pohanskí žretci zbadali, že svätý mládenec sv. 

Evanjelium hlása a mnohí pohania pokrstiť sa dali, zbúrili pohanov proti nemu. Sv. Nazarius odišiel so svojím otcom do 

Milána. 

Anolinus počul, že navrátil sa svätý horlivý mládenec, i dal ho hneď s Celsom uväzniť. Márne sľuboval pohan zbožným 

mládencom, — akby vieru svoju zapreli, — všetko možné vyznačenie. Márne im hrozil najbolestnejšími mukami a ukrutnou 

smrťou. Sv. Nazarius a Celsus zvelebovali verejne Boha. Rozhnevaný pohan odsúdil ich na smrť. S radosťou išli svätí 

mládenci na smrť. Keď ich kat stínať mal, pokľakli si a ďakovali Bohu za tú veľkú milosť, že mohli pre Jeho meno mladý 

svoj život obetovať. 

To stalo sa r. 68. po Kristu Pánu. Nábožný jeden kresťan kúpil telá svätých mučeníkov od kata a pochoval ich vo svojej 

záhrade. Za mnoho rokov prechovávala sa a ctená bola pamiatka sv. mučeníkov u tejto rodiny, kým do zapomenutia neupadla. 

Roku 395 mal sv. Ambróz, biskup Milánsky, zjavenie, ktoré objavilo mu hrob sv. mučeníkov Nazaria a Celsa. I dal záhradu 

naznačenú prekopať a našiel ostatky ich. Sv. Nazarius mal v rukách sklienku, ktorá bola naplnená jeho krvou a taká čerstvá, 

akoby len teraz bola vyliata bývala. Sv. Ambróz pochoval ostatky svätého Nazaria a Celsa v chráme, ktorý bol ku cti sv. 

apoštolov vystaval, i daroval niečo z ich ostatkov svätému Paulinovi v Nole a sv. Gaudenciovi v Brescii. Mnohé divy stály 

sa na hroboch týchto svätých mučeníkov. 

Sv. Nazarius a sv. Celsus vyobrazujú sa čo mládenci, ako sa modlia a modly padajú pred nimi na zem. 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám milosti, aby sme na prímluvu svätého Nazaria a Celsa, mučeníkov Tvojich, čisté a neporušené srdce 

Tebe obetovať mohli. O to Ťa prosíme skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

29. JÚLA. 

Sv. Marta, panna. 

Keď láskavý Spasiteľ v treťom roku svojho učiteľského úradu krajinku Galileju opustil, učil najviac v Judsku. I navštevoval 

často mestečko Bethaniu, v ktorej zbožný a bohatý Lazar so svojiina sestrama, Martou a Máriou Magdalénou, býval. Bola to 

nábožná rodina a Židia veľmi ju ctili. 

Marta, čo znamená toľko ako, «veliteľka domu» alebo «hospodárka,» zdá sa, že bola najstaršou v rodine. Bola ona panna 

veľmi vľúdna a k chudobným láskavá a milosrdná. Starostlivé riadila a spravovala bohatý rodinný statok a domácnosť v 

Bethanii. Medzi ženskými, ktoré Ježiša Krista, čo zasľúbeného Messiáša, poznaly, bola Marta jedna z najprvnejších. Ona 

velebila a ctila Spasiteľa z celej svojej duše; ona previedla, že i jej sestra Mária Magdaléna svoj pohoršlivý a hriešny život 

opustila, pokánie činila a Spasiteľa nasledovala. Ale nie len Židia ctili si túto rodinu pre jej bohatstvo a veľké cnosti, lež i 

láskavý Ježiš miloval zbožnú rodinu, lebo vedel, že Ho vo svojom dome majú veľmi radi. 

Keď Ježiš Kristus išiel z mesta Kafarnauma do Jeruzalema, zastavil sa v Bethanii v nádhernom dome Lazarovom. Marta bola 

natešená, že mohla nebeského Majstra s Jeho učeníkmi v dome svojom uhostiť. Ona vynasnažovala sa presvedčiť Ježiša, jak 

povďačné sú srdcia rodiny, že sestru Máriu Magdalénu na cestu cnosti a spásy priviedol. I mala Marta plné ruky práce. Keď 

Marta pre vzácnych hostí smačný obed chystala, sadla si Mária Magdaléna k Jeho nohám, aby počúvala z úst Jeho slová 

spasenia; lebo od toho času, čo jej povedal: «Id v pokoji. Odpúšťajú sa ti hriechy,» nemyslela na nič inšieho, len na 

osvoboditeľa od ťarchy hriechov. I pristúpila Marta, ktorá už snáď Máriu viackrát oslovila, aby jej pomáhala, ku Ježišovi a 

riekla: «Pane, či nedbáš, že sestra moja nechala ma samú slúžiť? Preto povedz jej, nech mi pomôže.» Láskavý Spasiteľ 

nepokarhal síce jej horlivosť pri obsluhovaní, ale dal Marte na známosť, aby nestarala sa tak veľmi o pokrm; lebo že je On i 

s máličkom spokojný, ale že by mu milšie bolo, keby i Marta, ako Mária Magdaléna, starala sa o spasenie duše. Toto je 

najlepšia stránka a najdôležitejšia vec. A Marta prijala s pokorou toto poučenie a chystala stôl. Keď Ježiš poobedoval, 

poslúchala i Marta slová večného života. 

Veľký zármutok zasiahol nezadlho zbožnú rodinku. Lazar onemocnel nebezpečne. Marta a Mária Magdaléna poslali k 

Ježišovi posla s prosbou, aby ho prišiel uzdraviť. Posol riekol: «Pane, hľa, ktorého miluješ, je nemocný. Ježiš nešiel hneď, 
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ale riekol: «Nemoc táto nie je k smrti, ale k sláve Božej, aby oslávený bol Syn Boží skrze ňu.» Ježiš chcel nový dôkaz svojej 

božskej moci preukázať; i nešiel ta, kým Lazar nezomrel. Žiaľ sestier bol veľký. Všetka nádej ich na pomoc ľudskú bola 

zmarená. A Ježiš, ktorý mu spomôcť mohol, neprichádzal! Len po dvoch dňoch riekol k učeníkom: «Poďme zase do Judska. 

Lazar, priateľ náš, spí: ale idem, aby som ho zo sna prebudil. Učeníci riekli: «Pane, keď spí, bude zdravý. Ježiš hovoril o 

jeho smrti, no oni Ho nerozumeli. I riekol Ježiš: «Lazar umrel; i radujem sa pre vás, že som tam nebol, aby ste verili. Ale 

poďme k nemu!» A len teraz išiel do Bethanie so svojimi učeníkami. Keď Marta počula, že blíži sa Ježiš, ponáhľala sa oproti 

nemu a volala s veľkým plačom: «Pane, keby si tu bol býval, brat môj nebol by umrel; ale i teraz viem, že čokoľvek požiadaš 

od Boha, dá tebe Boh!» Ježiš tešil Martu: «Vstane zase brat tvoj. Marta riekla: «Viem, že vstane pri vzkriesení v deň 

najposlednejší. Ježiš chcel posilniť Martu v dôvere, riekol jej: «Ja som vzkriesenie a život: kto verí vo mňa, čoby i umrel, 

živý bude: a každý, kto je živý a verí vo mňa, neumre na veky. Či veríš tomu? A Marta odpovedala: «Tak je; Pane, ja som 

uverila, že si Ty Kristus, Syn Boha živého, ktorý si na tento svet prišiel!  

I odišla Marta ku svojej sestre Márii Magdalene a riekla jej ticho: «Majster je tu, a volá ťa.» Mária vyšla k Ježišovi a padla k 

Jeho nohám: «Pane, keby si tu bol býval, brat môj nebol by umrel! Pán Ježiš, keď videl ten všeobecný žiaľ, sám zaplakal. A 

Židia zvolali: «Hľa, ako ho miloval! I pýtal sa Ježiš: «Kde ste ho položili? Prítomní odpovedali: «Pane, poď a pozri. Ježiš 

išiel plačúc k hrobu. Bola to jaskyňa a kameň bol k nej priložený. I riekol Ježiš: «Zdvihnite kameň. Marta, ktorú zápach 

mŕtvoly vo viere zklátil, riekla: «Pane, už zapácha, lebo štyri dni je v hrobe. No Kristus Pán odpovedal Marte: «Či som ti 

nepovedal, že keď budeš veriť, uzreš slávu Božiu?» Odvalili skalu. Pán Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: «Otče, 

ďakujem Tebe, že si ma vyslyšal. Ja som vedel, že ma vždy slyšíš; ale pre zástup, ktorý vôkol stojí, riekol som, aby uverili, 

že si Ty mňa poslal. Po tejto modlitbe zvolal veľkým hlasom: «Lazare, poď von! A Lazar vyšiel z hrobu, obviazaný 

povojníkmi na nohách a na rukách, a tvár jeho zastrená bola plachtou. Pán Ježiš riekol: «Rozviažte ho a nechajte, nech odíde. 

Mnohí Židia, ktorí boli prišli k Marte a Márii Magdalene, uverili v Ježiša Krista a stali sa Jeho učeníkami. Jakú radosť mala 

Marta a Mária Magdaléna, že Ježiš týmto zázrakom dokázal svoje božstvo! Ale zarytí Židia, farizeji a zákoníci, trnuli v 

Jeruzaleme a hovorili: «Čo budeme robiť? Tento človek činí mnohé divy. Keď ho tak necháme, všetci uveria v neho. Prijdú 

Rimania a odnímu naše mesto a ľud.» Na to uzavrela veľká rada židovská, že Ježiša a Lazara zabijú. 

Nezadlho za tým, šesť dní pred Veľkou nocou, prišiel láskavý Spasiteľ z mesta Efrema zase do Bethanie. Bola to Jeho 

posledná návšteva. Pripravili Mu večeru u Šimona, ktorého bol od malomocenstva osvobodil. Lazar sedel s Pánom Kristom 

za stolom. A Marta obsluhovala, ako obyčajne, Spasiteľa a Jeho učeníkov. Mária Magdaléna doniesla v alabastrovej nádobe 

drahocennú masť a pomazala hlavu Jeho.  

Viacej nerozpráva sv. Písmo o Marte a Lazarovi. Ustné podanie hovorí, že sv. Marta s bratom sv. Lazarom a sestrou sv. 

Máriou Magdalénou po mnohých prenasledovaniach, ktoré museli v Svätej Zemi od Židov, a neskôr v Efese od Židov a 

pohanov pretrpeť, doplavili sa na lodičke bez vesiel a vetridiel na pobrežie Francúzska, kde v meste Marseľ (Marseille) a v 

okolí mnohých pohanov na vieru Kristovu obrátili, svätý život viedli a tam i dokonali. Sv. Marta zomrela okolo roku 80. po 

Kristu Pánu. Telo sv. Marty odpočíva v podzemnej kaplnke v Tarasku. Sv. Ignác z Lojoly a sv. Karol Borromejský boli 

veľkými ctiteľmi sv. Marty. 

Sv. Marta vyobrazuje sa so sv. Máriou Magdalénou, ako obsluhuje Spasiteľa; alebo samotná s drakom pri nohách. 

Poučenie. 

Sv. Marta patrila k najbohatším rodinám v Bethanii. Spasiteľ nenavštevoval dozaista rodinu Martinu pre jej bohatstvo. Prísné 

zachovávanie zákonov Božích a lásky plná nábožnosť Marty, jej brata Lazara, a po obrátení i Márie Magdalény, vábily 

Spasiteľa do kruhu tejto vznešenej rodiny. Všetci traja závodili v úcte a láske oproti Spasiteľovi sveta, každý z nich svojím 

spôsobom. Sv. Marta starostlivá bola pri obsluhovaní Pána, že zabudla na to, čo bolo jej najpotrebnejšie. Kresťane, spomni 

si, že i ty starostlivý si o mnohé veci. Neunavene namáhaš sa, aby si stal sa bohatým, učeným, cteným. Všetko toto nie je 

tvoje najpotrebnejšie. Nebo môžeš obsiahnuť i bez bohatstva, učenosti, svetskej priazne a domnelej slávy. Opusť teda tieto 

nepotrebné veci, ktoré ťa len zarmucujú a znepokojujú, nestaraj sa o svet; ale vyhľadávaj to najpotrebnejšie: spasenie duše 

svojej. 

Kresťane, vyhľadávaj najprv kráľovstvo Božie, a všetko ostatné bude ti dano. Táto starosť ti je najpotrebnejšia pre dušu i telo 

tvoje. Starať sa máš o dušu, ktorá je nesmrteľná, aby nezahynula; mŕtviť a zapierať máš svoje telo za tohoto života, aby bolo 

večne šťastlivé. Statky, česť, radosti, za ktorými sa sháňaš, zaniknú v krátkom čase. Čo činíš pre svoju dušu, potrvá na veky. 

Pripomeň si, že utratíš všetko, keď nebudeš starostlivým o svoje duševné spasenie. Čo sa minulo, nenavráti sa. Máš len jeden 

život pozemský, jedno telo, jednu dušu. Nemožno ti dvaráz umrel Kto je raz v nebi, lebo v pekle, ostane vždy a na veky tam! 

I rozjímaj, ako si pracoval posiaľ na svojom duševnom spasení? Ach, jak túžobne sháňal si sa po márnostiach, a na najlepšiu 

stránku svoju si zabudol! 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám milosti na prímluvu sv. Marty, panny a služobnice Tvojej, aby sme Ti s takou veľkou ochotnosťou 

slúžili, ako ona, duševné svoje spasenie neunavene vyhľadávali a za ňou k Tebe do neba dostať sa mohli. Skrze Ježiša Krista, 

Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 
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30. JÚLA. 

Sv. Abdon a Sennen, mučeníci. 

Roku 249 vyvolený bol za cisára rímskeho Decius, ktorý narodil sa roku 201 v Srieme (Sirmium), v terajšom Horvatsku. 

Nasledujúceho roku vydal rozkaz, aby v celej rímskej ríši kresťanstvo do základu vykorenené bolo. Kresťania mali bohom 

obetovať, ktorí by to neurobili, mali byť mučení a usmrtení, biskupi a kňazi jednoducho pozabíjaní a ich chrámy rozváľané. 

Mnohí vlažní kresťania obetovali od strachu pred ukrutným mučením pohanským bôžkom. 

Toho času žili v Ríme dvaja zbožní kresťania, Abdon a Sennen. Oba narodili sa v Persku a pochádzali zo vznešených a 

bohatých rodín. Od svojej mladosti priznávali sa ku kresťanskému náboženstvu, vyznačovali sa v nábožnosti a v bohumilých 

cnostiach. Vo svojej domovine bojovali proti Rimanom. V bitke boli zajatí a do Ríma dovedení. Kresťania dozvedeli sa o 

nich, i vyprostredkovali u cisára Filipa, ktorý mal kresťanku, Marciu Otaciliu Severu, za manželku, že boli na svobodu 

prepustení. I kúpili si v Ríme dom, usadili sa v ňom a viedli bohoľubý život. 

Keď roku 250 začal nový cisár Decius ukrutne prenasledovať kresťanov a mnohí zo strachu zapreli Krista, vyznávali Abdon 

a Sennen verejne a neohrozene sv. vieru v Božieho Spasiteľa. Bez strachu navštevovali uväznených kresťanov, 

povzbudzovali ich k vytrvalosti a stálosti; karhali tých, ktorí zo strachu modlám obetovali; podporovali opustené kresťanské 

siroty a vykonávali všetky možné skutky milosrdenstva. 

Jedného dňa sbierali mŕtve telá mučeníkov na popravnom mieste, aby ich počestne a po kresťansky pochovať mohli. To 

videli zúriví pohania. Hneď išli ku cisárovi Deciovi a žalovali: «Tí, ktorým víťazný cisár daroval život a svobodu, sbierajú 

kosti kresťanov a pochovávajú ich v svojom dvore. Neklaňajú sa bohom, i nedbajú na tvoj rozkaz, aby im obetovali.» — 

«Kto sú to tí?» pýtal sa zúrivý nepriateľ kresťanov, Decius. A žalobníci riekli: «Abdon a Sennen, na svobodu prepustení 

Peršania.» Decius rozkázal hneď vojakom, aby ich chytili a pred neho priviedli. 

Keď Abdon a Sennen pred Decia postavení boli, riekol zúrivec: «Či ste zabudli na milosť, vy blázni? A či ste nepočuli, že tí, 

ktorí neklaňajú sa bohom, majú byť daní sudcom, a keď zaslúžia, že majú byť pokutovaní?» Abdon riekol pokojne: «My sme 

nikým iným neboli osvobodení, jedine milosťou živého Boha, ktorý sa uponížiť ráčil a na zem prišiel, aby nás vysvobodil.» 

Decius rozkázal, aby hodení boli do žaláru a ťažko okovaní. Táto pokuta nenastrašila zmužilých obrancov sv. viery, ba 

oduševnila ich tak, že sa radovali a chválu vzdávali Bohu, že ich hodných učinil pre Neho trpel Tak zvolal Abdon ku 

Sennenovi: «Vidíš, teraz začína oslávenie, ktoré sme od Pána dúfali!» Za dlhší čas sedeli svätí vyznavači vo väzení a 

odovzdaní do vôle Božej očakávali nastávajúce mučenie a smrť. 

Decius viedol ustavičné vojny s Gothami a inými nepriateľmi. Keď raz vracal sa z vojenskej výpravy do Ríma, počul, že 

senátor Galba zomrel. I umienil si, že pri jeho pohrabe zavďačí sa Rimanom zvláštnym divadlom. Toho času bolo veľké 

množstvo kresťanov v Ríme väzneno, medzi nimi staručký pápež Fabián so všetkým svojím kňazstvom. Kresťania museli 

byť veľmi početní v Ríme, lebo Decius povedal, že radšej bude trpeť v Ríme ešte druhého cisára, nežli pápeža. I naložil, aby 

pápež, poprední kňazi a Abdon so Sennenom z väzenia von z mesta vyvedení boli, a pred ním pri jeho slávnom vstúpení do 

Ríma kráčali. Keď Decius s takýmto sprievodom vstúpil do Ríma, svolal celý senát, dal predviesť všetkých uväznených 

kresťanov a riekol ku zhromaždeným senátorom: «Ctihodní otcovia! Počuj ma celé zhromaždenie! Bohovia a a bohyne 

odovzdali mi do ruky svojich najväčších nepriateľov a spolu nepriateľov vlasti a celej rímskej ríše.» I zavolal najvyššieho 

žretca Klaudia, aby doniesol trojnôžku a kadidlo. Keď stalo sa to, rokázal vojakom, aby priviedli sv. pápeža Fabiána, Abdona 

a Sennena, vznešené panny rímské Anatoliu a Viktóriu, Parthenia, kancelára cisárovnej a jeho cisárskeho úradníka Kalozera. 

I riekol ku kresťanským väzňom: «Obetujte bohom a buďte Rimanmi. Keď to urobíte, môžte užívať statky svoje v ríši 

rímskej; rozmnožujte v pokoji svoje bohatstvá, majetky a dôstojenstvá, a starajte sa o seba, ako viete.» 

Nejeden svetár bol by považoval toto cisárske oslovenie za veľkú milosť a šťastie; i bol by vyplnil milerád cisárovu žiadosť 

a prijal skvelé dary z jeho rúk. Inak smýšľali vyznavači Kristovi! Im bola drahocennejšia večnosť, než časnosť, Boh viacej, 

než zemský cisár, sväté náboženstvo a viera viac, než bohatstvá a priazeň svetská. A jednohlasne zvolali svätí mučeníci 

Abdon a Sennen: «My obetovali sme sa nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Tvojím bohom nebudeme a nemôžeme obetovať!» 

Decius rozkázal ich hneď ukrutne mučiť a divé zvery na nich prichystal 

Abdon a Sennen riekli smele cisárovi: «Čože odkladáš? Čiň, čo zamýšľaš. My dôverujeme a dúfame v Boha, Ježiša Krista, 

ktorý je dosť mocným, že tvoje namáhanie, ba i teba zničí!» To bola reč stálej, nezlomnej viery! Obidvaja svätí hrdinovia 

znali úlohu svojho života; znali, že Boh je najvyššie dobré, a k čomu sú na zemi stvorení. 

Pohanský cisár naložil vladárovi Valerianovi, aby väzňov Abdona a Sennena hneď do divadla zaviesť dal, aby ich nútil, žeby 

slncu, čo bohu sa klaňali a keby nechceli slncu obetovať, aby ich divým zverom v divadle predhodil. Valerian dal si doviesť 

Abdona a Sennena do chrámu boha slnca, ktorý neďaleko divadla (amfiteatru) stál, a riekol k nim: «Rozpamätajte sa na svoj 

rod a rodičov, i obetujte slncu predpísanú obetu. Keď to neurobíte, máte vedeť, že pod zubami divých zverov život svoj 

dokonáte.» Neohrození bojovníci Boží zvolali: «Veď sme už hovorili, že my klaniame sa jedine Ježišovi Kristovi. Pred 

modlami, rukami ľudskými utvorenými, nikdy klaňať sa nebudeme Valerian rozkázal ich vyzliecť, násilne pred oltár slnca 

zavliecť a všemožne nútiť, aby modle obetovali. Všetko nútenie a mučenie bolo márne. Dobrotlivý Boh neopustil svojich 

služobníkov a posilňoval ich. I volali slávnostne: «Čiň skôr, čo si zamyslel!» Valerian dal ich hrozne palicovať. Keď to 
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nespomohlo, dal ich do divadla zaviesť. Veľké množstvo pohanov očakávalo krvavý výjav. Keď svätí mučeníci vstupovali 

do preplneného divadla, zvolali k Valerianovi: «V mene Pána nášho Ježiša Krista, ktorý teba, nečistý duchu, trestať bude, 

hotoví sme prijať korunu!» I prežehnali sa znamením svätého kríža a stali si do prostred divadla. Z povýšených lavíc 

vykrikovali na nich so všetkých strán zdivočilí pohania, v klietkach revaly krvožížnivé divé zvery. 

Valerian zvolal s povýšeného miesta: «Vypusťte dvoch medveďov a dvoch levov!» Divoké zvery šľahajúc piesok chvostami 

a divoko revajúc skočily do prostred divadla. Ábdon a Sennen obrátili zraky k nebu a modlili sa. Šelmy ľahly si ako krotkí 

baránkovia k nohám svätých, ako by ich boli chceli strážiť a proti nápadom brániť. Pohania s úžasom hľadeli na toto zriedkavé 

divadlo. Valerian vo veľkom zmätku kričal: «Oj, to nie je nič inšieho, ako čarodejníctvo!» Nikto neopovážil sa ku sv. 

mučeníkom pristúpiť, lebo divé šelmy hrozily každému blížiacemu sa divadelnému sluhovi smrťou. Valerian potratil hlavu. 

O chvíľu zpamätal sa, žeby do nemilosti u cisára upadol, i rozkázal gladiatorom, aby vrhli sa na zvery a na svätých mučeníkov 

a ich svojimi krátkymi mečmi pokľali. Gladiatori boli otroci, ktorí museli sa bud medzi sebou, alebo s divokými zvermi biť. 

Ktorý sa vyznačil, bol pochválený a na svobodu prepustený. Títo gladiatori pobili sv. Abdona a Sennena. 

To stalo sa dňa 30. júla roku 250 po Kristu Pánu. Mŕtve ich telá kúpili od gladiátorov kresťania a diakon Kvirín pochoval ich 

tajne vo svojom dome. Za panovania Konštantína Veľkého prenesené boli ich ostatky na hrobitov, menom Poncian, ktorý 

nachádzal sa neďaleko rieky Tibera, na ceste do Porta, kde ich kresťania slávnostne pochovali. Mnohé divy dialy sa na ich 

hroboch. 

Svätí Abdon a Sennen vyobrazujú sa v rúchu perskom s korunou pri nohách a meče v rukách. 

Poučenie. 

Svätí Abdon a Sennen dokázali svojím svätým životom a svojou bohatierskou smrťou, čo znamená Bohu slúžiť. A Boh 

oslávil ich milosťou svojou. Na ich modlitbu skrotené boli divé šelmy a nič im neublížily, ba proti nápadom nepriateľov ich 

brániiy. Na tento vidomý zázrak uverilo mnoho pohanov a veľký počet vlažných kresťanov bol vo viere posnnený. Dar 

zázraky činiť poprial Boh nielen apoštolom, ale i mnohým svätým. V prvých časoch kresťanskej cirkvi mnohí svätí mučeníci 

a vyznavači rozličné divy konali znamením sv. kríža, vkladaním rúk na nemocných, alebo vzývaním najsvätejšieho mena 

Ježiš. Tieto mnohé zázraky boli príčinou, že hlavatí Židia a zarytí pohania všemohúcnosť pravého Boha uznali, v Neho uverili 

a Jemu sa klaňali. A práve preto udelil Boh túto milosť apoštolom a prvým kresťanom, že zázraky činiť mohli, aby sv. vieru 

a cirkev rozšíril a upevnil. Bez týchto zázrakov neboli by sv. apoštolovia, ich nasledovníci a iní hlásatelia slova Božieho ani 

Židov, ani pohanov na vieru nenávideného a potupeného Ježiša Krista, ktorý ohavnou smrťou kríža dokonal, priviedli. Kým 

slepé pohanstvo nad celým svetom panovalo, kým kresťanstvo nebolo celému svetu známo, boli zázraky potrebné. A Boh 

konal ich skrze svojich vyvolených, a sv. cirkev rozšírila sa po celom svete. 

Kresťane, často počuješ pýtať sa za nášho času ľudí, vraj osvietených, ľudí bez Boha a náboženstva, prečo Boh teraz zázraky 

nerobí? I odpovedz tým ľuďkom, že Kristus ešte i dnes je ten istý všemohúci Boh, ktorý čo nevidomá hlava žije vo sv. cirkvi 

a pôsobí posiaľ zázraky, ačkoľvek nie tak časté a všeobecne známe, ako za prvých časov kresťanstva. Pohanstvo v Európe 

je zlomené a katolícka cirkev, na skale sv. Petra založená, pevne stojí a rozširuje sa po celom svete. Najväčší zázrak teraz je 

vidomý v tom, že sv. cirkev tak sa rozšírila a neporušene zachovaná je vzdor všetkým búrkam a bezbožným bludárom, ktorí 

s času na čas od nej sa odlúčili, a ako časom povstali, tak i časom zanikli a zanikajú. I dnes dejú sa početné divy a zázraky 

tam, kde katolícki vierozvestovia pohanom sv. Evanjelium ohlasujú. Kto chceš sa o tom presvedčiť, čítaj spisy o pôsobení 

katolíckych misionárov v Číne a Japáne v Ázii, v Afrike, v Amerike a na ostrovoch Veľkého oceánu.  

Modlitba. 

Ó Bože, prosíme Teba, popraj nám na prímluvu sv. Abdona a Sennena, ktorých si takou bohatou milosťou ozbrojiť ráčil, aby 

sme i my vo viere posilnení a od všetkého duševného zlého osvobodení boli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. 

Amen. 

 

31. JÚLA. 

Sv. Ignác z Lojoly, zakladateľ rádu. 

Žiaden rád vo sv. cirkvi nekonal toľko pre Boha a duševné spasenie ľudstva, ale ani žiaden nebol od nepriateľov cirkvi tak 

posudzovaný, nenávidený a prenasledovaný, ako rád Jezuitov, ktorý sv. Ignác z Lojoly založil. 

Sv. Ignác narodil sa vo Španielsku, na zámku Lojole roku 1491. Otec jeho menoval sa Don Bertrand, pán z Oznazu a Lojoly, 

a bol jeden z najvzácnejších šľachticov v krajine; matka, Donna Máriana, pochádzala zo staroslávnej šľachtickej rodiny. Sv. 

Ignác bol najmladším z trinásti ich detí, z ktorých bolo osem synov a päť dcér. Pri krste svätom dostal meno Enneko či Innigo 

a neskôr len prijal meno Ignác. Ako dieťa daný bol do výchovy ku svojej tetke Donne Márii de Guevara, ktorá ho veľmi 

nábožne vychovávala. Bol mladík pekne zrastený, ducha ohnivého, a ačkoľvek veľmi prchlivý a ctižiadostivý, bol predsa 
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dobromyseľný, vľúdny a šľachetný. Obľúbil si básnictvo a sám napísal prekrásnu báseň ku cti sv. Petra, ktorého mal vo 

veľkej úctivosti. 

Keď bol stavu svojmu primerane vychovaný, daný bol čo panoš ku dvoru kráľa Ferdinanda V., kde sdokonálil sa pod vedením 

jedného pokrvného vojvodu v šľachtickej výchove. Ačkoľvek bol pri dvore pre svoju telesnú a duševnú krásu veľmi 

obľúbený, zhnusil sa mu život ten; lebo jeho živý a ohnivý duch túžil po inom zamestnaní, než bolo korenie sa pred veľmožmi 

a hravé obsluhovanie nádherných dvorských žien. Vo svojom dvadsiatomšiestom roku opustil kráľovský skvelý dvor a 

vstúpil do vojska. I vyznačil sa smelosťou a udatnosťou pri vojsku v krátkom čase, že stal sa veliteľom pevnosti Pampelony. 

Roku 1521 vypukla vojna medzi Karolom V., kráľom španielskym a Františkom I., kráľom francúzskym, z ktorých každý 

chcel byť cisárom nemeckým. Francúzske vojsko vtrhlo cez vrchy Pyreneje do Španielska a obľahlo Pampelonu, ktorú bránil 

Innigo Lojola. Udatný veliteľ hájil zmužile na čele svojho vojska pevnosť proti napadajúcemu nepriateľovi. Prostred boja 

porúchané boli hradby a veliteľ pevnosti stál neohrozene na zrúcaninách a odrážal britkým mečom smelých napádateľov. I 

odtrhla sa skala z hradby a poranila mu ľavú nohu; kosť pravej nohy roztrepala mu guľa delová a Ignác klesol polomŕtvy na 

zem. Jeho vojaci stratili odvahu i odovzdali pevnosť do rúk Francúzov. Veľkodušný nepriateľský veliteľ ctil si udatnosť 

raneného Ignáca, i dal ho zaniesť na otcovský hrad Lojolu. Ranený Ignác bol taký slabý, že lekári zúfali nad jeho uzdravením. 

I dal sa v predvečer slávnosti sv. Petra a Pavla zaopatriť sviatosťami zomierajúcich. Zimnica prestala, sily vracaly sa mu, i 

dal si odňať vyčnievajúcu kosť na nohe. Nebezpečenstvo pominulo; ale musel ešte dlho ležať, kým uzdravil sa celkom. To 

bolo po sláve túžiacemu a netrpezlivému svetákovi veľmi nepríjemné. Z dlhej chvíle žiadal ošetrovateľa, aby mu doniesol 

zábavné knihy. Neboly len niektoré romány pri ruke; tie prečítal rýchlo. I doniesol mu ošetrovateľ knihu «Život Ježiša Krista 

a Svätých», ktorú spísal Ludolf Saxo. Ignác čítal niekedy z knihy pre ukrátenie času a zábavu, ačkoľvek mu to nebolo po 

chuti. Čím však ďalej čítal, tým viacej ľúbilo sa mu to čítanie; i čitával celé dni. Zahrúžil sa do rozjímania bolestného utrpenia 

Spasiteľovho a o hrdinskej vytrvalosti Svätých a Svätíc Božích. 

I ozvalo sa svedomie Ignácovo. Vnútorný hlas zdal sa ho pýtať: «Čo učinili svätí?! Títo mali tú istú priradenosť, čo ty. Prečo 

by si ty to nekonal, čo oni konali? Čo si učinil posiaľ ty z lásky ku svojmu Spasiteľovi, ku spáse svojej duše?» Veľmi často 

volal: «Nie je dosť, že Bohu slúžim; treba je, aby Ho všetky srdcia milovaly a všetky jazyky zvelebovaly!» Čítaniu života 

Spasiteľovho a životov svätých má sv. Ignác ďakovať svoje obrátenie. Od toho času modlieval sa vždy: «Vezmi si, ó Pane, 

všetku moju svobodu. Vezmi si moju pamäť, rozum a celú vôľu. Čo mám a čím vládnem, všetko si mi daroval. Všetko to 

vraciam Tebe naspäť a ponechávam Tvojej vôli, aby si tým vládnul. Popraj mi len lásky k Tebe a milosti, a ja som dosť 

bohatým a nežiadam nič inšie okrem toho.» 

I oplakal kajúcnymi slzami svoj predošlý svetársky život. Kajúcnosť a sebazapieran e zbožných pustovníkov, ktorí pochadza 

i zo vznešeného rodu, ho dojímaly najviac. I on stať sa chcel pustovníkom. Ale jeho pridŕžanie sa sveta a náklonnosť ku istej 

kastílskej slečne boli ešte veľké; i nemohol sa rozhodnúť, čo má robiť. Možno, žeby bol vrátil sa do sveta, keby sa nebol 

presvedčil, že svetárské rozpomienky a pocity zanechávajú jeho srdce studené a pusté, keď medzitým rozjímanie 

spásonosných vecí sladkým uspokojením myseľ jeho naplňovalo. Často vstával v noci, keď všetko spalo, pokľakol si pred 

obraz preblahoslavenej Panny, prosil ju srdečne o prímluvu u Boha, aby odpustené mu boli hriechy a obsiahol milosť. Keď 

modlil sa raz tak, zatriasol sa hrad Lojola, všetko sklo na oknách sa rozbilo a jedna stena rozpukla sa. Druhý raz zjavila sa 

mu Panna Mária, s Ježiškom na rukách, veľkým svetlom ožiarená. Toto zjavenie pôsobilo tak na neho, že očistené bolo jeho 

srdce od všetkých zemských pocitov. A útecha i nebeský pokoj zavítaly do jeho predtým nepokojného srdca. 

Keď celkom ozdravel, zamýšľal svet opustiť; ale starší brat to pobadal a chcel ho podržať v svete skvelom. Jedného dňa dal 

si Ignác osedlať koňa, riekol, že ide navštíviť vojvodu z Navarry, a cestoval do kláštora Montferrato. Cestou obnovil dobré 

svoje predsavzatie, urobil sľub čistoty, i uzavrel, že bude konať «všetko ku väčšej cti a sláve Božej. To stalo sa i heslom 

neskôr založeného rádu jeho. I prišiel k dedinke Naverette, ktorá ležala na úpätí vrchu pod kláštorom Montferrato. Tam kúpil 

si dlhé plátené rúcho, pás, sandály, pútnickú palicu a tekvičnú lahvicu (čutoru), zavesil to všetko na sedlo a prišiel do kláštora 

Montferrato. V kláštore složil všeobecnú spoveď, ktorá trvala za tri dni, pred benediktínskym mníchom Donom Jánom 

Chanonesom, i venoval sa slávnostným sľubom službe Božej. V deň zvestovania Panny Márie r. 1522 prijal Sviatosť oltárnu, 

zavesil meč svoj v chráme na jednom stĺpe pri oltári, rozdal svoje bohaté rúcho chudobným a vybral sa v kajúcnom rúchu na 

pút do Jeruzalema. Po ceste vyžobral si pokrm. Tak prišiel do nemocnice sv. Lukáša v mestečku Manrese. I opatroval za 

dlhší čas nemocných, a viedol taký prísny život, že si zdraviu veľmi poškodil. Keď obyvatelia mestečka jeho prísny a zbožný 

život videli, začali ho veľmi zvelebovať a po jeho vznešenom rode pátrať. 

Sv. Ignác opustil tajne nemocnicu, ukryl sa v jaskyni v blízkych vrchoch, bičoval sa tam, každý deň modlieval sa za sedem 

hodín neprestajne a živil sa chlebom a vodou. Niekedy mu napadio: «Ako budeš môcť taký život viesť za päťdesiat rokov, 

ktoré ešte snáď žiť budeš?» A sám si odpovedal: «Ty, ktorý takto hovoríš (myslel na zlého ducha), či mi môžeš poistiť jednu 

hodinu života? Či nie je Boh Pánom našich dní? A keby som takto i za päťdesiat rokov žil, čože sú tieto roky oproti odplate 

večnej?» I zdvojnásobnil svoje modlitby a zapieranie seba. Ale i pri tom mal trápenie ducha. Úzkostlivosť odňala mu 

zaľúbenie v modlitbe a kajúcnosti, i zdálo sa mu, že každý jeho krok je hriešnym, že všeobecná spoveď nie je mu platná. Bol 

by zúfal. Ale modlil sa a čím opustenejším zdál sa byť, tým viacej vinul sa k Bohu. Pokušenie prestalo. Veľká jeho kajúcnosť 

podryla mu zdravie. Jedného dňa našli ho ľudia polomŕtveho ležať pred jaskyňou a zaniesli ho do blízkeho kláštora 

Dominikánov, kde vyzdravel. Tu napísal, ačkoľvek vo vedách bohosloveckých ešte nezbehlý, chýrnu knihu o duchovných 

cvičeniach, ktoré v jaskyni konal, pod menom «o duchovnom cvičení,» ktorá bola v Ríme tlačená a r. 1548, dňa 31. júla od 

pápeža Pavla III. potvrdená. O tejto znamenitej knihe riekol učený Ľudovít de Ponte, že ju Ignácovi Duch svätý diktoval. 

Asi za rok žil sv. Ignác v najväčšej chudobe a pokore v Manrese; i zatúžil byť vodcom druhých, aby i oni zahoreli takou 

láskou k Bohu, ako on. Preto vybral sa do Svätej Zeme, aby sväté miesta ponavštevoval a neveriacich na kresťanskú vieru 
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obracal. Keď r. 1523 z ďaleka uzrel Jeruzalem, zaplakal od radosti a svätej hrôzy. Navštívil všetky sv. miesta a rozjímal o 

milosti Božej, ktorá sa tam stala. Obracanie neveriacich nedarilo sa mu, lebo nemal k tomu potrebnej učenosti. Vysadol teda 

na loď a prišiel začiatkom roku 1524 do Benátok; ztade cestoval do Španielska, usadil sa v meste Barcelone a začal chodiť 

do školy. Ačkoľvek tridsaťtriročný, učil sa so žiačikami počiatky latinskej reči. Jeho učbár Hieronym Ardebala radil mu, aby 

čítaval spisy Erasma, ktoré po celej Európe vo veľkom chýre stály. Toho času čítaval i knihu «o nasledovaní Krista.» Pri tom 

učení modlieval sa na kolenách päť hodín denne, každý ôsmy deň prijímal sv. sviatosti, postieval sa prísno a rozdával hojné 

almužny. 

Roku 1526 odišiel na vysoké školy do Alkaly, kde živil sa almužnou a v nemocnici býval. V tomto meste žil vysokopostavený 

muž, ktorý veľmi pohoršiivý a nemravný život viedol. Ignác išiel k nemu a hovoril smele: «Veľmi vážna záležitosť vede ma 

k vám; jedná sa o vaše duševné spasenie. Čo myslíte, že ste preto na svete, aby ste žili, akoby ani neba, ani pekla nebolo? Či 

je večné spasenie takou malichernou vecou, že nezaoberáte sa s ňou? Keby v tom okamžení, keď s vami hovorím, smrť vás 

prekvapila, čo by bolo z vás? Aký vývod dali by ste, nehovorím z toho mnohého dobrého, ktoré tak zle upotrebujete, ale z 

toľkých duší, ktoré ste do zahynutia priviedli a denne do záhuby privádzate? Vysokopostavený nemravný hodnostár okríkol 

svätého, nadával mu do bláznov, chcel ho oblokom vyhodiť a privolal svojich sluhov. Ale sv. Ignác nedal sa mýliť i karhal 

ho i pred sluhami. Horlivou rečou svojou premohol hodnostára, ktorý do seba vstúpil a pokánie činil. Toto obrátenie veľkého 

hriešnika narobilo hluku v celej krajine. A sv. Ignác pokračoval vo vyučovaní malej a veľkej mládeže. Pre toto svoje 

účinkovanie bol za kaciera vyhlásený a do vyšetrovania daný. Inkvisicia osvobodila ho od obžaloby, odsúdila ho ale na 

štyridsaťdva dni do väzenia, že opovážil sa čo svetský človek katechismus deťom a dospelým v nemocnici vykladať. Jedného 

dňa prišiel akýsi boháč z okolia zámku Lojoly, menom Martin Sanz, do Alkaly, a počul o svätom živote Ignácovom. Zbadal, 

že svätý denne nosieval pokrm chudobnej nemocnej vdove. I šiel k nej a pýtal sa, kto by bol ten muž, ktorý práve od nej 

odišiel. Nemocná odpovedala: «Kto je, neznám; každý deň donáša mi pokrm a bez neho bola by som dávno od hladu zhynula. 

A Martin Sanz riekol: «Povedzte mu, že niekoho znáte, ktorý by mu ku jeho dobrým skutkom peniazami pomáhal. 

Naradovaná nemocná rozprávala Ignácovi, čo cudzinec hovoril. Sv. Ignác riekol: «Sestra moja, ako som mohol, tak som vás 

posiaľ podporoval. Božia prozreteľnosť bude vám pozatým iným spôsobom na pomoci. I neprišiel k nej viacej. 

Toho času zapríčinily dve nerozumné ženy sv. Ignácovi veľkú nepríjemnosť. Obe boli vdovy a žily veľmi svetársky. Matka 

menovala sa Mária z Rado, jej dcéra, ktorá bola veľmi krásna, Velasquez. Sv. Ignác obrátil ich na cestu cnosti. Vo svojej 

horlivosti umienily si, že pôjdu na pút. I obliekly sa do žobráckeho rúcha a chcely po celom Španielsku žobrať, nemocných 

opatrovať a sväté miesta navštevovať. Sv. Ignác odrádzal tento krok šľachtickým paniam. Nedbalý na radu a tak putovaly do 

Kvadelupy a na iné miesta. Keď dozvedeli sa to ľudia v Alkale, hovorili všeobecne: «Ignác naviedol ich ku tomu kroku. 

Doktor Tiret, ktorý bol učbárom na vysokých školách a prv dôverne s mladou vdovou Velasquez obcovával, rozhneval sa na 

sv. Ignáca a žaloval ho u generálneho vikára v Alkale, že si osobuje čo svetský človek duchovné práva a že mieša sa do 

duchovnej správy. Generálny vikár odsúdil sv. Ignáca, aby bol uväznený. Chytili ho a viedli verejne do väzenia. Ulicou išiel 

práve Don Francesko z Borgie, syn vojvodov z Gandie, so skvelým sprievodom. Sv. Ignác kráčal pokorne a vážne medzi 

hulákajúcimi uličníkami, keď ho ten mladý veľmož stretol. Vznešený Borgia bol veľmi dojatý a to pohlo ho, že neskôr taký 

vážny a zbožný život viedol. Uväznie je sv. Ignáca narobilo hluku v Alkale. Všetci lepší ľudia zastávali ho. Ale predsa 

presedel sv. Ignác sedemnásť dní vo väzení. Konečne navštívil ho generálny vikár vo väzení, aby ho vypočul. I pýtal sa: «Či 

je to jediná príčina, pre ktorú vás uväznili?» Medzitým vrátily sa vdovy s púti a potvrdily, čo sv. Ignác vikárovi povedal. Dňa 

1. júna r. 1527 bol z väzenia vypustený. 

I opustil Alkalu a išiel do Toleda, kde mládež vo viere vyučovať začal. I tu ho uväznili, kým ho vikár zo Salamanky po 

dvadsiatidvoch dňoch z väzenia nevysvobodil. Odišiel teda r. 1528 do Paríža, aby tam vo vedeckom vzdelaní pokračoval. Tu 

tiež žil z almužny a veľmi kajúcne. Okolo seba zhromaždil zbožných mladíkov, ktorí s ním každú nedeľu a sviatok spoločne 

sa modlievali a skutky milosrdenstva vykonávali. Jeden učbár obžaloval ho u riaditeľa vysokých škôl, že mládež svádza a od 

učenia ju odťahuje. 

Predstavenstvo odsúdilo ho, aby bol verejne potrestaný. Sv. Ignác išiel ku riaditeľovi a vyrozprával mu pokorne, ako má sa 

vec. Tento nehovoril nič, pojal svätého muža do siene, v ktorej mal byť pokutovaný a riekol: «Tento je svätý, ktorý len spásu 

duší má pred očima a hotový je pretrpeť i najpotupnejší trest.» A sv. Ignác mal veľké zadosťučinie je; všetko ho ctilo. Toho 

času prednášal na vysokých školách parížskych veľmi učený mladý učbár, menom František Xaverský, ľúbomudrctvo, ktorý 

bol pre svoju učenosť všestranne obdivovaný a ktorý túžil po veľkom vyznačení. Sv. Ignác získal tohoto učenca, aby 

oduševnil sa za vyšší, nebeský cieľ. Nezadlho pridružili sa k ním iní nadaní a zbožní mladíci, ako vysokoučený a zbožný 

Pierre le Févre, ostrovtipný a učený Jakub Lainés, zručný Alfonz Salmeron, výtečný lekár Bobadilla a Šimon Rodriguez. 

Keď sv. Ignác dokončil vysoké učenie, zaumienil si, že s týmito a podobnými zbožnými a vysokoučenými mladíkmi založí 

spoločnosť, ku prevedeniu veľkých spásonosných zámerov. Všetci títo mladí, bohatstvom na duchu a hlbokosťou mysle 

nadaní, zbožní mladíci sišli sa v podzemnej kaplnke chrámovej na vrchu Montmartre (vrch Márie) v Paríži. Bolo to roku 

1534 v deň nanebevzatia Panny Márie. Nedávno za kňaza posvätený Pierre (Peter) le Févre slúžil sv. omšu, Všetci prijali 

Sviatosť oltárnu. Spolu složili sľub, že svet opustia a svoj život obracaniu neveriacich venovať budú. I umienili si, že pôjdu 

do Svätej Zeme, aby tam slovo Božie hlásali. Keby nemohli za rok z Benátok do Jeruzalema sa dostať, chceli do Ríma ku sv. 

Otcovi cestovať a jemu svoje služby ku spáse človečenstva smerujúce ponuknúť a za tie služby žiadne dary ani dôstojenstvá 

neprijať. 

To bol počiatok založenia rádu Jezuitov. 
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Sv. Ignác onezdravel a lekári radili mu, aby odišiel do Španielska. Keď lúčil sa so svojimi zbožnými súdruhami, napomínal 

ich srdečne, aby vzdelávali sa vo vedách a prísnym zbožným životom chystali sa ku veľkému dielu, kým on sa uzdraví. 

Šťastne prišiel do svojej vlasti na otcovský zámok Lojolu. S radosťou prijala ho rodina. Vyučoval malých i starých vo svätom 

náboženstve, ktorí v zástupoch denne k nemu na zámok sa zhromažďovali. Pyšný jeho brat, Don Garcia Lojola, nemohol to 

vystáť. Jedného dňa mu riekol, že nikto na katechismus neprijde. A svätý riekol: «Keby len jedno dieťa na katechismus prišlo, 

bude to pre mňa dostatočné poslucháčstvo. Raz držal ku svojim poslucháčom krásnu kázeň. V reči povedal príčinu, prečo 

prišiel do rodného kraju, aby totiž svoje svedomie pre jeden priestupok mladosti utíšil a nevinnému mužovi za jeho utrpenie 

dostiučinil. Rozprával, že jedného dňa s ľahkomyseľnými mladíkmi, akým i sám bol, do záhrady išiel, mnoho ovocia pobral 

a veľkú škodu spôsobil; nato bol chudobný jeden človek ako zlodej do väzenia a ku vynáhrade odsúdený. A povýšeným 

hlasom riekol: «Celé zhromaždenie nech zná, že chcem nevinnému dosti učiniť a že mu darúvam dva majere, ktoré mne 

náležia.» I menoval toho človeka a prosil ho verejne za odpustenie. Keď proti nádhere ženskej a hráčom v karty a kôstky 

kázal, poodkladaly ženské svoje nádherné a necudné šaty a hráči pohádzali svoje karty a kôstky do rieky. Vykorenil 

bohorúhavé kliatby a nepravé prísahy a napravil mnohých hriešnikov na cestu spasenia. Celý kraj sa premenil. Keď zotavil 

sa celkom, rozdal majetok svoj chudobným a opustil otcovský zámok Lojolu. 

Roku 1536 prišiel do Benátok, kde ho jeho zbožní súdruhovia očakávali. Cisár a republika Benátska viedli vojnu s Turkami 

a preto nemohli sa odobrať do Svätej Zeme. Išli do Ríma ku sv. Otcovi Pavlovi III., ktorý ich láskavé prijal. I prosil sv. Ignác 

pápeža, aby dovolil, žeby boli za kňazov vysvätení. Sv. Otec privolil a pápežský nuncius Veralli posvätil ich v Benátkach za 

kňazov a prijal od nich sľub čistoty, chudoby a poslušnosti. Zprvu obsluhovali, ako dosiaľ, nemocných v dvoch hlavných 

nemocniciach Benátskych. Bratia rozišli sa neskôr po okolí, aby hlásali ľudu pokánie. Niektorí išli do Vicenzy, iní do Verony 

a sv. Ignác odišiel s Petrom le Févrom a Lainezom zase do Ríma, kde mládež vyučovali a svojimi kázňami mravy ľudu 

rímského napravili. 

Aby práca ich trvácny osoh donášala, rozhodol sa sv. Ignác nový rád založiť, ktorého hlavným účelom by bolo, ku cti a sláve 

Božej pracovať na spáse a kresťanskej osvete človečenstva. Tento rád založil sv. Ignác r. 1540 pod menom «družstvo Ježišovo 

a predostrel jeho pravidlá pápežovi, ktorý ich i potvrdil. Sv. Ignác povolal súdruhov svojich do Ríma; tu složili v chráme sv. 

Pavla slávné sľuby rádu, ku ktorým ešte štvrtý pridal, totiž sľub úplnej poslušnosti oproti pápežovi, ktorým sa zaviazali, že 

všade pôjdu, kamkoľvek ich námestník Kristov k duchovnej práci pošle. Bratia rádu vyvolili sv. Ignáca proti jeho vôli za 

prvého generála rádu. Hneď vystaval prvé kollegium jezuitské v Ríme. Tak konečne zriadil sa rád Jezuitov, ktorí toľko ľudí 

v širokom svete na vieru Kristovu obrátili, v našej vlasti sv. vieru upevnili, keď blud Lutherov a Kalvínov silou mocou sa 

natískal, a i podnes tých najzbožnejších a najučenejších mužov do celého sveta k duševnej spáse človečenstva zpomedzi seba 

vysielajú. 

Sv. Ignác dožil sa potešenia, že rád jeho rozšíril sa nezadlho po všetkých čiastkach sveta. Portugalský kráľ žiadal hneď od 

neho šesť Jezuitov, aby obracali Indov na pravú vieru. Sv. Ignác nemohol mu viacej poslať, ako dvoch, Šimona Rodrigueza 

a Františka Xaverského, z ktorých prvý v Portugalsku, druhý v Indii tak požehnane pôsobili, že kráľ hneď dve jezuitské 

kollegia vo svojom kráľovstve založil. I pápež požiadal sv. Ignáca o učeníkov jeho, ktorých upotrebil čo bohoslovcov na 

sneme Tridentskom. Cisár Ferdinand a iní vladári chceli Jezuitom dať biskupstvá; ale sv. Ignác to nedovolil, lebo bratov 

svojich bol zaviazal, že nikto po cirkevných hodnostiach túžiť nebude, ani ich neprijme. Uložil im za úkol, aby vychovávali 

mládež vo vedách a nábožnosti. Odporúčal riaditeľom škôl po celej Európe, aby mládež privykali k opravdivej pobožnosti, 

tichosti a pokore skrze základné učenie vo vedách, aby ich denne k sv. omši vodili a raz za mesiac spovedávali, aby 

vyučovanie s modlitbou počínali a pri každej príležitosti lásku k Bohu a Jeho sv. náboženstvu do sŕdc vštepovali. Všetkých 

bratov zmýšľania, rečí a skutkov malo byť heslom: «Všetko ku väčšej sláve Božej!» 

Za pätnásť rokov riadil sv. Ignác, čo generál, rád Jezuitov. Láskavosťou svojou vydobyl si srdcia všetkých bratov. On svietil 

im ako priťahujúci vzor vo všetkých cnostiach, ktoré požadoval od svojich podriadených. Slabosti telesné množily sa a on 

obracal zrak svoj k nebeskej vlasti. I prosil Boha, aby ho od sväzkov pozemských osvobodiť ráčil. Napadla ho ľahká zimnica. 

Lekári nebadali v nej žiadne nebezpečenstvo; ale on dal sa zaopatriť sv. sviatosťami zomierajúcich. Dňa 30. júla r. 1556 

zavolal k sebe svojho tajomníka, otca Polonkosa a riekol: «Moja hodina prišla, iďte ku pápežovi a poproste ho o požehnanie 

pre mňa a o odpustky pre moje hriechy, aby moja duša pri strašnom tomto odchode viac dôvery mala, a povedzte sv. Otcovi, 

— keby som prišiel na miesto, kde moje modlitby niečo môžu, ako to od milosrdenstva Božieho úfam, — že nepremeškám, 

za neho sa modliť, ako som to činil, keď som mal ešte viacej za seba sa modliť.» Polonkos pýtal sa zadivený: «Ako že, otče 

môj, či je možno, aby sme vás už stratili?» A sv. Ignác riekol pokojne: «Iďte, a proste o pápežské požehnanie pre druhého 

otca.» V noci modlil sa neprestajne. Keď bratia ráno k nemu prišli, našli ho zomierajúceho. Polonkos bežal k pápežovi s 

prosbou o požehnanie. Keď sa vrátil, vychádzalo slnko. Sv. Ignác složil ruky, pozdvihol oči k nebu a vzdychol: «Ježiš a 

Mária!» A tíško usnul, dňa 31. júla r. 1556 v deň piatočný, v 65. roku veku svojho. Pri smrti bol rád jeho už v dvanásti 

krajinách založený a mal sto kollegií. Jeho učeníci Anton Kriminalis, Peter Korrea a Ján de Soza dosiahli ešte za života 

zakladateľovho korunu mučenícku, prvý vo Východnej Indii, druhí dvaja bratia v Brasilii. 

Telo sv. Ignáca pochované bolo v jezuitskom chráme v Ríme, kde ho Boh oslávil mnohými zázraky. Pápež Pavel V vyhlásil 

ho r. 1609 za blahoslaveného a Gregor XV. r. 1622 za svätého. 

Sv. Ignác z Lojoly vyobrazuje sa v kňazskom rúchu, s najsvätejším menom Ježiš na prsách a s knihou v ruke. 

Poučenie. 
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Sv. Ignác trpel mnoho v živote svojom. Na neho vsťahujú sa slová apoštola národov, sv. Pavla (II. Tim. 3, 12): «Všetci, ktorí 

chcejú pobožné živí byť v Kristu Ježišovi, protivenstvo trpeť budú.» Ako apoštol národov, bol i sv. Ignác pre Krista 

prenasledovaný. Pokutovali ho, že mládež vyučoval v katechismuse. Na vysokých školách uväznili ho, že nedele a sviatky 

so svojimi bratmi duševnými zvláštnou pobožnosťou svätil. A tieto pokuty boli preto ťažké, že ich sv. Ignác nezaslúžil; lebo 

to, čo činil, bolo dielo bohumilé, a jeho predstavení zle ho porozumeli. Také isté prenasledovanie trpí i rád, ním založený. 

Niet potupy a hany, niet zločinu a ničomnosti, ktoré by sa rádu Jezuitov nečinily a nepripisovaly. A predsa bol rád tento od 

Boha a cnostných kresťanov najviacej ctený, lebo najviac pracoval ku rozšíreniu slávy Božej na zemi a ku spaseniu pokolenia 

ľudského. Keď je prenasledovanie znakom pravého učeníctva Kristovho, nuž tento znak nosia na sebe učeníci sv. Ignáca, 

Jezuiti. Nikdy nemal rád tento pokoja. Keď v jednej krajine víťazne bojoval a pracoval na rozšírení kráľovstva Božieho, v 

inej krajine vypuklo prenasledovanie proti nemu. I u nás vykrikujú kaderi a neznabohovia proti Jezuitom, že kazia ľudí, že 

sú nepriatelia svetla, osvety a človečenstva. Kresťane, rozváž si, či to možno veriť? Úkol Jezuitov je: väčšia oslava Božia, 

podporovanie spásy duší, povýšenie a rozšírenie sv. cirkvi, potlačenie nevery a bludov, kde sa ukážu, a obrana pravdy, kde 

sa robí na ňu útok. A prostriedky k tomu používajú Jezuiti: modlitbu, pokánie, čistý život, kázanie slova Božieho, vedu a 

mučeníctvo. Preto je požehnaná práca Jezuitov, preto zúri proti ním peklo! Jezuiti sú majstri modlitby, kázania, vedy a 

umenia. Sv. cvičeniami obrátili milliony hriešnikov a pohanov. Vyše tisíc Jezuitov zomrelo smrťou mučeníckou za sv. vieru. 

Niet vedy, ktorú by nepestovali a v nej nevynikali. Ich gymnasia sú najlepšie na svete. Preto už Melanchton, spolupracovník 

Lutherov, zvolal: «O veh, o veh! Ako to pôjde s tým novým evanjeliumom? Celý svet naplňuje sa Jezuitmi.» 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám na prímluvu svätého Ignáca milosť opravdivej duševnej horlivosti a vrúcnej lásky. O to prosíme Ta skrze 

Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

MESIAC AUGUST. 

1. AUGUSTA. 

Slávnosť sv. Petra v okovách. 

Od najstarších časov slávi dnes sv. cirkev pamiatku okôv, ktoré nachádzajú sa v rímskom chráme, «St Pietro in Vincoli» 

menovanom a ktorými niekedy knieža apoštolov, sv. Peter v Jeruzaleme a v Ríme okovaným bol. Dnešného dňa schádza sa 

do menovaného chrámu veľké množstvo nábožných kresťanov, aby uzreli tie prepamätné okovy, ktoré sa tam v drahocennej 

skryni na oltári schovávajú, i rozpamätali sa na tie smutné časy, keď hlava apoštolov, sv. Peter, pre ohlasovanie slova Božieho 

trápený a žalárovaný bol. 

Roku 42. po Kristu Pánu obdržal od cisára rímského korunu kráľovskú a panovanie nad Židmi nenávidený cudzozemec, 

Herodes Agrippa. Slabý tento kráľ usiloval sa všemožne, aby zaľúbil sa židovským veľkým kňazom a farizejom. I dal chytiť 

sv. apoštola Jakuba Väčšieho a mečom odpraviť. Keď videl, že sa tým zavďačil Židom, dal uväzniť i sv. Petra, a chcel ho 

dať zabiť po Veľkej noci. Početní vojaci strážili vo väzení okovaného sv. Petra. 

Keď dozvedeli sa to kresťania v Jeruzaleme, modlili sa vo dne a v noci, aby Boh hlavu sv. cirkvi vysvobodil a od smrti 

zachránil. A milostivý Boh vyslyšal modlitbu verných svojich sluhov. V tú noc pred popravou ležal sv. Peter pokojne na 

tvrdej zemi väzenia, na krku a rukách sviazaný železnými okovami. I spal sladko, lebo srdce jeho bolo čisté a dušu svoju 

poručil Pánu Bohu svojmu. Šestnást vojakov strážilo ho a on nepomyslel na útek. Ale Boh zahanbil ostražitého kráľa 

Herodesa a krvožížnivých Židov. Sv. Lukáš píše o tom v Skutkoch apoštolských (hl. 12, 6—11) takto: «A keď ho mal 

Herodes vyviesť (na popravné miesto), tú noc spal Peter medzi dvoma vojakmi, sviazaný dvoma reťazami: a strážni pred 

dvermi ostrihali žalár. A hľa, anjel Pánov postavil sa a svetlo zaskvelo sa v príbytku: a uderil Petra v bok, vzbudil ho a riekol: 

Vstaň rýchle! A spadly reťazy s jeho rúk. I riekol k nemu anjel: Opáš sa a podviaž svoju obuv! A učinil tak. I riekol jemu: 

Odej sa plášťom svojím a poď za mnou! Peter vyšiel za ním a nevedel, že je to pravda, čo stalo sa skrze anjela; ale domnieval 

sa, žeby videnie videl. Keď prešli prvú i druhú stráž, prišli ku železnej bráne, ktorá vedie do mesta: a tá otvorila sa im sama. 

Keď vyšli, prešli jednu ulicu: a hneď odišiel od neho anjel. Peter prišiel sám k sebe a riekol: 

«Teraz viem opravdivé, že poslal Pán svojho anjela a vytrhol ma z ruky Herodesovej a zo všetkého očakávania ľudu 

židovského. 

Sv. Peter potešil sa srdečne, že ho Boh tak zázračne vysvobodil z nepriateľských rúk, ďakoval vrúcne Bohu, i ponáhľal sa do 

domu, v ktorom bývala Mária, matka učeníkova Jánova, ktorý menoval sa i Marek. V dome tom zhromažďovali sa kresťania 

k modlitbám a k službe Božej. Aj v ten čas boli tam zhromaždení. Sv. Peter zaklopal na dvere. I vyšla dievka, menom Róde 

a pýtala sa, kto je to, čo tak neskoro v noci prichodí? Keď poznala hlas Petrov, zabudla od radosti otvoriť dvere, bežala dnu 
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a volala: «Peter stojí pri dverách! A všetci riekli: «Ty sa blázniš!» A keď ona potvrdzovala, že poznala jeho hlas, riekli 

zhromaždení: «To je jeho anjel. Apoštol klopal zase. A keď otvorili dvere a sv. Peter vstúpil medzi nich, divili sa všetci a 

boli veľmi natešení, i prejavovali radosť svoju výkrikami. Sv. Peter pokynul im rukou, aby sa utíšili. I rozprával im, ako ho 

Boh vyviedol z väzenia. Potom riekol: «Povedzte to Jakubovi i bratom. Apoštol Jakub Menší, či Mladší, bol synom Alfea, 

pokrvným Spasiteľovým a prvým biskupom Jeruzalemským. Všetci prítomní zvelebovali Boha; sv. Peter ale opustil ich, 

ukryl sa na bezpečnom mieste, a odišiel do Ríma. 

Keď prebudili sa ráno vojaci, ktorým sv. Peter vo väzení slovo spásy hlásal, nenašli ho medzi sebou a divili sa, čo stalo sa s 

ním. I prišli do väzenia kati, aby na rozkaz Herodesov sv. Petra na smrť vyviedli. Keď oznámili, že väzňa nenašli, dal Herodes 

chytiť strážnikov, vyzvedal sa od nich, ako sa sv. Peter z väzenia vysvobodil a vo svojej zlosti dal ich hneď pobiť. Sám kráľ 

Herodes odišiel z Jeruzalema do Cesareje a býval za krátky čas tam, kým ho Boh nepotrestal, že červami za živa zožraný bol. 

Sv. Cesarius hovorí, že kresťania, v Jeruzaleme bydliaci, vo veľkej úctivosti prechovávali okovy, ktorými sv. Peter v žalári 

bol okovaný. A staré ústné podanie rozpráva o tých pamätných okovách nasledovne: Herodes Agrippa poslal do žalára 

znalcov, ktorí museli zovrubne zkúmať, akým spôsobom vysvobodil sa sv. Peter z väzby. Istý dôstojník vojenský, ktorý sa 

presvedčil, že tu zázrak sa stal, poznal moc Božiu, sv. Petra vzal sebou tie okovy, o ktoré Židia sa nestarali, prechovával ich 

čo svätosť na zbožnú pamiatku sv. kniežaťa apoštolského Petra a obrátil sa na kresťanskú vieru. Tieto okovy prechovávané 

boli v jeho rodine až do času panovania Konštantína Veľkého, ktorý vyhlásil kresťanstvo za krajinské náboženstvo. V tomto 

blaženom čase, v ktorom viera Ježišova, od každého prenasledovania osvobodená, tak krásne prekvetala, a zbožní veriaci so 

svätým oduševnením ctili všetko, čo ich upamätovalo na Zakladateľa spásonosnej viery a na Jeho apoštolov, priniesol vtedajší 

majiteľ jeho rodine sverenú svätosť ku zbožnému biskupovi v Jeruzaleme, i prosil ho, aby pre okovy v chráme miesto vykázal 

čo predmetu, ktorý hoden je úcty veriacich. Okovy prechovávané boli od toho času v chráme Jeruzalemskom čo znak 

víťazstva Božej moci. 

Roku 439 prišla Eudoxia, manželka cisára Theodosia II., na púť do Jeruzalema. Po navštevoval a všetky miesta, na ktorých 

Ježiš žil a trpel, s veľkou pobožnosťou, i udelila bohaté dary chrámom a chudobným. Keď odchádzala, daroval jej patriarcha 

Juvenalis medzi mnohými drahocennými svätými predmetami i dve okovy, ktorými sv. Peter okovaný bol, keď ho anjel z 

väzenia vyviedol. Natešená cisárovná podržala jednu reťaz pre seba a prechovávala ju v chráme, v Carihrade schválne k tomu 

cieľu vystavanom; druhú poslala svojej dcére Eudoxii do Ríma, ktorá vydala sa bola za cisára Valentiniana II. Mladá 

cisárovná natešená tým drahocenným darom, išla ku pápežovi Sixtovi III., aby mu ho ukázala. V Ríme mali tie okovy, 

ktorými sv. Peter bol poviazaný, keď ho dal cisár Nero zajať, za šesť mesiacov väzniť a potom ukrižovať. Pápež chcel 

porovnať reťaz Jeruzalemskú s Rímskou. Sotva pápež obe reťazy do rúk vzal, hneď spojily sa tak, že od toho času stala sa z 

nich jedna okov. A veriaci ctili tieto okovy, ako to sv. Augustín píše, viac než zlato a drahokamy. Tento zázrak oslavovaný 

bol od toho času od všetkých veriacich. Cisárovná Eudoxia vystavala na eskvilinskom kopci nádherný chrám a nazvala ho 

«St. Pietro in Vincoli», t. j. «Ku sv. Petru v okovách», v ktorom sa posiaľ tie okovy prechovávajú. Nachádzajú sa v 

drahocennej skryni na oltári, ktorá je opatrená trojakým zámkom, z ktorých má jeden kľúč sv. Otec, druhý jeden kardinál a 

tretí opát toho chrámu. Okovy tie sú päť stôp dlhé a majú na každom konci nákrčný krúžok. Pápeži berávajú od tých čias z 

týchto okovov piliny a rozposielajú ich v zlatých krížikoch alebo kľúčoch zavrené panovníkom a vznešeným veriacim. Okovy 

tie vystavujú sa k úcte veriaceho ľudu každoročne, dňa 1. augusta v chráme «Ku sv. Petru v okovách» v Ríme. Mnohé divy 

a zázraky stály sa v chráme tomto pri okovách sv. Petra. 

V jakej veľkej úcte chovaly sa už za starodávnych časov v cirkvi okovy sv. Petra, možno poznať z reči, ktorú držal sv. Ján 

Zlatoústy v Carihrade. Medzi iným zvolal: «Oj, keby som mohol uzrieť to miesto, kde prechovávajú sa okovy apoštolov! Jak 

rád by som videl tieto okovy, pred ktorými trasie sa peklo a ktoré samo nebo v úcte chová. Keby ma nezdržovaly povinnosti 

môjho úradu a choroba môjho tela, jak rád by som sa vydal na púť do Ríma, len aby som uzrel okovy a väzenie sv. Petra a 

Pavla. Blahoslavené okovy, blahoslavené ruky, ktoré nimi boli ozdobené! Nie, nie, nič nie je krásnejšieho nad reťaz pre 

Ježiša Krista nosenú! Pre Neho byť uväzneným je lepšie, než byť apoštolom, než učeníkom, než evanjelistom, než anjelom! 

Krásnejšia, než všetky diadémy, než všetky koruny kráľov, keby som ťa mohol uzrieť!» A slávný kardinál Baronius hovorí 

o slávnosti okôv sv. Petra, že len jemu k úcte koná sa táto slávnosť; lebo že sv. apoštolovi Petrovi daná je v cirkvi prvá a 

najvyššia moc, aby rozväzoval okovy hriechov; preto že je to slušné, aby jeho okovy v úctivosti prechovávané boli. A v 

slávnostných cirkevných hodinkách prespevuje sa: «Rozviaž na Boží rozkaz, ó Petre, pozemské okovy, ktorý dobrým otváraš 

brány nebeského kráľovstva!» 

Jedna chváloreč na tento sviatok týmito slovami zvelebuje okovy sv. Petra: «Tento deň upamätúva nás na ctihodné väzby, 

ktorými sv. apoštol Peter okovaný bol, upomína nás na tie okovy, ktoré vladára Božieho na zemi viazať neboly v stave, a 

ktoré stály sa znamením, že je moc pekla sviazaná, pravoveriaci ale že požívajú pravú svobodu od Boha. Tieto okovy boli 

niekedy okrasou apoštolovou a jeho hodnosti drahocennými klenotami, a teraz sú svätinou cirkvi, okrasou nákrčnou 

vyvolenej nevesty Ježišovej. Tieto okovy ctíme dnes, a ľúbame ich s láskou, pobožnosťou a úctou.» 

Poučenie. 

Ukrutný kráľ Herodes Agrippa dal zabiť sv. Jakuba Väčšieho a do väzenia hodiť i knieža apoštolov sv. Petra, lebo Židia 

nenávideli učenie Spasiteľovo a on chcel sa im zavďačiť. Neobzeral sa na spravodlivosť a zákon; on chcel len svoju moc 

upevniť a nevinnú hlavu cirkvi na smrť vydať. Podobne počínajú si i obyčajní ľudia za našich časov. Oni usilujú sa dosiahnuť 

svoj účeľ proti každému právu a zákonu, klamom, podvodom a zločinom. Oni vyhľadávajú úľubu u zlých ľudí, aby tak ľahšie 

mohli zločiny a hriechy tropiť. Kresťane, či i ty nejednáš často ako Herodes, či i ty nie si takým nesvedomitým, keď 

prestupuješ Božie zákony, aby si zaľúbil sa svetu a svojim náruživosťam hoveť mohol? 
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Sv. Peter bol prvý, ktorý mal kráľovstvo Božie na zemi založiť a upevniť. A kráľ Herodes usiloval sa v zárodku to kráľovstvo 

potlačiť, keď sv. Petra hodil do väzenia a usmrtiť ho chcel. Ale Boh nedopustil, aby malá cirkev zničená bola. Sv. Peter sedel 

v žalári okovaný a strážený, i nebolo nádeje na jeho vysvobodenie. Ale Boh poslal na prosbu veriacich svojho anjela, ktorý 

ho vysvobodil. Kresťane, keď si spútaný okovami hriechu, kto ťa môže osvobodiť? Jedine Boh a jeho námestník môže ťa od 

hriechov osvobodiť. Okovy hriechu sú ťažké; duša je väznená v tele našom. Telo, náruživosti, neprávosti sú okovami, ktoré 

ti prekážajú, aby si sa k večnému životu pozdvihol. Ako dlho budeš stenať pod ťarchou svojich okôv? I modli sa k Bohu, aby 

ti poslal anjela svojho — spovedelníka, aby ťa od okovov hriechu osvobodil. 

Anjel pánov prebudil sv. Petra vo väzení, roztrhol jeho okovy a sv. Peter išiel za anjelom a puslúchal ho. Kresťane, máš 

vedeť, že hriešnik ticho žije vo svojich okovách, on spí ako sv. Peter; on nezná svoje väzenie, nemyslí naň, a keď myslí, 

miluje svoje okovy, lebo nazdáva sa, že sú zlaté. Kresťane, prebuď sa a vzývaj milosrdenstvo Božie. Milosť Božia môže ťa 

z hriešneho spánku prebudiť a tvoje okovy roztrhnúť; ale i sám musíš milosť Božiu nasledovať, poslúchať a s ňou na 

duševnom svojom spasení spolu pôsobiť. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Petra apoštola okôv zprostil a bez úhony zo žalára vykročiť mu dal; rozviaž, prosíme Teba, putá našich 

hriechov a odvráť milostivé od nás všetko zlé. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

2. AUGUSTA. 

Slávnosť Porciunkuly. 

Sv. František z Assisi, zakladateľ rádu Františkánskeho, je pôvodcom i odpustkov «Porciunkula» Keď nedostačoval jeho 

novozaloženému rádu chrám sv. Damiana neďaleko mesta Assisi, v kraji Umbrii v Itálii, prosil opáta Benediktínskeho 

kláštora Monte-Subazia, aby mu daroval kostolík, «Mária od troch anjelov menovaný, ktorý pol hodiny cesty od mesta Assisi 

ležal. Opát daroval ho sv. Františkovi, ktorý hneď ho dal opraviť a nazval ho «PorciunkuIa», to jest podľa niektorých 

«bráničkou», z ktorej jeho rád do celého sveta vystúpiť mal; podľa druhých má znamenať «Porciunkula» sv. Františkovo 

«malé dedičstvo, v ktorom modlieval sa so svojimi učeníkmi denné hodinky. Sv. František obľúbil si kostolík Porciunkula 

tak veľmi, že zdržovával sa v ňom po celý svoj život, ba v ňom i zomrel. Neskôr vystavaný bol nad kostolíkom nádherný 

chrám (bazilika), ktorý je podnes hlavným chrámom celého serafinského rádu. 

Roku 1221, v septembrovej noci, modlil sa sv. František z Assisi vo svojej kláštorskej izbičke za obrátenie hriešnikov. O 

polnoci pribehli k nemu učeníci a hovorili, že kostolík Porciunkula celý je svetlom ožiarený a že ozývajú sa z neho anjelské 

spevy. Svätou predtuchou oduševnený zbožný sluha Pánov badal, že jeho modlitba je vyslyšaná, i pospiechal do kostolíka, v 

ktorom objavila zvaných. sa telesným očiam jeho sláva nebeská. Bez seba od rozkoše nadzemskej hodil sa na kolená a modlil 

sa skrúšene. I zjavil sa mu božský Spasiteľ s Pannou Máriou vo veľkom zástupe anjelov, a riekol mu: «Františku, pre svoju 

horlivosť, ktorú prejavuješ so svojimi bratmi pre spásu duší, môžeš o niečo prosiť k ich dobrému a ku cti Môjho mena!» A 

sv. František modlil sa pokorne: «Ó najsvätejší Pane, ja biedny hriešnik vzdychám k Tebe, ráč popriať ľuďom, aby všetci, 

ktorí tento kostol navštívia a kňazovi zo všetkých hriechov sa vyspovedajú, plnomocné odpustky svojich hriechov obsiahli. 

A prosím preblahoslavenú Pannu, Matku Tvoju, Orodovnicu ľudského pokolenia, žeby mi túto milosť u Teba vymohla.» 

Panna Mária orodovala za neho. A láskavý Spasiteľ riekol k nemu: «Františku, čo žiadaš, je mnoho; ale dosiahneš i väčšie 

milosti. Udeľujem ti túto milosť; ale chcem, aby si išiel ku môjmu námestníkovi, ktorému som dal moc zaväzovania a 

rozväzovania, a aby si ho poprosil o tieto odpustky.» 

Sv. František išiel hneď ráno do mesta Perugie, kde toho času sv. Otec, pápež Honorius III. sa bavil; i prosil ho, aby poprial 

kostolíku Porciunkule zvláštné odpustky. Sv. Otec mienil, že kto chce obdržať odpustky, musí si ich sám zaslúžiť. Ale pýtal 

sa konečne: «Na koľko rokov žiadaš tieto odpustky? Sv. František odpovedal: «Svätý Otče, nech sa ľúbi vašej svätosti mne 

nie len roky, ale i duše popriať. I objasnil pápežovi, v akom spôsobe on tie odpustky mať si žiada. A pápež Honorius III. 

riekol: «Františku, veľké veci žiadaš. Rímská cirkev neudeľuje také odpustky. A pokorný sluha Boží riekol: «Nežiadam tie 

odpustky sám od seba, Kristus Pán poslal ma.» I vyrozprával svoje videnie pápežovi. Sv. Otec poprial tie odpustky kostolu 

Porciunkule v deň 2. augusta, kedy slávená bývala výročitá pamiatka jeho vysvätenia, pre všetkých tých veriacich, ktorí 

vyspovedajú sa z hriechov svojich skrúšene a Sviatosť oltárnu hodne prijmú. 

Odpustky tieto bolo možno obdržať jedine v kostole Porciunkule pri meste Assisi až do roku 1480. Neskôr rozprestrená bola 

táto milosť skrze pápežov na všetky kostoly troch rádov sv. Františka. Keď mnohé Františkánske kláštory zrušené boli, udelil 

pápež Pius VI. tieto odpustky i mnohým farským kostolom, v ktorých v prvú nedeľu augustovú udelené bývajú. Pápež 

Innocenc XI. vo svojom breve (liste) vyslovil, že týchto odpustkov účastnými stať sa môžu i zomrelí údovia cirkvi. 

Poučenie. 
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Odpustky, Porciunkula zvané, ktoré každý kajúcny zbožný kresťan v chrámoch rádu sv. Františka každoročne dňa 2. augusta 

obdržať môže, sú podobné tým, aké udeľujú sa len v milostivom roku. Skrze tieto odpustky udeľuje sa odpustenie všetkých 

časných pokút za hriechy tým pravoverným kresťanom, ktorí v chrámoch, k tomu cieľu naznačených, pamiatku tejto 

predivnej udalosti svätia, dokonalou a skrúšenou spoveďou od všetkých hriechov sa očistia, Sviatosť oltárnu hodne prijímajú, 

všetky podmienky opravdivého pokánia vyplnia, a tak nie len slovom, ale i skutkami dokážu, že sú opravdiví nasledovníci 

Ježiša Krista. Kto tieto podmienky svedomite nevyplní, tomu tieto odpustky nie sú ku spaseniu, ale ku večnému zahynutiu. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý každoročne posvätenie Svojho svätého chrámu obnovuješ a skrze sv. tajomstvá, nás netrestajúc, k Sebe 

pripúšťaš, vyslyš vzdychanie Svojho ľudu a popraj, aby každý, kto do tohoto chrámu Tvojho vstupuje, dobrodenie a milosť 

si vyprosil, i dokonalým vyslyšaním potešený bol. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

Sv. Alfons Mária Liguori. 

Medzi najvýdatnejších podporcov sv. cirkvi v osemnástom storočí prináleží sv. Alfons Mária Liguori. 

Tento veľký učiteľ katolíckej cirkvi narodil sa roku 1696, dňa 27. septembra v Márianelle, v predmestí Neapolu v Itálii. Otec 

menoval sa Jozef a bol námorským kapitánom v rakúskej službe a vyznačoval sa nie len hrdinskou udatnosťou, ale i výtečnou 

nábožnosťou. Jeho matka, Anna Katarína Kavalieri, bola sestrou chýrneho sluhu Božieho Emila Kavalieriho, ktorý čo biskup 

v Tróji ako svätý zomrel. Šľachtickí a nábožní rodičia dali si veľmi záležať na dobrom vychovaní nadaného synka Alfonsa. 

I rástol v zbožnosti a učenosti. Sotva dosiahol sedemnásty rok, bol už doktorom práv a pravotárom. Mladistvý doktor stal sa 

nezadlho povestným v Neapoli a po celom kraji svojou učenosťou, spravodlivosťou a poctivosťou. Roku 1714 odbavoval 

Alfons so svojím zbožným otcom duchovné cvičenie u Jezuitov. Milosť Božia vnukla mu, aby venoval sa duchovnému stavu. 

Nezadlho mal nešťastie pri jednej pravote. Zastával mocného šľachtica v dákejsi pravote tak skvele, že sudcovia jemu prisúdiť 

chceli víťazstvo. No vystúpil jeho odporca a použil lož tak výdatne, že Alfons pravotu prehral. Nehanebnosť odporcova tak 

zatriasla jeho útlou dušou, že hneď súdnu sieň opustil a zvolal: «Teraz ťa poznám, svete; teraz ťa poznám!» Ponáhľal sa 

domov, modlil sa vrúcne, rozjímal dlho a chcel sa stať kňazom. Keď to počul otec, išiel prosiť švagra, biskupa v Tróji, 

Kavaliera, aby syna jeho od toho kroku odhovoril. Biskup odpovedal Jozefovi Liguorimu: «Brat môj, ja sám opustil som svet 

a opovrhol právom skvelého prvorodzenstva; ako teda môžem protivu toho synovi tvojmu narádzať? Veľkú vinu uvalil by 

som tým na seba.» Chýrny doktor práva začal sa učiť bohoslovecké vedy. 

Roku 1724, dňa 23. septembra bol Alfons za diakona posvätený a čo taký obsluhoval vo farskom chráme v Neapoli. Keď stal 

sa kňazom, pripojil sa k bratstvu missionárov. Horlivé hlásal slovo Božie. Povesť o ňom rozniesla sa po celom meste a celé 

zástupy veriacich hrnuli sa na jeho kázne. Raz počul otec Jozef kázeň synovu a bol tak dojatý, že pri vystúpení z chrámu 

zvolal: «Môj syn poučil ma, ako mám Boha dokonale poznať!» Najradšej zaoberal sa horlivý Alfons s opustenými uličníkmi 

Lazzaronmi, vyučoval ich vo sv. náboženstve, pripravoval k hodnému prijímaniu, sv. sviatostí, podporoval ich v nemoci a v 

biede. I na vrchy vyšiel ku zanedbaným pastierom kozí, aby ich v náboženstve vyučoval. On obrátil na cestu cnosti nejedného 

zločinca. 

Alfons upadol do ťažkej nemoce. Keď sa uzdravil, išiel do horského mesta, Skala menovaného, v kraji Beneventskom, aby 

zotavil sa na čerstvom povetrí. Svätá mníška, menom Mária Celestis Kostarosa, riekla mu, že je povolaným, aby založil 

bratstvo kňazov, ktorí by zanedbanému dedinskému ľudu slovo spásy ohlasovali. A svätý vyhľadal rovnosmýšľajúcich 

kňazov a založil v Skale bratstvo podobné tomu, ktoré zriadil pred storočím sv. Vincenc Paulánsky. Bratia menovali sa 

«kňazmi najsvätejšieho Vykupiteľa» a preto, že Vykupiteľ latinsky menuje sa «Redemptor», nazvaní boli Redemptoristami. 

Roku 1732 složili údovia bratstva jednoduchý sľub a začali blahonosne medzi zanedbaným ľudom účinkovať. A pôsobenie 

bratov Redemptoristov šírilo sa vždy ďalej, a netrvalo dlho, prihlasovali sa k ním zbožní kňazi z celého sveta a ľudia 

povolávali ich so všetkých strán k sebe. Sv. Alfons nútený bol svoje bratstvo po celom svete rozšíriť. Jeho učeníci neunavene 

kázali po mestách a dedinách a dopracovali sa nevídaného výsledku: nepriatelia smierili sa, uškodení prišli k svojmu majetku, 

nemravné sväzky rozpadly sa, pohoršlivé živobytie prestalo, bohorúhavé zlorečenia nebolo počuť, oplzlé knihy a obrazy boli 

popálené a ľudia začali žiť zase po kresťansky. Sv. Alfons riadil všetky kongregácie svojich Redemptoristov, ktorých ľud i 

Liguoriánmi menoval. Sv. Otec, Benedikt XIV. potvrdil roku 1749, dňa 25. februára bratstvá (kongregácie) Redemptoristov. 

Za tridsať rokov spravoval sv. Alfons toto bohumilé bratstvo, pri tom spisoval mnohé bohoslovecké a nábožné spisy. Mužne 

bojoval výborným perom svojím proti povstalému bludu Jansenistov, ktorí učením svojím duše otravovali a otrockú bázeň 

miesto detinskej lásky k Bohu do sŕdc vštepovali, tak že opravdivý kresťanský duch hynúť začal najmä vo Francúzsku a v 

Itálii. Najkrajšia kniha od neho napísaná je «Navštevovanie najsvätejšej Sviatosti oltárnej». Mnohí, Jansenistami zvedení, 

báli sa sviatosť túto prijímať. V knihe tej objasnil sv. Alfons pravé učenie cirkvi o hodnom prijímaní Sviatosti oltárnej. Sv. 

Alfons bol najučenejším odporcom Jána Mikuláša Honthaima, ktorý svoje prevrátené mienky v knihe, «Febronius» 

menovanej, objavil. 

Pápež Klemens XIII. povýšil ho r. 1762 za biskupa pri sv. Agáte v Neapoli. Sv. Alfons poslúchol pápeža a bol toho roku dňa 

12. júna v Ríme za biskupa vysvätený. Ako biskup nezmenil v ničom svoj prísny život; každý ho ctil a miloval. Keď r. 1764 

v Neapoli veľký hlad panoval, popredal všetko, čo mal, a podporoval chudobných. Keď veľmi oslabol, prosil sv. Otca, aby 

ho osvobodil od ťažkého úradu biskupského. Pápež Klemens XIII. odpovedal mu, že jeho meno a chýr dostačuje k 
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spravovaniu biskupstva. A Klemens XIV. odpovedal na jeho prosbu, že jeho modlitba na nemocnom lôžku viacej osoží 

veriacim, než desať návštev po biskupstve konaných. Konečne osvobodil ho r. 1775 pápež Pius VI. Keď všetci veriaci za 

ním plakali, riekol radostne svätý Alfons: «Vrch spočíval na mojich ramenách, ktorý žiadal som si odstrániť. Chvála Bohu, 

zase budem môcť bezstarostne odpočívať!» 

Chudobný, aký bol, vstúpil do biskupského paláca, a vrátil sa do svojho missionárskeho domu sv. Michala v Nocere; i 

zaoberal sa záležitosťami svojho rádu. Roku 1784 oslabol tak, že z izby viac nevychádzal. Oči a uši vypovedaly mu službu; 

telo neznieslo žiadnu prikrývku. Dňom i nocou spočíval na opieracej stoličke a trpezlive znášal trápenie svoje. Často volal: 

«o môj Ježišu! Ty zomrel si za mňa; Tvoja krv je mojou nádejou a spásou!» Svätý pokoj spočíval v jeho duši, slová lásky v 

jeho ústach. On bol zvláštnym ctiteľom Panny Márie. Kedykoľvek počul biť hodiny, prestal hovoriť alebo písať a modlil sa 

pozdravenie anjelské. Denne modlieval sa hodinky ku cti Panny Márie. 

Pred svojou smrťou prijal sv. sviatosti zomierajúcich s veľkou odovzdanosťou do vôle Božej. V jednej ruke držal umučenie, 

v druhej obraz Matky Božej, i usnul v Pánu dňa 1. augusta r. 1787, v 91. roku požehnaného života svojho. 

Telo svätého Alfonsa pochované bolo v kláštorskom chráme v Nocere. Roku 1839, dňa 16. mája vyhlásil ho pápež Gregor 

XVI. za svätého a ustanovil sláviť jeho pamiatku na deň 2. augusta. Sv. Otec Pius IX. vyhlásil ho slávnostne za učiteľa cirkvi. 

Sv. Alfons Liguori vyobrazuje sa v rúchu svojho rádu, ako rozjíma pred umučeným Spasiteľom. 

Poučenie. 

Sv. Alfons Mária Liguori je nám potešujúcim dôkazom, že láskavý Boh stará sa neprestajne o svoju cirkev a že jej posiela i 

v najnovšom čase pracovníkov, ktorí živé svedectvo vydávajú učeniu Ježiša Krista a svojou vysokou učenosťou a predivnými 

cnosťami za dlhý čas skvejú sa čo slnká prvej veľkosti na obzore sv. cirkvi. Takým pracovníkom bol sv. Alfons. On ohlasoval 

slovo spásy mnohým tisícom, ktorí začali sa klátiť vo sv. viere, alebo osobne, alebo skrze svojich učeníkov. A život 

kresťanský upravený bol na pravú cestu; starý duch prísnej poslušnosti oproti Božím príkazom obnovil sa a rozhrialo sa srdce 

veriacich všeobecnou láskou k blížnym. 

I u nás známi sú učeníci sv. Alfonsa, Redemptoristi, svojimi missiami. Kto mal šťastie videť tých horlivých, obetivých 

missionárov v spovedelnici, kto počul ich ohnivé kázne v stred zadivených a kajúcnych zástupov, zdá sa mu, že vidí a počuje 

anjelov, ktorých milostivý Boh do našich zanedbaných krajov poslal, aby ducha kresťanského do sŕdc poblúdeného ľudu 

vlievali a z nenapraviteľných hriešnikov horlivých a cnostných kresťanov učinili. Za našich bohopustých časov je u nás 

medzi ľudom, predtým cnostným a zbožným, žatva hojná; ale, bohužiaľ, pracovníkov zdá sa byť po riedku. Preto má každý 

horlivý farár, ktorý nezná si sám rady a pomoci s poblúdilým a novomódnou nekresťanskou osvetou napáchnutým stádom, 

povolať k sebe Redemptoristov a pripraviť veriacim svojim duchovné hody. A presvedčí sa, že farnosť jeho premení sa razom 

v obec opravdivé kresťanskú, bohumilú a šťastnú. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si skrze sv. Alfonsa Mária Ligouri, horlivosťou pre spásu duší rozpáleného Tvojho vyznavača a biskupa, cirkev 

Svoju novým bratstvom obohatil, vyslyš naše prosby, aby sme skrze jeho spasiteľné napomenutie poučení boli a jeho 

príkladom utvrdení k Tebe šťastne dostať sa mohli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

3. AUGUSTA. 

Nalezenie sv. Štefana, prvého mučeníka. 

Svätý Štefan, jeden zo siedmich diakonov, vytýkal Židom ich neveru a zvolal: «Tvrdé šije a neobrezaných srdci a uší! Vy 

vždy protivíte sa Duchu svätému; ako otcovia vaši, tak i vy! Ktorému z prorokov neprotivili sa vaši otcovia? I zabili tých, 

ktorí predzvestovali príchod Spravodlivého, ktorého ste vy teraz zradcami a vrahmi boli; ktorí ste vzali zákon zriadením 

anjelov, ale nezachovávali ste ho!» Židia škrípali zubami, vyviedli ho von z Jeruzalema a ukameňovali ho. Sv. Štefan modlil 

sa, keď zomieral: «Pane Ježišu, prijmi môjho ducha!» A nábožní mužovia pochovali umučeného Štefana a plakali horko nad 

ním. 

Storočia minulý sa od toho času, čo sv. Štefan prvý zomrel smrťou mučeníckou za vieru Kristovu. Pohania a Židia zúrili proti 

kresťanom a v tých krvavých búrkach prišiel do zapomenutia i hrob prvého mučeníka sv. Štefana; ale Boh zázračne objavil 

ho, aby oslávené bolo Jeho meno. 

Začiatkom piateho storočia ležala tri míle od Jeruzalema dedinka, menom Kafargamala, v ktorej kresťania bývali. Farárom 

bol tam zbožný kňaz Lucian. Toho času panoval na Východe cisár Theodosius mladší. Bolo to roku 415, dňa 3. decembra, v 

piatok. Lucian spal, ako obyčajne, v kostole pri krstiteľnici, aby strážil drahocenné náradie kostolné. I zjavil sa mu velebný 

starec s bielou bradou, v dlhom bielom rúchu, zlatými krížami ozdobenom, ktorý zlatú palicu v ruke držal. I zavolal kňaza 
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menom a naložil mu, aby išiel do Jeruzalema k biskupovi a povedal mu, žeby vyhľadal hrob, v ktorom odpočívajú kosti jeho 

a druhých sluhov Kristových. 

Lucian pýtal sa starca, kto by bol. A tento riekol: «Ja som Gamaliel, ktorý vyučoval apoštola Pavla v židovskom zákone. Na 

poludňajšej strane, tam pod starými rumami, odpočíva Štefan, ktorého ukameňovali Židia pred severnou bránou 

Jeruzalemskou. jeho telo ležalo tam cez deň a cez noc nepochované; ale ani draví ptáci ani štvornohé zvery nepoškodily mu. 

Na moje upomenutie odniesli ho kresťanskí mužovia do môjho vonkajšieho obydlia, a ja pochoval som ho do vlastného 

hrobu na poludňajšej strane a oplakával som ho za štyridsať dní. I učeník Nikodem, ktorý nocou Ježiša navštevoval, leží tam 

v rakvi; lebo keď ho starší židovskí pre jeho vieru úradu pozbavili a z Jeruzalema vypovedali, prijal som ho pohostinne na 

svojom statku, opatroval do smrti a pochoval pri Štefanovi. Na tom istom mieste pochoval som i svojho syna Abidasa, ktorý 

predo mnou čo dvadsaťročný mládenec zomrel. Jeho telo odpočíva v tretej rakvi, ktorá na vrchu leží, do ktorej som i ja po 

smrti bol položený.» 

Lucian myslel, že to bol len sen, i nešiel do Jeruzalema; ale postil sa a modlil horlivé. V piatok v noci zjavil sa mu zase 

Gamaliel a napomínal ho, aby uposlúchol. I ukázal mu štyri koše, z ktorých tri zo zlata boli a jeden zo striebra. Dva zlaté 

koše naplnené boli bielymi ružami, tretí červenými; v striebornom koši ležaly šafranové kvety, ktoré sladkú vôňu vydávaly. 

Lucian pýtal sa, čo by tie koše znamenaly. A Gamaliel vysvetľoval: «To sú naše ostatky Červené ruže vyznamenávajú 

mučeníka Štefana, ktorý pri vchode hrobovom leží. Druhý koš značí Nikodema, ktorého rakev oproti dverám stojí. V treťom 

odpočívam ja. Štvrtý strieborný koš značí môjho syna Abidasa, ktorý zo života matkinho čistý a neporušený zachovaný bol 

a pri mne odpočíva.» Keď to Gamaliel povedal, zmizol. Nasledujúci piatok zjavil sa Lucianovi po tretíraz a napomínal ho, 

aby uposlúchol, že Boh popraje užitočného dážďa vyschnutej prírode a hlad v Svätej Zemi prestane. A Lucian neváhal viacej. 

Lucian išiel ráno do Jeruzalema a rozprával biskupovi Jánovi zjavenie. Biskup plakal od radosti a naložil Lucianovi, aby hrob 

svätých v rumoch pri svojom kostole hľadal. Lucian dal kopať; ale veriaci márne pracovali. Na druhý deň prišiel k nemu 

zbožný pustovník Migecius, ktorý riekol, že zjavil sa mu Gamaliel a oznámil, že v tých rumoch márne hľadajú. Ďalej hovoril 

Migecius, že mu riekol Gamaliel: «Po úmrtných obradoch položili nás tu a táto hŕba skál mala slúžiť na pamiatku žiaľu našich 

priateľov. Hľadajte inde, na mieste, ktoré menuje sa Debatalia.» A Migecius pokračoval o svojom videní: «A skutočne. Keď 

som išiel na poznačené miesto, uzrel som starý náhrobník, na ktorom tri pozlátené lôžka vykreslené boli; najvyššie 

obsahovalo mládenca a starca, druhé dva po jednom mužovi. Lucian išiel hneď s robotníkami na naznačené miesto. Nezadlho 

vykopané boli tri rakve, na ktorých ležala náhrobná skala s nápisom: «CelieI, Apaan, Dardan, Gamaliel a Abidas.» Syrské 

slovo Celiel znamená «sluha Boží», Apaan je Nikodem alebo «Ludovíťaz», Dardan je «veniec», grécky Stefanos, Štefan. 

Lucian oznámil hneď nalezenie ostatkov svätých biskupovi Jánovi. Ján vzal sebou dvoch biskupov, Eleutheria zo Sebasty a 

Euletheria z Jericha a prišiel dňa 26. decembra roku 415 na pamätné to miesto. Keď otvorili rakev sv. Štefana, zatriasla sa 

zem a nebeská vôňa naplnila povetrie. 

Telo sv. Štefana mučeníka obrátené bolo v prach; kosti ležaly neporušené v priradenom položení. Medzi veľkým zástupom 

bolo 73 nemocných, ktorým lekári pomoc vypovedali, a všetci boli hneď uzdravení. Biskup Ján nariadil, aby ostatky sv. 

Štefana do Jeruzalema prenesené boli, lebo tam bol diakonom. Niektoré kosti uložené boli v kostole obce Kafargamala, 

ostatné položily sa do rakve. Pri speve žalmov a chválospevov niesli biskupi a kňazi rakev s ostatkami sv. mučeníka Štefana 

do Jeruzalema a zložili ju v chráme na Sione. Ihneď padal hojný dážď na suchú zem a zúrodnil ju požehnane. 

Ostatky sv. mučeníka Štefana prechovávané boli na Sione až do roku 444. Keď toho roku zbožná cisárovná Eudoxia druhýraz 

do Jeruzalema na púť prišla, dala vystavať na tom mieste, kde sv. Štefan bol ukameňovaný, veľkolepý chrám, do ktorého 

ostatky sv. Štefana prenesené boli. Na jej vrelú žiadosť bola i Eudoxia roku 463 v chráme tomto pochovaná. Neskôr dal 

východný cisár Theodosius mladší niektoré ostatky sv. Štefana do Carihradu preniesť, zkade za pápeža Pelagia I. do Ríma 

sa dostaly a v chráme sv. Laurenca uložené boli. I mnohé iné chrámy obohatené boli ostatkami sv. Štefana: ako chrám v 

meste Hippo, kde bol sv. Augustín biskupom, v Uzale pri Utike, kde Evodius, priateľ sv. Augustína, cirkev riadil, v Kalame 

v Numidii, kde bol biskupom učeník sv. Augustína, Possidius a v iných mestách a dedinách severnej Afriky, kde vtedy sv. 

cirkev prekvetala. 

Všade, kde ostatky sv. Štefana v chráme sa nachádzaly a ctené boli, dialy sa veľké divy a zázraky. V Jeruzaleme obrátili sa 

behom osem dní 540 Židia so svojím hlavným rabínom Theodorom na vieru Kristovu a dali sa slávne pokrstil Títo noví 

kresťania vystavali si vlastnýma rukama chrám Boží, ako to Severus, biskup v Miveke, vo svojom pastierskom liste veriacim 

sdeľuje. Mnohé divy stály sa pri ostatkoch sv. Štefana v Uzale, Kalame, Andure a Hippe, o ktorých sv. Augustín vo svojom 

spise «o meste Božom» píše. 

Sv. cirkev oslavuje pamiatku nalezenia ostatkov sv. Štefana, prvého mučeníka, každoročne dňa 3. augusta. 

Poučenie. 

Pri nalezení ostatkov sv. Štefana preukázal dobrotivý Boh svoju moc a silu zázrakami a oslávil ich. Áno, kdekoľvek v chráme 

ctené boli ostatky sv. Štefana, dialy sa divy a zázraky. Sv. Augustín píše vo svojich spisoch o mnohých zázrakoch, ktoré sa 

za jeho času pri ostatkoch sv. Štefana stály. O jednom zázraku, ktorý prihodil sa v Uzale, píše sv. Augustín (Serm. 323): 

«Zomrelo nemluvniatko, ktoré nebolo pokrstené. Matka bežala bez seba ku ostatkom sv. Štefana a modlila sa: Svätý 

mučeníku! Vidíš, že som utratila svoju jedinú potechu; navráť mi dieťa, aby som ho mohla u Toho nájsť, ktorý ťa korunoval. 

— Po jej modlitbe prebudilo sa dieťa zo spánku smrti, a dalo počuť svoj hlas. Hneď zaniesli ho ku kňazom, ktorí ho pokrstili. 
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I prijalo pomazanie, vkladanie rúk a Sviatosť oltárnu; lebo vtedy bola obyčaj, že hneď po krste sväté prijímanie sa udeľovalo, 

keď totiž slávnostne krst sa prisluhoval. Po tomto povolal Boh k sebe dieťa. Matka niesla ho s takou dôverou do hrobu, ako 

keď by ho bola sverila náručiu sv. Štefana. A vo svojej knihe «o meste Božom» píše sv. Augustín o iných divoch, ktoré stály 

sa v Uzale v Afrike pri ostatkoch sv. Štefana. Keď biskup Evodius v Uzale ostatky sv. Štefana pre svoj chrám dostal, utiekal 

sa v modlitbe ku sv. mučeníkovi istý muž, ktorý si bol nohu zlomil; i bol hneď uzdravený a išiel do chrámu ku ostatkom, aby 

poďakoval sa Bohu. Ostatky tie ležaly na biskupskom tróne, ktorý bol zásterou prikrytý. Slepá žena pritiskla si zásteru na 

slepé oči a hneď prehliadla. I vložené boli ostatky do rakve, na ktorej otvor bol ponechaný. Ktokoľvek priblížil sa k oltáru, 

na ktorom rakev spočívala, s dôverou, do otvoru ručník vpustil a ním chorý úd dotknul, bol uzdravený. Mnohí slepí dostali 

naspäť zrak. Vo sviatok sv. Štefana čítaval biskup Evodius v chráme mená tých, ktorí boli divotvorne uzdravení; oni stali si 

do prostred chrámu a vydávali sami svedectvo o svojom zázračnom uzdravení. Veriaci ľud vždy rozplakal sa od radosti. V 

tej istej knihe píše sv. Augustín o 62 zázrakoch, ktoré stály sa pri ostatkoch sv. Štefana v Kalame. Španielský kňaz Eucharius, 

ktorý trpel na kameň, dotkol sa v chráme ostatkov sv. mučeníka, ktoré sv. Possianus do Kalamy doniesol, a bol hneď 

uzdravený. Nezadlho zomrel ten kňaz v druhej nemoci. Keď ho niesli do hrobu, prikryli telo jeho rúchom, ktoré ležalo na 

ostatkoch, i prišiel k životu. Zámožný pohan v Kalame, menom Marcial, kŕčovito pridŕžal sa pohanskej povery. Ani keď 

nebezpečne ochorel, nechcel sa dať pokrstiť. Jeho kresťanský zať modlil sa skrúšene, aby ho Boh osvietil. I doniesol ruže, 

ktorými ozdobená bola schránka s ostatkami sv. Štefana a položil ich večer nepozorovane ku hlave nemocného svokra. Včas 

ráno prosiť dal pohan biskupa Possidiusa, aby k nemu prišiel. Biskup bol na návšteve u sv. Augustína v meste Hippe a preto 

išiel jeden kňaz k nemocnému pohanovi. Marcial dal sa vo sv. viere poučiť i bol pokrstený. Od krstu až po svoju smrť 

ustavične opakoval slová zomierajúceho sv. Štefana: «Pane Ježišu, prijmi ducha môjho!» 

Z týchto zázrakov, ktoré dialy sa pri ostatkoch sv. Štefana a ktoré nám sv. Augustín rozpráva, môžeš presvedčiť sa, kresťane, 

o tom, aké milosti Boh udeľuje tým, ktorí ostatky svätých ctia. Každý katolícky chrám a kaplnka, v ktorej slúžieva sa sv. 

omša, prechováva na oltároch ostatky svätých. A tak v katolíckych chrámoch je Boh v Sviatosti oltárnej, i so svojimi svätými, 

osobne prítomný. Navštevuj teda, kresťane, chrám s najväčšou úctivosťou a pobožnosťou, lebo je on opravdivým domom 

Božím, domom milostí. Chrám Boží nech ti je útuľkom v trápeniach, v potrebách a v pokušeniach. Keď do neho vkročíš s 

vierou a s pokorou, vyjdeš z neho potešený a posilnený. Kassian píše: «Chrám je okrášlený zlatom apoštolov, striebrom 

prorokov, drahokamy panien, bleskom mučeníkov, purpurom kajúcnikov. A sv. Bonaventura hovorí: «Chrám je krásny 

plnosťou viery, krajší skrze nádej, najkrajší skrze lásku.» 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám každého času, keď do Tvojho domu vstúpiť zamýšľame, živú vieru, ako ju Tvoji svätí mučeníci 

zachovávali a svojou smrťou zapečatili. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

4. AUGUSTA. 

Sv. Dominik, zakladateľ rádu. 

Ježiš Kristus stará sa o svoju sv. cirkev každého času a posiela jej na pomoc horlivých a neohrozených apoštolských mužov, 

ktorí stálou svojou vieru, skvelými cnosťami a neunavenou prácou mnohé zlé napravujú. V dvanástom storočí, v ktorom 

počas križiackych vojen veľká nákaza mravov v Európe panovala a mnohé bludy šíriť sa počaly, vyvolil si Boh sv. Dominika, 

aby svoje pozemské kráľovstvo milosťou svojou znovu obživil. 

Sv. Dominik narodil sa roku 1170 v dedine Kalaruega, v biskupstve Osme, vo Španielsku. Jeho otec menoval sa Felix a 

pochádzal zo staroslávnej rodiny Guzmanov, ktorá ešte dnes v Španielsku veľkej cti požíva. Jeho matka bola Anna Janka z 

Azy, ktorej Boh pred narodením synovým jeho budúcu slávu zjavil, keď sa jej prisnilo, že porodila psa, ktorý mal v ústach 

lúč a celý svet ňou zapálil. Jeho slávný život neskôr objavil, čo tento hmlistý obraz znamenať mal. Nábožní rodičia starali sa 

všemožne o zdarné vychovávanie Dominika a jeho bratov Antola a Mameza, z ktorých prvý čo kňaz pri ošetrovaní 

nemocných svätý svoj život dokonal; druhý ale, Mamez, vstúpil do bratovho rádu a na všetkých apoštolských cestách 

nerozlučne ho sprevádzal. Keď sv. Dominik trochu odrástol, sverila ho starostlivá matka opatere a výchove svojho brata, 

ktorý bol hlavným kňazom pri chráme v Gumiele. Zbožný a vysokoučený tento muž vychovával ostrovtipného vnuka svojho 

Dominika v každej cnosti a v základoch vedeckých; privykať učil ho láske k Bohu a opravdivej zbožnosti, i vzdelával 

vnímavého ducha a citlivé srdce jeho napomínaním, čítaním dobrých kníh a vlastným príkladom. A mladušký Dominik bol 

takým nábožným a usilovným, že niekedy celé noci pri svojich knihách a na modlitbách trávieval. 

Keď mal sv. Dominik štrnásť rokov, išiel na vysoké školy do Valencie, ktoré neskôr do Salamanky preložené boli; i počúval 

tu za šesť rokov ľubomudrcké a bohoslovecké vedy. Žil utiahnuto od hluku sveta svojim vedám; usilovne čitával sv. Písmo  

a spisy sv. Otcov, spával na holej zemi a celé noci trávieval na modlitbách. Toho času zomrela mu jeho cnostná a nábožná 

matka, ktorá mu bola veľkú úctu k Panne Márii a lásku k blížnym do útleho srdca vštepila. Táto jeho láska objavila sa, keď 

povstal hlad. I rozdal všetky svoje peniaze trpiacim, predal svoje náradie a rúcho a keď už nič nemal, dal i to posledné, čo 

mal, svoje milé knihy. Toho času písaly sa ešte knihy a boli veľmi vzácne a drahé. Mnohí zadivili sa nad tým; ale sv. Dominik 

riekol: «Čo záleží na týchto mŕtvych pergamentoch, keď moji bratia hladom umierajú?» Jeho príklad nasledovali mnohí 
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zámožní mešťania a nejeden núdzny bol od smrti zachránený. Jedna žena prosila sv. Dominika o almužnu, aby svojho brata 

z otroctva mohamedánskeho vysvobodila. Mladý študent riekol k plačúcej žene:«Nemám ani zlata, ani striebra; nebuď ale 

smutná, lebo ja môžem robiť. Iď k Maurovi, ktorý tvojho brata do otroctva zajal, a povedz mu, aby ma prijal miesto tvojho 

brata.» Zadivená žena ďakovala za toto veľkodušné ponuknutie dvadsaťročnému mládencovi a neprijala jeho návrh. 

Jaknáhle sv. Dominik svoje učenie dokončil, bol za kňaza vysvätený. I držiaval verejné prednášky o sv. Písme a kázaval tak 

horlivé, že mnohí zatvrdelí hriešnici sa obrátili. Biskup Don Diego zriadil r. 1198 v Osme kapitulu a povolal za kanonika sv. 

Dominika. A sluha Boží bol tu takým nábožným, že si o ňom ľud rozprával, ako ustavičným modlením vykľačal kolenama 

mramor v kostole. Najviac dojímalo jeho útle srdce nešťastie hriešnikov a núdznych, za ktorých modlil sa neprestajne. Za 

päť rokov chodil po okolí, horlivé ohlasoval pokánie a obrátil mnohých hriešnikov a poblúdilcov. 

Roku 1204 poslal kráľ Alfons IX. z Kastílie osmaského biskupa Diegu do Francúzska, aby požiadal pre jeho syna Ferdinanda 

o ruku kňažnú z Lusignanu. Biskup pojal Dominika so sebou na cestu. I prišli do kraju Languedoku vo Francúzsku, kde 

bludoverci Albigenskí, ktorí zapierali verejné služby Božie, sv. sviatosti, vzkriesenie a očistec, mnohé nepokoje 

zapríčiňovali. V meste Tuluse prenocoval sv. Dominik so svojím biskupom a zbadal, že hostinský s celou rodinou tomuto 

kacierstvu bol oddaným. Sv. Dominik nemal pokoja, kým srdečnou domluvou a jasnými dôvodami celú rodinu do lona 

katolíckej cirkvi nepriviedol. To bol počiatok veľkolepého pôsobenia, ktorému od toho času svoj život venoval. Albigenskí 

boli vtedy najzúrivejší nepriatelia sv. cirkvi. Šľachta francúzska ich podporovala, lebo videla svoj prospech v potláčaní 

duchovenstva. A bludári tým posmelení, posmievali sa verejne službám Božím, rúcali chrámy, prenasledovali a zabíjali 

kňazov. Povstali i proti svetskej vláde, drancovali a pálili dediny a mestá. To videl sv. Dominik, i zatúžil, že proti týmto 

zlostným bludárom duchovný boj povede. Keď odbavili s biskupom svoje posolstvo, vrátili sa do Španielska. Nezadlho išiel 

sv. Dominik so svojím biskupom pre kniežaciu nevestu zase do Francúzska. Kňažna bola mrtvá a celý dvor Francúzsky 

smútil. Biskup Diego a sv. Dominik boli tak dojatí touto nestálosťou a márnosťou ľudského života, že svoj sprievod do 

Kastílie naspäť poslali a sami išli do Ríma ku pápežovi, aby si u neho dovolenie vyprosili, žeby Albigenských ku pravej viere 

obracať mohli. Pápež Innocenc III. pochválil ich horlivosť a dovolil osmaskému biskupovi, aby za dva roky vo Francúzsku 

sa pobavil a pravé učenie Kristovo kacierom ohlasoval. Roku 1205 prišli biskup Diego so sv. Dominikom pešky, bez peňazí 

a sluhov, ako opravdiví apoštolovia do mesta Montpellieru a začali vo svojej chudobe, sebazapieraní a pokore pracovať na 

obrátení kacierov, ktorí katolíckemu kňažstvu bohatstvo a rozkoše vytýkali. Kacieri odporovali im tvrdohlavé a pustošili 

kraje, kým ich kráľ Filip August pri Berry neporazil, kde ich 10.000 padlo. Sv. Dominik ohlasoval neunavene slovo Božie, i 

podarilo sa mu v meste Montreale 150 kacierov obrátiť. Často siahali na jeho život; ale Boh chránil horlivého sluhu svojho. 

Raz najali dvoch vrahov, aby sv. Dominika zabili. Svätý sa zachránil. Kacieri pýtali sa ho, čo by bol urobil, keby bol vrahom 

do rúk upadol? On riekol: «BoI by som za to Bohu ďakoval a Jeho prosil, aby nechal kvapkať krv moju a údy moje jeden za 

druhým sekať, aby som tým viac trpel a svoju korunu tým viac okrášlil. Ale ja som ešte nezaslúžil mučenícku korunu.» 

Chudobná žena riekla raz sv. Dominikovi, že len pre chudobu pridŕža sa bludu Albigenských. Svätý nemohol jej pomôcť a 

veľmi žialil nad poblúdením jej duše; chcel sa za otroka predať, aby ju tak osvobodil z otroctva kacierskeho. A bol by sa pre 

jej spasenie otrokom stal, keby jej Boh nebol ináč spomohol. — Raz býval u jednej šľachtickej rodiny, ktorá náležala k 

bludárom. Keď matka a dcéra videly, že ich hosť za ten čas, čo u nich býval, nič inšieho nepožíval len chlieb a vodu a na 

holej zemi spával, pohla táto jeho evanjelická chudoba obe k tomu, že odriekly sa bludu a stály sa pravoveriacimi. Často 

dohadoval sa za mnohé dni v nakazených miestach s vodcami kacierskymi. Raz mu riekli kacieri, keď hádal sa s ich vodcom: 

«Nie slovo, ale skutok nech rozhodne! Oba hoďte svoje spisy do ohňa. Čí spis nezhorí, ten bude naším učiteľom pravdy.» 

Hodili spis kacierov do ohňa, i hneď zhorel. Triráz hodili potom spis Dominikov do plameňov, ale nebol porušený. No, 

kacieri títo boli v blude takí zarytí, že sa neobrátili a len jeden z nich navrátil sa do lona sv. cirkvi a oznámil tento zázrak 

svetu. A 500 bludárov obrátilo sa. 

Biskup Diego vrátil sa do Osmy a Cisterciti prestali medzi kaciermi sv. vieru ohlasovať. I prevzal sv. Dominik riadenie missie 

medzi Albigenskými a pokračoval láskavé, pokorne a vytrvale so svojimi ôsmimi spolupracovníkmi na ich obracaní. 

Kaciersky gróf z Tulusa dal zavraždiť jeho spolupracovníka a pápežského poslanca Petra Kastelnava. Katolíci rozhnevali sa 

a gróf z Montfortu napadol dňa 12. septembra roku 1213 zúrivých kacierov a porazil ich v krvavej bitke úplne. Sv. Dominik 

modlil sa za poblúdených, a pracoval. Keď videl, že bludári kazia najmä ženskú mládež, založil v Prulliane kláštor pre 

mníšky, v ktorom dcéry chudobných šľachticov vychovávané boli. 

Keď videl, že Boh požehnáva prácu jeho a spolupracovníci pochopili svoju úlohu, uzavrel, že založí kazateľský rád. Šestnásť 

súdruhov, ktorí pripojili sa boli k nemu, utvrdili ho v tomto predsavzatí. Za stanovy rádu vzal tie predpisy, ktoré sv. Augustín 

pre spoločenský svätý život ustanovil. Sv. Dominik pridal k nim ešte niektoré pravidlá sv. Norberta. A tak predpísal svojim 

učeníkom popri cvičení sa v pokáni a v pôstoch najväčšiu mlčanlivosť a opovrhovanie každým majetkom, a pripravoval ich 

za učiteľov sv. evanjelia, aby slovom i príkladom kráľovstvo Božie medzi ľudom šírili. Biskup Fulko v meste Tulúse a iní 

biskupi v Langvedoku a Provanse podporovali sv. Dominika v tomto svätom podujatí. Pápež Honorius III. potvrdil roku 1216 

jeho kazateľský rád. Prvý kláštor Dominikánsky vystavali v Tulúse biskup Fulko a gróf z Montfortu. Nezadlho rozposlal 

svojich učeníkov do Španielska, Portugalska, Itálie, Nemecka, Uhorska a Poľska, aby tam kláštory Dominikánske 

pozakladali. 

Roku 1217 išiel sv. Dominik do Ríma, kde pápež Honorius III. chrám sv. Sixta jeho rádu daroval. Jedného dňa modlil sa sv. 

Dominik v chráme sv. Petra a Pavla; i mal tam videnie. Videl na nebi Spasiteľa, ako by rozhnevaný tri kopije na zem hádzať 

chcel. Pred Neho predstúpila Panna Mária a priviedla k Nemu dvoch mužov, skrze ktorých kázanie a bohumilé účinkovanie 

mal napraviť sa zkazený svet a odvrátiť hnev Boží. V jednom z nich poznal sv. Dominik seba, druhý bol mu neznámy. Na 

druhý deň uzrel sv. Dominik v kostole muža, ktorý bol podobný tomu druhému. Hneď pristúpil k nemu a zvolal: «Ty si môj 

súdruh; budeme bojovať spolu za vec Božiu!» I rozprával mu, čo v noci v chráme videl. Bol to sv. František z Assisi, ktorý 



 

383 

tiež od Boha povolaný bol, aby svoj bohumilý rád založil. Sv. Otec Honorius vymenoval sv. Dominika za učiteľa bohoslovia 

ku svojmu boku, pod menom «magister sacri palatii», ktorého úradu prv nebolo. A sv. Dominik konal svoj úrad horlivé. 

Vyučoval sluhov pápežských vo sv. náboženstve, kňazom prednášal bohoslovie, v chráme sv. Petra ohlasoval slovo Božie a 

láskavé karhal nemravníkov. Veľké množstvo ľudu zhromažďovalo sa vždy na jeho horlivé kázne. Jedna matka, menom 

Guta Dona, navrátila sa z jeho kázne domov, i našla svoje nemluvniatko v kolíske mŕtve. Vzala ho na ruky a s plačom položila 

ho v chráme Sixtinskom k nohám sv. Dominika. Svätý, pohnutý jej žiaľom, modlil sa skrúšene nad zomrelým 

nemluvniatkom. A keď ho požehnal sv. krížom, ožilo dieťa. Lud začal ho zvelebovať a svätý bol ešte pokornejším. Z Ríma 

odišiel do Francúzska a Španielska, kde ponavštevoval kláštory svojho rádu. Pri konci leta roku 1219 prišiel do Bolone, kde 

bavieval sa potom najviacej a ohlasoval skoro denne slovo Božie. Keď raz s kazateľne sišiel, pýtali sa ho, z ktorej knihy tú 

kázeň čerpal. Z knihy lásky», odpovedal on. Lásku odporúčal i svojim učeníkom čo najlepší prostriedok, aby dobre kázali. 

Najradšej čítaval sv. Evanjelia a listy sv. Pavla pred svojou kázňou. Keď bol oslovený, obrátil reč vždy na niečo 

vzdelávateľného. Keď cestoval, riekaval často ku súdruhom: «Iďte trochu napred, i nechajte ma mysleť na Pána.» Dominikán 

Jordánus, ktorý s ním často obcúval, píše: «Ráno venoval veselej mysli, slzy zanechal na večer, deň obetoval blížnému, noc 

Bohu.» 

Vo svojej vlasti založil prvý svoj kláštor v meste Seville. Roku 1220 zriadil sv. Dominik prvé všeobecné zhromaždenie 

svojich bratov. Keď videl zhromaždených, padol pred nimi na kolená, i vyznal pokorne, že je vlažným človekom a prosil ich, 

aby mu dovolili za úrad najvyššieho správcu rádu sa poďakovať. Žiaden z bratov nechcel jeho žiadosť vyplniť; i prosil ich 

horlivé a dojímavé, aby vo všetkých kláštoroch celkom chudobne žili a jedine v Bohu dôveru svoju skladali. Keď sv. 

František z Assisi do Bolone prišiel, obdivoval chudobu učeníkov sv. Dominika i pobavil sa u neho za niekoľko dní. 

Roku 1221 povolal sv. Dominik druhé valné zhromaždenie údov rádu do Bolone. Rád jeho podelený bol už na osem provincií, 

ktoré šesťdesiat kláštorov počitovaly. Jeho bratia boli zašli už i do Marokka v Afrike, do Švédska, Norvégska a írska. Často 

vysielať musel mladých mníchov do ďalekých krajín a sveroval im ťažký a veľký úrad. A keď oni poukazovali na svoje malé 

schopnosti, riekol: «Iďte, buďte všemožne užitočnými, napomínajte každého k pokániu; horlivé, ale s láskavosťou karhajte 

hriešnikov: Boh požehná vašu prácu a nebude vám nič chybovať. A oni išli v mene Božom do práce a stali sa cnostnými 

mníchami, učenými bohoslovcami a apoštolskými kazateľmi. Sv. Dominik svietil svojím svätým a pokorným životom svojim 

učeníkom. Ačkoľvek bol láskavým a shovievavým oproti každému človekovi, strážil prísno nad kláštorským poriadkom. 

Celé dni a noci býval v kostole, kde klaňal sa" najsv. Sviatosti oltárnej. On zaviedol i modlitbu sv. Ruženca. 

Keď sv. Dominik videl, že je rád jeho rozšírený a upevnený, zamýšľal, že pôjde do Uhorska, aby tu pohanským Kumánom 

slovo Božie hlásal; ale Boh naložil s ním inak. Keď raz pešky cestoval z Milána do Bolone, rozhorúčený vstúpil do kostola 

a celú noc sa tam modlil. Ráno zachvátila ho prudká zimnica, ktorá uložila ho na smrteľné lôžko. Vyspovedal sa z celého 

svojho života a prijal sv. sviatosti zomierajúcich veselou mysľou. Zarmúteným bratom riekol: «Zanechávam vám svoje 

dedičstvo: lásku, pokoru a chudobu. Kto túto pozostalosť prijme, ten bude spoludedičom mojím pri delení kráľovstva 

nebeského. Môj odchod od vás, drahí bratia, nech vás nezarmucuje. Tam, kam teraz odchádzam, budem vám úžitočnejším, 

než tu na zemi.» Bratia modlili sa: «Príďte na pomoc, anjelia Boží, vezmite dušu jeho a zaneste ju pred tvár Božiu!» Pri tých 

slovách tíško usnul v Pánu na poludnie dňa 6. aug. 1221, v 51. roku požehnaného života. O dvanásť rokov neskôr prenesené 

bolo telo jeho do kostola a tam položeno. Pápež Gregor IX. vyhlásil ho r. 1234 za svätého, keď mnohé divy stály sa pri jeho 

hrobe, i ustanovil sláviť pamiatku jeho dňa 4. augusta. 

Sv. Dominik vyobrazuje sa v rúchu Dominikánov, u nôh jeho pes s lúčou v ústach. 

Poučenie. 

Keď krstili sv. Dominika, uzrela jedna nábožná žena na jeho čele skvejúcu sa hviezdu. Boh poukázal týmto znamením, že 

svätý stane sa skvelou hviezdou, ktorá celú cirkev osvieti. A sv. Dominik svietil už v útlej mladosti nábožnosťou a láskou ku 

kajúcnosti. Neskôr osvecoval celú zem ohňom Božej lásky skrze svoje horlivé kázne a najmä založením svojho kazateľského 

rádu. I dnes pôsobí ohlasovanie slova Božieho veľmi blahonosne vo sv. cirkvi, jak skrze jeho učeníkov, tak skrze iných 

kazateľov. Keď za našich časov rozsievané semä slova Božieho málo ovocia donáša a v srdciach ľudských požehnane 

nepôsobí, kto je na príčine? Slovo Božie dozaista nie; veď je ono to samé, ktoré sv. Peter ohlasoval a ktorým raz tritisíc ľudí 

obrátil. Ani kazatelia nie sú toho príčinou, lebo moc slova Božieho nezávisí od hodnosti lebo nehodnosti kazateľovej. Pôda, 

na ktorú padá zrno sv. evanjelia, je jedinou, ktorá úrode semena prekáža. Kresťane, sám sebe pripisuj, keď semeno slova 

Božieho nedonáša ti úžitok. Nemáš silnú živú vieru, nemáš horúcu lásku: mravy tvoje by boli celkom inšie! Nerád počúvaš 

slovo Božie a keď ho počúvaš, nebereš si ho k srdcu, neriadiš sa v živote podľa neho. Keď počuješ kázeň, rozjímaj o nej prv, 

než ideš po svojej obyčajnej práci a zamestnaní. Kazateľ je posol, ktorý ti slovo Božie ohlasuje. Nerozmýšľaj, či kazateľ 

vládne prijemným hlasom, či vládne krásou reči a obrazov; jeho slová sú rozkaz Boží a to dostačuje, aby si bol poslušným.  

Navštevuj ochotne a usilovne chrám Boží, kde hlása sa slovo Božie; i mysli si, že je to snáď posledná milosť, ktorú ti Boh 

preukazuje, aby ťa na cestu cnosti napravil. Slovo Božie je to tajomstvenné semeno, o ktorom Ježiš Kristus vo sv. 

Evanjeliume hovorí. Daj pozor, aby srdce tvoje nebolo tou cestou vo sv. Evanjeliume, na ktorej dobré semeno ľudskými 

náruživosťami pošliapané býva. Daj pozor, aby srdce tvoje nebolo tvrdou skalou, v ktorej by dobré semeno vyschnúť malo. 

Daj pozor, aby srdce tvoje nebolo tŕnim, v ktorom by dobré semeno rozkošami udusené bolo. Srdce tvoje nech je dobrou 

pôdou, v ktorej semeno slova Božieho rýchlo sa ujme, raste, dozreje a stonásobný úžitok donáša. Sv. Lukáš píše (11): 

Blahoslavení sú tí, ktorí slovo Božie slyšia a zachovávajú.» 

Modlitba. 
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Ó Bože, ktorý si Svoju cirkev skrze zásluhy a učenie Svojho sv. vyznavača Dominika novým rádom ozdobiť ráčil: popraj 

nám, aby na jeho prímluvu nikdy jej nechybovala časná pomoc a ona vždy novým duchovným zveľadením sa šírila. Skrze 

Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

5. AUGUSTA.  

Pamiatka založenia chrámu Panny Márie Snežnej v Ríme. 

 

Jeden z najväčších, najskvelejších a najstarších chrámov v Ríme je Márianský chrám «Santa Mária Maggiore», alebo Panny 

Márie Snežnej. Menuje sa «Maggiore», t. j. väčší, lebo medzi šesťdesiatimi chrámy a kostol am i, ktoré sú zasvätené úcte 

preblahoslavenej Panny Márie v Ríme, je tento najskvelejší a najväčší. Menuje sa nádherný chrám tento i «Mária ad 

praesepe,» t. j. Panny Márie pri jasličkách, lebo v tomto chráme nachádzajú sa jasličky, ktoré jeden pápež z Betlehemskej 

staje sem doniesť dal a v podzemnej kaplnke na striebornom oltári umiestil. Od času svojho založenia až podnes menuje sa 

tento, popri chráme sv. Jána na Lateráne a sv. Petra na Vatikáne, najnádhernejší kostol chrámom Panny Márie Snežnej a dnes 

slávi katolícka cirkev pamiatku založenia a zasvätenia jeho. Príčinu založenia tohoto popredného Márianského chrámu celého 

kresťanstva udávajú nám jednomyseľne dejepisci cirkevní. 

Na začiatku IV. storočia, keď pápež Liberius riadil sv. cirkev, žil v Ríme bohatý a vznešený mešťan, menom Ján so svojou 

nábožnou a šľachetnou manželkou. Dlhé roky prosili dobrotivého Boha, aby im požehnal potomka, a podporovali štedre 

chudobných. Keď nebola ich modlitba vyslyšaná, uzavreli, že svoj bohatý majetok venujú preblahoslavenej Panne Márii. I 

modlili sa, postili sa a udeľovali hojné almužny, aby im Panna Mária zjavila, akoby svoje veľké bohatstvo k jej úcte vynaložiť 

mali. Zbožná ich žiadosť vyplnila sa. V noci so 4. na 5. augusta zjavila sa Panna Mária každému z nich osobitne a riekla: 

«Vystavajte mi chrám na tom vŕšku v Ríme, ktorý bude pokrytý zajtra snehom. Ráno dňa 5. augusta roku 352 zabelal sa 

vŕšok Eskvilinský v Ríme snehom, ačkoľvek toho času v Itálii a najmä i v Ríme býva veľká horúčosť. Obyvatelia Rímskí 

zadivili sa nad touto mimoriadnou udalosťou a veľké množstvo ľudu zhromaždilo sa na Eskviline a hľadelo na ten zázračný 

sňali. Zbožný Ján a jeho manželka videli na vlastné oči, že to zjavenie, ktoré mali, nebolo hmlistým snom, ale skutočnosťou. 

Prešťastní manželia ponáhľali sa hneď k svätému Otcovi Liberiusovi, rozprávali mu, aké zjavenie mali a ako na Eskvilinskom 

vŕšku predpovedaný sneh napadol. Sv. Otec zadivil sa nad ich rozprávkou: lebo i on mal to isté zjavenie. I vybral sa hneď s 

kňažstvom, so zbožnými manželmi a s veľkým množstvom ľudu na Eskvilin, zveleboval Boha a Pannu Máriu, ktorá takým 

zázrakom naznačila miesto pre chrám sebe určený. Na vŕšku tom stálo prv prekrásné stavisko, ktoré pohanský cisár Tiberius 

svojej necudnej a nehanebnej matke Livii bol venoval. Neskôr bolo tam zahrdúseno mnoho kresťanov, ktorí svojou krvou 

miesto to očistili a posvätili. Zbožní manželia dali sa hneď do stavania chrámu. Sám pápež vyhrabal zem vlastnýma rukama 

na základ; stavba rástla a za rok stál chrám dohotovený na tom posvätnom mieste. Sv. Otec Liberius sám ho posvätil a povýšil 

za jeden zo štyroch hlavných chrámov rímských, ktorý stal sa tak materským chrámom všetkých, preblahoslavenej Panne 

Márii zasvätených chrámov na celom svete, a preto svätí sa tento deň po celom kresťanskom  svete. 

Katolícky ľud prechovával chrám Panny Márie Snežnej každého času vo veľkej úctivosti a pápeži ozdobovali ho čím 

najskvostnejšie. Najviac vyznačil sa pri ňom nábožný pápež Sixtus III., k čomu zavdala mu podnet nasledujúca smutná 

udalosť. V piatom storočí zapríčinil bezbožný kacier, Nestorius bolo jeho meno, veľké pohoršenie v kresťanstve; lebo mnohé 

bludy hlásal a opovážil sa i zapierať najsvätejšej Panne Márii název: Matka Božia. Všetci vcriaci zavrhli tento rúhavý blud, 

ktorý roku 431 i všeobecný cirkevný snem v Efese slávnostne odsúdil. Pápež Sixtus III., horlivý ctiteľ Bohorodičky, dal na 

pamiatku toho víťazstva pravdy nad duchom klamú a lže chrám Panny Márie Snežnej r. 437 obnoviť a najkrásnejšími 

maľbami ozdobiť, v ktorých tajomstvo božského materstva presvätej Panny a božstvo Ježiša Krista sú vyobrazené na 

svedectvo viery katolíckej cirkvi. 

Na hlavnom, striebornom oltáre tohoto nádherného chrámu nachádza sa obraz nebeskej Kráľovnej, zlatom a drahokamy sa 

skvejúci, ktorý maľoval sv. evanjelista Lukáš. A Boh oslávil tento obraz mnohými skvelými zázrakami, zvlášte za Času 

svätého pápeža Gregora Veľkého. Roku 590 zúril v Ríme hrozný mor. Svätý Otec Gregor nariadil na deň Vzkriesenia Pána 

slávné modlitby a dal obraz Panny Márie po uliciach Ríma nosil A Boh zjavil svoje zaľúbenie nad týmto skutkom zázrakom. 

Kamkoľvek bol nesený obraz, zmizla morová nákaza a ľudia uzdravili sa. Počas prôvodu (procesie) počuli nábožní kresťania 

v oblakoch spev anjelský: 

«Raduj sa, Kráľovno nebies, Alleluja! 

Lebo ten, ktorého si nosiť smela, Alleluja! 

Vstal zase z mŕtvych, jak povedal, Alleluja» 

 

Tento spev počul i sv. Otec Gregor, i padol na kolená a plný Ducha svätého dokončil ho, keď sa modlil; «Pros za nás Boha, 

Alleluja! » 
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Zbožný ľud nasledoval pápeža, modlil sa túto krásnu modlitbu, ktorá od toho času čo chválospev prešla do obyčaje a 

každodenne spieval sa po celý čas veľkonočný, ako význam a potvrdenie veľkonočnej radosti. A mor celkom prestal po celej 

Itálii. 

V tomto chráme kľačal niekedy sv. pápež Martin I. (ktorý od r. 649 do r. 655 sv. cirkev riadil) a modlil sa pred oltárom Matky 

Božej, keď vrah, ktorého poslal cisár z Ravenny, aby nábožného sluhu Božieho zavraždi], ihneď oslepol. Pred týmto obrazom 

modlievali sa celé noci sv. pápeži Symmachus, Gregor III., Hadrian I., Lev III., Paschal I. Pápež Klemens VIII. slúžieval 

bosý pred východom slnka sv. omšu. Pápež Benedikt XIV. prítomný býval každú sobotu na loretanských litániách v tomto 

chráme. Tak ctili pápeži tento chrám. 

Prepamätný chrám Panny Márie Snežnej má päť brán. Pred ním, naproti posvätnej bráne, ktorá otvára sa vždy len každý 25. 

rok pri príležitosti milostivého roku, nachádza sa mramorový stĺp, na ktorého vrchole stojí socha Panny Márie s Ježiškom. 

Na úpätí stĺpu, ktorý predtým ozdoboval pohanský chrám boha pokoja, vyryté sú slová: «Zasvätil ho Panne, prameňu 

pokoja.» Pápež Pavel V., ktorý tento stĺp postavil, chcel svetu oznámiť, že Matka Božia priniesla nám opravdivý pokoj. Ježiš 

Kristus je knieža pokoja; len On môže popriať pokoj srdcu, ktoré zlé svedomie trápi. V tomto chráme slúžieva pápež dnešného 

dňa slávnostné služby Božie a z celého sveta putujú sem nábožní kresťania, aby si vyprosili ochranu Matky Božej a dobrotivý 

Boh poprial na tomto mieste mnohé milosti veriacim kresťanom a ctiteľom preblahoslavenej Panny Márie. 

Poučenie. 

«Blahoslavený život, ktorý Ťa nosil, a prsá, ktoré si požíval,» zvolala židovská žena zo zástupu, keď Spasiteľ hlásal slovo 

spasenia; i poukázala na tú útlu a láskyplnú úctu, ktorú preblahoslavená Panna Mária čo Matka Božia zasluhuje. Panna Mária 

bola od počiatku za Matku Božiu ustanovená a ostane ňou na veky. Tisíce rokami pred svojím narodením určená bola, aby 

slúžila vo svätom dome Božom a v tom okamžení, keď nebeský Otec v raji zasľúbil prvým ľuďom Spasiteľa, zabezpečené 

jej bolo bývanie na Sione, vo svätom stánku. I narodila sa z vyvoleného národa a od tisíce rokov bolo jej prebývanie medzi 

svätými. Preto i úcta presvätej Panny je taká stará, ako samo kresťanstvo. Všetci svätí zvelebovali najväčšou úctou 

najsvätejšiu Matku Božiu a všetci kacieri opovážili sa jej hodnosť napádať. Prvým bol bezbožný kacier Nestorius, ktorý 

bohaprázdne učil, že Panna Mária len človeka Ježiša a nie Boha porodila. Neskorší kacieri nasledovali jeho šľapaje. 

A táto úcta presv. Matky Božej súvisí s dnešnou slávnosťou. Vzývanie Panny Márie o pomoc a orodovanie začalo sa s 

kresťanstvom. Veď ona čo Matka Božieho Spasiteľa je kráľovnou nebies, milovanou dcérou Boha Otca, prečistou nevestou 

Ducha svätého a prostredkyňou u svojho Syna; lebo ako taká môže všetko u Neho. Preto hovorí sv. cirkev so sv. Augustínom: 

«Neviem, akými chválorečmi mám ťa povýšiť; lebo ty si objala svojím telom Toho, ktorého nemôžu objať nebesá.» Vôbec 

Otcovia sv. cirkvi vzývali o pomoc každodenne Pannu Máriu. Sv. Athanás sa modlieval: «Pros za nás, najsvätejšia Rodičko, 

Kráľovno a Matko Božia.» Sv. Efrém volával: «Najsvätejšia Panno a najvyššia Kráľovno nebies, padám ku tvojim nohám!» 

Sv. Chryzostom modlieval sa: «Pros Pána, svätá Panno, aby nás spasených učinil.» Sv. Basil prosieval: «Hľaď milostivýma 

očima s neba dolu na nás, Božia Panno.» A sv. Bernard volával: «O Mária, Pani naša, prostrednico naša, orodovnico naša!» 

A zase: «o predivná Panno, ktorá si škodu prvých rodičov napravila a nám život navrátila!» 

Kresťane, máš vedeť, že i za našich časov posvätené sú chrámy úcte preblahoslavenej Panny Márie na premnohých miestach, 

kde veľké milostivé divy na jej prímluvu sa stály; a keď i nepriatelia svätej cirkvi každým prostriedkom násilia a úlisnej Isti 

veriacim prekážajú, aby neutiekali sa s prosbou o orodovanie k Panne Márii, nuž predsa jej pomoc je vždy väčšia, jej pocta 

vždy živšia a všeobecnejšia. Kresťane, vyvoľ si i ty jednu z hore udaných prosieb, ktorá srdcu tvojmu je najprimeranejšia a 

opakuj ju každodenne. Dôveruj v pomoc Matky Božej; utiekaj sa k nej v každej potrebe; venuj jej svoju pobožnosť v deň 

sobotný a jej úcte zasvätený; modlievaj sa pri zvonení zvestovanie anjelské; navštevuj chrámy jej úcte posvätené. I volaj 

vždy so sv. Augustínom: «Prispej nám ku pomoci vo všetkých našich potrebách!» 

Modlitba. 

Žiadame Teba, ó Bože, popraj nám služobníkom Svojim zdravia tela i duše; aby sme skrze slávnú prímluvu najsvätejšej 

Panny Márie od prítomného súženia osvobodení, tam ale večným potešením obveselení boli. Skrze Ježiša Krista, Syna 

Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

6. AUGUSTA. 

Slávnosť premenenia Krista Pána. 

Dnešná slávnosť, ktorá len súkromne vo sv. cirkvi sa koná a nebýva sviatkom zasvätená, pripomína nám jeden z 

najskvelejších výjavov v celom živote Ježiša Krista. Láskavý Spasiteľ poberal sa pri konci tretieho roku svojho učiteľského 

úradu do Jeruzalema, z ktorého nemal sa viacej navrátiť; lebo chcel dobrovoľne do rúk svojich nepriateľov sa vydať a veľké 

dielo nášho vykúpenia dokonal Na ceste pokarhal Petra, že chcel zabrániť mu ten bolestný krok; i riekol: «Kto chce za mnou 

prísť, zapri sám seba a vezmi kríž svoj a nasleduj mňa!» Pretože ale kríž je trpký, potešoval učeníkov tým, že im sľúbil večnú 
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odplatu. I riekol: «Syn človeka príde v sláve svojho Otca s anjelmi svojimi: a vtedy odplatí jednému každému podľa jeho 

skutkov.» A slávnostne doložil: «Zaiste povedám vám, sú niektorí zo stojacich tuto, ktorí neokúsia smrť, až uzrú Syna človeka 

prichádzajúceho vo svojom kráľovstve.» Toto proroctvo vyplnilo sa nezadlho. Niektorí apoštolovia mali byť tí šťastní, ktorí 

mali videť Ježiša, v jakej sláve príjde niekedy na zem, aby odplatil každému podľa jeho skutkov. 

Prv, než vstúpil do Jeruzalema, aby dokonal dielo svoje, asi o šesť dní po tejto rozmluve s učeníkami, «pojal Ježiš Petra a 

Jakuba (Väčšieho), a Jána, jeho brata, a viedol ich na vysoký vrch, menom Tábor, aby s nimi sa modlil. Tento vrch, s ktorého 

otvára sa prerozkošný výhľad po okolí, leží vo Svätej Zemi. A tam na temeni vrchu stal sa ten radostný výjav, ktorý nám sv. 

Evanjelium (druhej pôstnej nedele) a dnešná slávnosť tak žive na pamäť uvádza. Sv. Matúš píše o tom (17, 2—5): «A 

premenil sa pred nimi. I zaskvela sa tvár Jeho ako slnce: a rúcho Jeho učineno je biele ako sneh. A hľa, ukázali sa im Mojžiš 

a Eliáš, rozmluvajúc s Ním. I prehovoril Peter a riekol k Ježišovi: Pane! dobre je nám tu byť: keď chceš, vystaváme tu tri 

stánky, Tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. A keď on ešte hovoril, hľa, oblak svetlý zatienil ich. A hľa, hlas z 

oblaku, ktorý hovoril: Tento je môj milý Syn, v ktorom som si dobre zaľúbil: Toho poslúchajte! 

Ježiš Kristus skvel sa tou slávou pred svojimi apoštolmi, ktorú má na pravici svojho nebeského Otca. V takej sláve uzrel Ho 

už v Starom Zákone prorok Daniel vo svojom videní pri rieke Hidekel (Tigris). Prorok opisuje svoje videnie: «Telo Jeho 

bolo ako chrysolith, Jeho obličaj ako pohľad na blesk a Jeho oči ako horiace lúče, jeho ramená a čo je dolu až po nohy, ako 

pohľad na žeravú rudu.» Podobne opisuje prorok Habakuk zjavenie Syna Božieho: «Jeho skvelosť bola ako samé číre svetlo 

a lúče vychádzaly z Jeho rúk.» V tej istej sláve zjavil sa neskôr Ježiš sv. Štefanovi pri jeho mučeníckej smrti a sv. Pavlovi na 

ceste do Damasku. A Boh Otec oslávil na vrchu Tábore tak svojho jediného Syna Ježiša Krista, aby Jeho sväté človečenstvo 

posilnil a potešil ku nastávajúcemu utrpeniu. To potvrdzuje i sv. apoštol Peter, keď vo svojom liste píše (II. 1, 16, 12): 

«Učinení sme boli očitými svedky veľkosti Jeho, keď prijal od Boha Otca česť i slávu, keď stal sa k nemu takýto hlas od 

velebnej slávy: Tento je Syn môj milý, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte. Pri tomto oslávení zjavili sa i proroci 

Starého Zákona, Mojžiš a Eliáš, ako predstavitelia celého zjavenia Božieho; začiatok toho zjavenia predstavoval Mojžiš, 

dokončenie jeho Eliáš, ktorý má prísť na svet pred všeobecným súdom. A Ježiš Kristus stojí medzi nima v prostriedku a 

spojuje začiatok a zakončenie zjavenia Božieho. I rozpráva sa s nimi, čo všetko má sa diať s Ním v Jeruzaleme, aby dokončil 

dielo spasenia (Luk. 9, 31). 

Sv. apoštolovia Peter, Jakub a Ján ohromení boli týmto nadzemským zjavom tak, že ostali bez seba. Keď prišli k sebe a Peter 

videl, že proroci Starého Zákona odchádzali od Ježiša Krista, zvolal vo vytržení: «Pane, dobre je nám tu byť!» On chcel tým 

trom, v nebeskej kráse a svetle sa skvejúcim osobám stánky stavať; nebol si ale povedomým, čo hovorí. On chcel, aby sláva 

nebeského Majstra večne trvala; i chcel byť vždy takto vytrženým. A on skutočne vystaval stánok večný pre božského 

Spasiteľa vo sv. cirkvi, ktorej základným kameňom je sám Ježiš Kristus, ktorá je naše útočište a nebo na zemi. 

A keď sv. Peter hovoril, zatienil ich svetlý oblak, v ktorom zjavil sa Boh Otec a svojmu Synovi svedectvo vydal: «Toto je 

môj milý Syn; Jeho poslúchajte! Hlas Boha Otca ohromil apoštolov, že na tváre svoje od strachu padli. Veď už Adam v raji 

zvolal: < Počul som hlas Tvoj, a strach prišiel na mňa!» Smrteľným strachom triasol sa prorok Isaiáš, keď uzrel Pána a počul 

modliť sa Serafínov; i zvolal: «Beda mne, lebo som človek nečistých úst!» I prorok Daniel padol omámený na svoju tvár a 

ležal bez vlády, kým nedotkla sa ho ruka a na kolená ho nepozdvihla. Tak dotkol sa teraz i Ježiš apoštolov a riekol im: 

«Vstaňte a nebojte sa!» I pozdvihli svoje oči a nevideli viac nikoho, len samého Ježiša. A keď s Táboru dolu zostupovali, 

riekol im Pán Ježiš: «Nikomu nerozprávajte videnie, kým Syn človeka z mŕtvych nevstane.» 

Ježiš Kristus poprial uzrieť slávu svoju nebeskú len trom apoštolom, Petrovi, Jakubovi a Jánovi, keď premenil sa pred nimi. 

On chcel mať troch svedkov, ktorí dostačovali ku potvrdeniu pravdy. Zakázal im oslávenie svoje pred svojím vzkriesením 

svetu oznámiť, aby nezpyšneli a nad iných apoštolov sa nepovyšovali, žeby nepriatelia Kristovho učenia neboli ešte viac 

proti apoštolom pobúrení a konečne, aby mnohí v neistote držaní boli, či je Kristus opravdivý Syn Boží, lebo by vo svojej 

slabosti boli pochybovali, keby Ho boli videli na kríži zomierať a neboli by verili potom apoštolom. Preto bolo veľmi múdre 

nariadené, že apoštoli mali len po vzkriesení Spasiteľovom Jeho slávné premeneniesvetu oznámiť. A sv. Peter bol preto za 

svedka oslávenia Ježišovho povolaný, lebo bol hlavou apoštolov a Spasiteľa najviacej miloval; sv. Ján, lebo ho Ježiš najviac 

miloval; sv. Jakub Väčší, lebo on bol medzi prvými, ktorí Pána nasledovali a za vieru v Neho najviac bol oduševnený a prvý 

bol z apoštolov, ktorý za sv. vieru život svoj položil. Týchto troch apoštolov pojal sebou na vrchu Olivetskom, aby boli 

svedkami i Jeho smrteľnej úzkosti. 

Slávnosť dnešnú uviedol po celom kresťanskom svete pápež Kalixt III. roku 1457. Turci napádali kresťanské krajiny a 

nivočili mečom a ohňom kresťanov. Zbožný pápež chcel v tomto súžení touto slávnosťou od Boha pomoc dosiahnuť. Za 

našich časov nie je síce tento sviatok zasvätený, ale predsa veľmi významný pre každého pravoverného kresťana, lebo sv. 

Peter hovorí: «PrekIiaty buď, kto Ježiša nemiluje!» 

Poučenie. 

Sv. Peter zvolal na Tábore: «Pane, dobre je nám tu byť!» Taký bol bez seba od radosti, keď uzrel časť slávy nebeskej. A toto 

nadšenie a nadzemská radosť naplnily srdce a myseľ jeho tak, že ešte i po mnohých rokoch pripomínal túto česť, že bol hodný 

videť na okamžik slávu Božiu a počuť hlas Otca nebeského. Pyšný bol tento ináč pokorný apoštol, že mohol vo svojom 

druhom liste ku kresťanským obciam písať a svedectvo vydávať, že i on bol na tom svätom vrchu, kde premenil a oslávil sa 

Ježiš Kristus. A predsa to bola len sláva a veleba určená oku a sluchu ľudskému. Jaká radosť, jaká rozkoš to bude v nebeskom 

kráľovstve, keď dopriane bude spravodlivým videť Pána Boha z tváre do tváre? Toto blahoslavenstvo prevyšuje všetky 

smysly ľudské. Sv. Písmo hovorí o nebeskom kráľovstve v podobenstvách; ono nám o nebi len to hovorí, čo môžeme 
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porozumeť; lebo nebeské kráľovstvo je celkom niečo nového a iného, než všetko, čo tu na zemi poznávame. Keď hovorí sv. 

Písmo ku trpiacim, takto predstavuje nebe: «Boh zotre všetky slzy z ich očí: nebude smrti, ani zármutku, ani plaču, ani bolesti. 

Lebo tie prvé veci potninuly.» (Zjav. 21, 4.) A sv. Matúš (22, 1) píše: «Kráľovstvo nebeské podobné je veľkej svatobnej 

hostine, na ktorej podiel brať budú, ktorí na pozvanie prišli.» A inde (19, 28) hovorí: «Tí, ktorí s Pánom vytrvali v utrpení, 

sedeť budú na zlatých stoliciach a súdiť národy.» O svätých dušiach hovorí sv. Písmo (Sv. Pavel v I. ku Kor. 13, 12): «Teraz 

poznávame ako v zrkadle; tam ale tvárou do tváre.» A u sv. Matúša Kristus Pán volá (5, 8): «Blahoslavení čistého srdca, lebo 

oni Boha videť budú!» A inokedy hovoril Pán Kristus: «Zase uzrem vás, a vašej radosti nebude konca.» A sv. Pavel píše ku 

Korintským kresťanom (I. Kor. 2, 4): «Ani oko nevidelo, ani ucho neslýchalo, ani to srdce ľudské nepocítilo, čo Boh pripravil 

tým, ktorí Ho milujú.» A táto radosť, toto blahoslavenstvo trvať bude večne! Kresťane, spytuj sa, či Ježiša Krista skutočne 

miluješ? Nasleduj veľkých služobníkov Božích, keď meno Božieho Spasiteľa s najväčšou úctou často vyslovovať budeš. 

Rozjímaj o učení a skutkoch Božieho Syna, i priučíš sa tomu, že budeš hovoriť a to činiť, čo On hovoril a činil. A často 

vzdychaj (Žalm. 3): «Preukáž nám, ó Pane, Svoje, milosrdenstvo a daj nám spasenie!» 

Modlitba. 

Bože, ktorý si tajomstvá viery v slávnom premenení jednorodeného Syna Tvojho skrze svedectvo otcov potvrdil a dokonalé 

vyvolenie synov Svojich hlasom z neba znejúcim v jasnom oblaku podivne predznamenal: popraj milostivé, aby stali sme sa 

spoludedičmi Kráľa slávy a boli účastnými Jeho blahoslavenstva. Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista. Amen. 

 

7. AUGUSTA. 

Sv. Kajetan, zakladateľ rádu. 

Manželka grófa Gašpara z Thieny, Mária Porta, očakávala roku 1480 v meste Vicenze, v Lombardsku, v nádhernej svojej 

palote narodenie svojho dieťaťa. Pôrod bol nebezpečný, bolesti veľké. Istá zbožná žena radila grófke, aby sa dala preniesť 

do chudobnej izbičky a s odovzdanosťou do vôle Božej očakávala svoj osud. Ačkoľvek nikto nenahliadal, čo by to mohlo 

pomôcť, vyhoveli predsa nárade. A hľa, nezadlho prišlo šťastne dieťa na svet. Pri sv. krste dostal synček meno Kajetan. A 

šťastlivá matka obetovala ho pred obrazom nebeskej Matky Bohu; i vlievala do jeho mysle a útleho srdca lásku k Bohu a ku 

každej kresťanskej cnosti. 

Už čo dieťa nazvaný bol Kajetan malým svätým. Miloval samotu, celé hodiny kľačiaval pred svojím oltárikom, na ktorom 

stála socha preblahoslavenej Panny Márie. K chudobným horel horúcou láskou; utrhoval si pokrm, postieval sa, len aby 

usporeným pokrmom hladných nasýtiť mohol. Keď to nedostačovalo, sbieral u rodičov a pokrvných almužny a rozdával ich 

chudobným. Keď v rodičovskom dome od zbožných a učených mužov počiatky vied si nadobudol, prišiel čo mládenec do 

Pádový na vysoké školy, kde vyznačoval sa cnosťami a usilovnosťou. Nezadlho dosiahol hodnosť doktora svetského a 

cirkevného práva. A s celým chvatom počúval bohoslovecké vedy. O ňom hovorievali učbári: «Gróf z Thieny je vzorom pre 

dobrých a hrôzou pre zlých.» Po dokončení bohosloveckých vied prišiel do rodného mesta, kde bol za kňaza posvätený. V 

chudobnej dedinke Rampazze vystavať dal na svoje útraty kaplnku; i slúžieval v nej sv. omšu a kázaval slovo Božie. Po smrti 

rodičov išiel do Ríma, aby v tom veľkom meste nepoznaný kajúcny život viedol. Jeho túžba nebola vyplnená. Pápež Julius 

II. počul o jeho veľkých cnostiach; i vymenoval ho ku svojmu boku za apoštolského protonotára, čo bolo vtedy veľmi čestným 

úradom. A sv. Kajetan svietil svojím bohumilým príkladom na pápežskom dvore ako skvelá hviezda a vlieval svojím 

zbožným životom do sŕdc všetkých, ktorí s ním obcovali, vrúcnu lásku k Bohu a opovrhovanie svetských márností. 

Roku 1517 vystúpil Luther so svojím zdánlivým opravovaním mravov a viery. Následky hneď sa ukázaly. Nevera a nemravy 

šírily sa náramne. Aj Rím bol tou všeobecnou nákazou zachvátený. I zhromaždili sa opravdiví kresťanskí mužovia, aby so 

svätou dôverou v Boha tej biede odpomahali a duševný život prebúdzali. Ich bohumilý spolok nosil meno «družstvo lásky 

Božej.» Poprední údovia tohoto družstva boli: Gašpar Konklarensus, Matej Gibert, neskôr biskup vo Verone, Alojs 

Lippoman, potomný biskup v Bergamo a ešte 50 kňazov z Ríma. Sv. Kajetan vstúpil do tohoto družstva a účinkoval v ňom 

blahonosne. Útlou starostlivosťou zaujímal sa najmä chudobných a nákazlivou nemocou napadnutých, ktorých obetivo 

ošetroval. Jeho príklad zapríčinil, že stalo sa vo vyšších kruhoch módou, nemocných obsluhovať a nemocnice navštevovať. 

Po smrti pápeža Júlia II. složil sv. Kajetan svoj úrad a odišiel do svojho rodného mesta Vincenzy. I vstúpil do družstva sv. 

Hieronyma, ktorého údovia boli ľudia z nízkeho stavu pošli a opatrovaním chudobných a nemocných sa zaoberali. Pokrvní 

horšili sa nad tým a považovali kajúcné skutky milosrdenstva sv. Kajetana za poníženie grófskeho rodu. Svätý nedal sa tým 

mýliť, ale obsluhoval obetivo nakazených nemocných. Na radu spovedného otca odišiel do nemocnice v Benátkach. Popri 

ošetrovaní nemocných venoval sa horlivé i službe duchovnej. Zadivený ľud hovoril o horlivom sluhovi Božom: «Pri oltáre 

je akoby seraf, na kazateľni ako apoštol.  

Na radu duchovného otca svojho išiel sv. Kajetan zase do Ríma, aby tam ku blahu celej sv. cirkvi účinkoval. I vštepil Boh 

veľkú myšlienku do mysle jeho, aby založil nový rád k napraveniu duchovenstva a ľudu, bludom a nemravy nakazeného. 

Svätý vyhľadal rovnosmýšľajúcich kňazov, ktorí spojili sa s ním a rád založili, v ktorom svätý život viesť a čo činní 

apoštolovia proti nákaze pôsobiť sa zaviazali. Hlavní zakladatelia tohoto rádu, pre celé kresťanstvo veľmi blahonosného, 
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popri sv. Kajetanovi boli: Ján Peter Karaffa, arcibiskup z mesta Theaty, ktorý neskôr stal sa pápežom pod menom Pavel IV., 

Ján Konsigliari a milánsky šľachtic Bonifác z Kolly. Prvým generálom rádu stal sa Ján Peter Karaffa, ktorý zriekol sa svojej 

arcibiskupskej hodnosti v meste Theate, a rád nazval sa podľa neho Theatinským. Tento prvý hlavný riaditeľ Theatinov 

hovorí o zriadení rádu: «My neurčíme ani barvu, ani kroj rúcha. My nasledovať budeme obyčaj zbožného kňažstva toho 

biskupstva, v ktorom sa usadíme.» Neskôr prijali Theatini čierné rúcho. Oni zriekli sa každého majetku a venovali sa 

vyučovaniu neumelých, karhaniu a obracaniu blúdacích a hriešnikov, a vôbec napomáhaniu ľudí v duchovnej a telesnej 

potrebe. Pápež Klemens VII. potvrdil r. 1529 rád Theatinov. 

Prvý kláštor zriadili si Theatini z domu, ktorý Bonifác z Kolly rádu daroval. Život ich bol taký prísny a príkladný, že Rimania 

každého Theatinom menovali, kto veľmi zbožný život viedol. Nábožný ľud živil ich štedre. Tento rád vychoval mnoho 

horlivých kňazov. Sv. Kajetan svietil všetkým bratom skvelým príkladom. V slovách bol takým šetrným, akoby bol každé 

slovo na zlatých vážkach vážil. Ženským, najmä ktoré boli skvostne oblečené, vyhýbal. A tie, ktoré chcely sa radiť so sv. 

Kajetanom, odkladaly nádherné šaty a obliekaly sa do jednoduchých chudobných. Sv. Kajetan hovorieval, že svetské statky 

sú cudzím majetkom, a nie statkom človeka a že každý človek má po večných statkoch túžiť. Svetské šťastie, slávu a úrady 

považoval za dym, ktorý len oči ducha zatemňuje a oslepuje. Nerád to mal, keď mu niekto pripomínal jeho vysoký rod. 

Jediné miesto, kde nádheru rozširoval, bol chrám Boží, aby v ňom služby Božie slávne mohly byť konané. V chráme Božom 

i za osem hodín kľačiaval, pohrúžený v modlitbu a vo sväté rozjímanie pred Sviatosťou oltárnou. V spovedelnici zachádzal 

s hriešnikami láskavé a prísne a pôsobil zároveň, ako včela žihadlom a medom. 

Roku 1526 zaujal zbrannou rukou cisár Karol V. večné mesto. Theatini vtedy mnoho trpeli. Ich kláštor, na jednom vŕšku v 

Ríme postavený, bol zrútený a dvanásť bratov so sv. Kajetanom museli sa často uspokojiť s kúskom chleba. Jeden vojak, 

ktorý prv u rodičov sv. Kajetana slúžil, poznal svätého a myslel si, že je takým bohatým, ako v grófskom rodičovskom dome. 

I pojal sebou súdruhov, prišiel do obydlia Theatinov a žiadal od sv. Kajetana, aby im svoje zlato vydal. Svätý odpovedal 

pokojne, že on zlata nemá a že je tomu už štyri roky, čo stal sa chudobným. Suroví vojaci trýznili sv. Kajetana veľmi; 

poviazali ho provazom, zavesili ho na ňom a bili ho ukrutne; o tri dni zavliekli ho s bratmi do väzenia. Surovci nenechali im 

nič, len breviáre. Vo väzení modlili sa hlasno breviár a prespevovali žalmy, ako by boli v kostole. Vyšší dôstojník, ktorý bol 

povolaný ku stolu veliteľa väzenia, nemohol to zniesť a prepustil ich na svobodu. 

Sv. Kajetan odišiel z Ríma do Benátok, kde práve mor zúril; i bol tam s otvoreným náručím čo posol Boží prijatý. Ubytoval 

sa so svojimi bratmi v kláštore sv. Mikuláša z Tolentina a slúžil s najväčšou obetivosťou trpiacim ľuďom. Ačkoľvek sám 

hlad trpel, delil sa kúskom chleba s chudobnými. Tu vyvolený bol za generála svojho rádu. Pápež poslal ho do Verony, aby 

tam pokoj uzavrel medzi biskupom a veriacimi, ktorí tvrdohlavé spierali sa nariadeniam, zbožným biskupom vydaným. Svätý 

utíšil akoby divom náruživcov a oni uposlúchli biskupa a poddali sa prísnej kázni cirkevnej. Svätý Otec želal si, aby i v 

Neapoli rád Theatinov svoj kláštor založil. Sv. Kajetan išiel do Neapola s niektorými bratmi. Gróf z Oppida daroval k tomu 

účelu pre kláštor rozsiahlé stavanie a pre mníchov pozemnosti. Svätý usporiadal kláštor, neprijal ale žírné pozemnosti; lebo 

jeho rád nesmel mať majetok a len z almužny sa živil. Keď to počul gróf z Oppida, poslal ku sv. Kajetanovi iných slávnych 

mníchov, aby ho nahovorili, žeby tie statky prijal. Svätý im odpovedal: «Povedzte mi, moji milí otcovia, jakú máte istotu, že 

svoje nájomné peniaze, úroky a príjmy každoročne dostanete?» Oni riekli: «My sme v tom zabezpečení, lebo sme právni 

majitelia pozemností.» Svätý pýtal sa ďalej: «A kto vám za to stojí, že prenájomníci riadne platiť budú?» Oni odpovedali: 

«Záväzkové listiny, ktorými môžeme ich donútiť ku plateniu.» Opäť svätý zvolal: «Oj, jak omnoho istejšie sú naše príjmy, 

než vaše, lebo ony nezakladajú sa na písme a sľuboch ľudských, ale na slove a zasľúbení Božom, ktorý nám v evanjeliume 

sv. Matúša hovorí: Nestarajte sa úzkostlivé a nehovorte: čo budeme jesť, — čo budeme piť, — alebo čím sa budeme odievať? 

Veď to všetko pohania vyhľadávajú. Vie zaiste Otec váš, že to všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv kráľovstvo Božie a 

spravodlivosť Jeho: a toto všetko bude vám pridané. Preto nestarajte sa o zajtrajší deň: lebo zajtrajší deň starať sa bude sám 

o seba.» (Mat. 6, 31 — 34.) Sám gróf z Oppida nadhodil, že je Neapol inšie mesto, než Benátky; lebo že v Benátkach je 

mnoho bohatstva a málo nádhery; v Neapole ale mnoho nádhery a málo bohatstva. Svätý odpovedal: «Ja myslím, že Boh 

Benátok je Bohom i v Neapole.» A chudoba sv. Kajetana zvíťazila nad štedrosťou grófa Oppida. O niekoľko dní obnovil 

gróf zase svoje prosby. Sv. Kajetan riekol svojim mníchom, aby sobrali svoje rúcha a breviáre a ho nasledovali. I vydal sa s 

nimi hneď na cestu do Benátok. Gróf poslal za nimi poslov, aby sa len vrátili, že ich už nebude znepokojovať. Svätý vrátil 

sa do Neapola, lež nie do darovaného grófom kláštora, ale do domu, ktorý zbožná opátka kláštoru Sapientiek, Mária 

Laurencia, pre jeho rád usporiadala. 

Počas svojho meškania v Neapole odokryl sv. Kajetan jedovatú nákazu bludu Lutherovho, ktorá sa tam šíriť počala. Bývalý 

kapucín a chýrny kazateľ Bernard Ochinus zhromažďoval tajne okolo seba ľahkoverný ľud a rozdával kacierske spisy. 

Osvietený a horlivý sluha Boží priviedol naspäť do lona sv. cirkvi svedených; kacierske knihy boli spálené a Neapol 

zaďakovať má sv. Kajetanovi, že zachoval tam apoštolskú rímsko-katolícku vieru. 

Roku 1537 vrátil sa sv. Kajetan zase do Benátok. Popri svojich úradných povinnostiach nezabudol na seba. Denne bičoval 

sa až do krve a nikdy nesložil drsné kajúcné rúcho so seba. Pokrm jeho bol skromný a spával len za niekoľko hodín, i to na 

holej zemi. Keď počul, že niekto veľkého hriechu sa dopustil, sdvojnásobnil trýzneniesvojho tela. A Boh oznámil zaľúbenie 

svoje nad zbožným životom svojho verného služobníka. Jeden brat zlomil si na ceste nohu. Lekári ošetrovali ho, ale márne; 

i zamýšľali, že mu nohu odpília. Svätý navštívil ho v noci, sňal obväzky, poľúbil ranu, a prežehnal ju znamením sv. kríža. 

Zaviažuc ranu, tešil nemocného a radil mu, aby sa k Bohu o pomoc utiekal. Nemocný zaspal po skrúšenej modlitbe a keď 

ráno lekári prišli, aby mu nohu odpílili, bola noha zacelená, zdravá. Tento zázrak stal sa v Neapole, keď sa svätý po troch 

rokoch z Benátok ta navrátil. 
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Prísnym pokánim zoslabol celkom. Keď mu lekári radili, aby si na pohodlné a mäkké lôžko ľahol, riekol: «Spasiteľ zomrel 

na kríži; poprajte mi teda, aby som aspoň v kajúcnom rúchu a popole zomrel: mohol.» Skrúšene prijal sviatosti zomierajúcich. 

Ku svojim mníchom riekol: «Myslím, milí bratia, že som, nakoľko sa rozpamätám, nikomu nič zlého alebo nepríjemného 

úmyselne neučinil. Keby som bol ale niekoho nevedome obrazil, alebo zarmútil, prosím ho teraz pokorne za odpustenie, nech 

je to ktokoľvek.» Keď to povedal, usnul v Pánu dňa 7. augusta roku 1547. Telo svätého pochované bolo v chráme sv. Pavla 

v Neapoli. Mnohé divy stály sa pri jeho hrobe. Roku 1671 bol za svätého vyhlásený skrze pápeža Klemensa X. 

Sv. Kajetan vyobrazuje sa v čiernom mníšskom rúchu s laliou v ruke, na ramenách drží Ježiška. 

Poučenie. 

Sv. Kajetan dal nám krásny príklad, ako zemskou slávou, bohatstvom a rozkošou pohŕdať máme. Na neho vsťahujú sa slová 

múdreho Siracha: «Blahoslavený bohatý, ktorý nalezený je bez poškvrny: a ktorý po zlate sa nehnal, ani nedúfal v peňazoch 

a v pokladoch. Kto je ten, a budeme ho chváliť? Lebo učinil divné veci v živote svojom (31, 8—9).» V útlom veku rozdával 

svoj pokrm chudobným. Keď ho pápež Julius povýšil na vysokú hodnosť, bola to veľká ťarcha pre neho, lebo on chcel v 

chudobe a nízkosti žiť a dobre činiť. I vstúpil do rádu chudobných, nevzdelaných a z nízkeho stavu pošlých mníchov, aby s 

nimi chudobných a nemocných opatroval. Keď sa nad tým jeho grófski pokrvní horšili, on sa tešil; lebo bol presvedčený, že 

opravdivá pokora je najväčšou cnosťou pred Bohom; a keď on opovrhoval zemské poklady a svoje sily venoval službe 

chudobných a nemocných, znal, že si to láskavý Boh vysoko ceniť bude. On činil veľké a divné veci, že opovrhoval slávou 

a pokladmi, ale najmä tým, že chudobu a nízkosť volil si ku svojmu pôsobeniu a čo najponíženejší sluha lásku k blížnym 

preukazoval. 

A kde nadobudol si sv. Kajetan tohto ducha? Svoju svätú túžbu naznačil vo svojom liste, ktorý roku 1518, dňa 18. januára 

písal: «Každodenne prijímam Toho, ktorý mi privoláva: Učte sa odo mňa, lebo som pokorný srdcom; i predsa som pyšným. 

Prijímam Toho, ktorý prišiel, aby priniesol oheň a meč; i predsa som studený a obťažný a náklonnosťatn tohto života 

odovzdaný... Bol som takým smelým, že som sa opovážil v tú hodinu, v ktorej najsvätejšia Panna Matkou večného Slova sa 

stala, ku jasličkám sa priblížiť (ktoré nachádzajú sa v chráme Panny Márie Snežnej v Ríme); k tomu bol som posmelený 

príkladmi sv. Hieronyma, veľkého to ctiteľa jasličiek, ktorého kosti pri nich odpočívajú; ja som s dôverou svätého starca 

prijal útle dieťa z rúk svojej Patrónky, ktoré odiate bolo naším telom. Moje srdce je veľmi tvrdé, že sa v tomto okamžení 

nerozpadlo a nerozlialo; i musí byť z diamantu.» A srdce sv. Kajetana bolo skutočne diamantom, plné dôvery v Boha a lásky 

k blížnym. 

Kresťane, znáš, že je svet plný starosti, biedy a núdzy. Toho nenastraší toto poznanie sveta a jeho márnosti, kto v Boha nádej 

svoju zakladá. Dôveruj teda jedine v Neho, keď sa ti na svete zle vodí. Sv. Kajetan opovrhol bohatstvo a slávu svetskú, i stal 

sa chudobným a biednym, aby zaľúbil sa Bohu. Ty opustená vdovo, ktorá nemáš prístrešia ani chleba pre svoje deti: dúfaj v 

Boha, ktorý živí vtákov nebeských. Biedny nádenníku, ktorý túlaš sa svetom bez chleba, dúfaj v Boha: On nedá ti zahynúť. 

I volaj so sv. Petrom: Pane, zachráň mňa, lebo hynem! Kresťane, v tejto dôvere a odovzdanosti cvič sa neprestajne; a keď 

nejaké nešťastie ta navštívi, padni k nohám Ukrižovaného, pros Ho dôverne o pomoc, a On ťa .vyslyší a oslobodí. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si dal sv. Kajetanovi tú milosť, že svetom opovrhoval a Tvojej prozreteľnosti sa odovzdával: popraj i nám, 

aby sme odložili zbytočné starosti o časné veci a s detinskou dôverou Tvojmu otcovskému riadeniu sa odovzdávali. Skrze 

Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

8. AUGUSTA. 

Sv. Cyriak, mučeník a jeho súdruhovia. 

Roku 286, dňa 1. apríla prijal cisár rímský Dioklecián priateľa mladosti svojej Maximiana, narodeného v Srieme, za 

spoluvladára. Maximian chcel sa mu zavďačiť, i dal stavať cisárovi velikánsky palác a ozdobiť ho najväčšou nádherou, ktorý 

je ešte dnes v Ríme pod menom «Dioklecianových kúpeľov» známy a ktorého krása, nádhera a pevnosť dosvedčujú, že bol 

za starých časov stavaný. Maximian bol veľký nepriateľ kresťanov. Stavbou tou chcel osláviť sa i sám: on chcel byť 

zvelebovaný čo prenasledovník nenávidených kresťanov a čo veľký dobrodinec ľudu; lebo do tých kúpeľov mali mať voľný 

prístup všetci Rimania. V Ríme a celej ríši žili vtedy kresťania vo veľkom počte. Ukrutný tyran presvedčil sa, že verejné 

mučenie a vraždenie kresťanov mnohých Rimanov ku viere Kristovej nakloňuje a že krv mučeníkov je opravdivým semenom 

kresťanstva. Maximian chcel pozbaviť svätú cirkev tohto víťazstva; i neodsudzoval kresťanov na smrť, ale ku zdĺhavému 

tichému mučeniu, keď im naložil, aby stavali nádherný ten palác. A bez rozdielu stavu, veku a pohlavia, bez občerstvenia a 

platu museli úbohí kresťania konať najťažšie práce. Mnohí podľahli tomuto namáhaniu a umreli; mnohí živorili v najväčšej 

biede a boli bití a trýznení neľudskými dozorcami. Za sedem rokov trvala stavba a vyše 40.000 kresťanov pracovalo 

krvopotne pri nej a zomieralo pomaly smrťou mučeníckou. Toto môže byť príčinou, že tento krvou kresťanskou kropený 

palác zo všetkých pohanských stavísk až na naše časy najlepšie sa zachoval. 
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Toho času riadil sv. cirkev zbožný pápež Marcelinus, ktorý všemožne usiloval sa, aby biedny stav úbohých kresťanov 

obľahčoval. Jeho pravou rukou pri tomto bohumilom diele lásky k blížnym bol horlivý a učený diakon Cyriak, ktorý v 

mnohom ohľade podobal sa prvému diakonovi mučeníkovi sv. Štefanovi. Sv. Cyriak bol synom vladára v Tuscii; po otcovej 

smrti riadil sám tú krajinku veľmi blahodarne za mnohé roky. On vyznačoval sa vysokou učenosťou a horlivosťou vo viere. 

Chudobných zaujímal sa štedre; lebo bol veľmi bohatý. Pápež Marcelinus posvätil ho za diakona ku svojmu boku a sveril 

mu opatrovanie a podporovanie chudobných kresťanov. A sv. Cyriak venoval sa horlivé svojmu úradu. 

Keď Maximian sužoval pri stavbe palácu kresťanov, vyznačoval sa štedrou podporou úbohých bohatý tajný kresťan rímský, 

menom Tharso. On počul o horlivosti diakona Cyriaka, povolával ho tajne k sebe a posielal po ňom mnoho darov úbohým 

kresťanským robotníkom. Sv. Cyriak mal dvoch priateľov a pomocníkov, Larga a Smaragda, ktorí s nebezpečenstvom života 

dary Tharsove úbohým kresťanom donášali a ich biedu ich zvláštnym spôsobom ku osláveniu Svojho uľavovali. Netrvalo 

dlho a pobadali to dozor mena zo žalára vysvobodil. Žalárnik obdicovia, i obžalovali Cyriaka, Larga a Smaragda voval 

trpezlivosť a svätý život väzňov a bol panovníkovi Maximianovi Herkuliusovi. I bolo po ich skutkoch milosrdenstva. 

Maximian dal ich hodiť do väzenia a do pút okovať; i museli pri stavbe ťažko pracovať. Sv. Cyriak tešil sa a zveleboval 

Boha, že mu dal trpel Pomáhal s priateľmi svojimi iným spôsobom. Keď ich nemohli peniazmi podporovať, pomáhali slabým 

a zomdleným ťarchy dvíhať a nosiť; i tešili všetkých kresťanov a dodávali im odvahy a takú trpezlivosť, že všetci pri ťažkej 

práci chválospevy prespevovali. Jedného dňa prihodil sa tklivý výstup, ktorý i sami neľudskí pohania obdivovali. Slabušký 

a ctihodný starček Saturnin sklesol pod ťarchou, ktorú mu naložili. Dozorca trýznil zomdleného a nútil ho do práce. Sv. 

Cyriak a jeho priatelia pristúpili k nemilosrdnému dozorcovi a prosili ho, aby Saturnína netrýznil a dovolil, žeby oni jeho 

prácu vykonali. Pohanskí dozorcovia divili sa nad tou láskou k blížnému a oznámili to Maximianovi. Ukrutný zúrivec nebol 

pohnutý týmto krásnym skutkom lásky, ale dal sv. Cyriaka a jeho druhov do ťažkého žalára hodiť a trápiť. 

Za dlhý čas žalárovaný bol sv. Cyriak so svojimi priateľmi. I zaľúbilo s Bohu, že im veľmi naklonený. Jedného dňa prišli k 

nemu nemocní a slepí kresťania a prosili ho, aby ich ku sv. Cyriakovi pripustil. Keď ich k nemu pripustil, prosili sv. diakona, 

aby ich uzdravil. Sv. Cyriak modlil sa skrúšene, vzýval meno Ježiš a poznamenal ich sv. krížom. A hľa, slepci uzdravení na 

tele a na duši vracali sa šťastní domov. Tento a ešte iné divy, ktoré sv. Cyriak konal, rozhlásily sa po celom Ríme. Kresťania 

verejne zvelebovali Boha po uliciach Ríma. I sám cisár Dioklecián dozvedel sa o tom. Dcéra Diokleciánova bola veľmi 

nemocná a zlým duchom trápená. I dal zavolať zo žalára sv. Cyriaka a dôverne ho prosil, aby jeho dcéru uzdravil. Svätý 

modlil sa nad ťažko nemocnou, vzýval meno Ježiš a prežehnal ju sv. krížom. I pýtal sa dcéry cisárovej: «Či veríš v Ježiša 

Krista, Syna všemohúceho Boha?» Ona odpovedala: «Verím a chcem byť pokrstená. Svätý modlil sa zase. A princezná bola 

uzdravená. Keď cisár tento zázrak videl, zadivil sa a prepustil sv. Cyriaka a jeho súdruhov zo žalára. Sv. Cyriak vyučil šťastnú 

princeznú v základoch svätého učenia Kristovho a pokrstil ju. Princezná žila potom ako bohabojná kresťanka. 

A sv. Cyriak žil so svojimi priateľmi za dlhší čas v chudobe; vykonávali dobré skutky bez prekážky, a obrátili mnohých 

pohanov na vieru kresťanskú. Cisár Dioklecián odišiel na cesty; miesto neho vladáril v Ríme zúrivý nepriateľ kresťanov 

Maximinian. Hneď po odchode cisárovom rozkázal spoluvladár miestodržiteľovi Karpasiovi, aby sv. Cyriaka, jeho priateľov 

Larga a Smaragda, i mnohých iných kresťanov dal pochytať a do väzenia odviesť. Karpasius, ktorý bol divým nepriateľom 

kresťanov, dal si predvolať sv. Cyriaka, jeho súdruhov a iných dvadsať uväznených kresťanov, medzi ktorými boli: 

Krescencius, Sergius, Sekundus, Albanus, Piktorianus, Faustinus, Felix, Sylvan a štyri zbožné ženy, Memmia, Juliana, 

Ceriacida a Donata. I nahováral ich, aby vieru svoju zapreli a bohom obetovali. Najviac lichotil sv. Cyriakovi, lebo dúfal, že 

keď jeho získa, všetci chytení kresťania budú ho nasledovať a miestodržiteľ veľkú zásluhu a slávu vydobyje si u ukrutného 

Maximiniana. Keď lichotenie a skvelé sľuby nespomohly, vyhražoval sa im Karpasius mučením a smrfou. Za sv. Cyriakom 

volali všetci jednohlasne: «My sme služobníci pravého Boha a obetovať budeme len Ježišovi, ktorý je Pánom a Spasiteľom 

naším!» Karpasius rozpálil sa hnevom a zvolal: «Počkaj, šedivá hlavo, hneď ťa premením na mládenca!» I rozkázal katom, 

aby mu vriacu smolu na hlavu liali. Svätý znášal muky trpezlive a radostne volal:«Sláva buď Tebe, Pane Bože, ktorý činíš 

Svojho sluhu dôstojným, aby prijatý bol do kráľovstva Tvojho!» I dal ho ukrutník na reber natiahnuť a telo jeho bičovať. I 

obrátil sa miestodržiteľ ku ostatným kresťanom a riekol: «Či chcete krajinským bohom obetovať, alebo s Cyriakom 

zomrieť?» Všetci jednohlasne volali: «My sme kresťania a obetúvame len pravému Bohu, a nie modlám zo skaly a dreva!» 

Karpasius dal všetkých ukrutne mučiť a pýtal sa zase sv. Cyriaka: «Nuž prečo chceš zomrieť, starče?» Svätý ledva dýchal i 

odpovedal: «Preto, že sa mi chce pre Pána Krista zomrieť.» Pohan riekol: «Obetuj, a budeš živý.» Svätý odvetil pokojne: 

«Nech obetujú mŕtvym smiešnym modlám tí zaslepenci, ktorí Pána nášho Ježiša Krista nepoznávajúc Pohan zlostil sa a dal 

svätého kyjami biť. I dal sa pýtať Maximiana, čo s nimi všetkými má urobiť. Ukrutný panovník odsúdil ich na smrť.  

Miestodržiteľ vyviedol ich všetkých za mesto a dal ich postínať. Sv. Cyriak modlil sa pri smrti: «PaneJežišu Kriste, zmiluj 

sa nado mnou a buď mi milostivým!» To stalo sa roku 303, dňa 15. apríla. Zbožný kňaz Ján pochoval telá ich pri ceste 

salárskej. Svätý pápež Marcelinus rozkázal dňa 8. augusta telá ich vykopať, i pochoval ich na statku zbožnej Luciny, ktorý 

na ceste do Ostie ležal, v kamenných hroboch. A sv. cirkev slávi pamiatku sv. Cyriaka a jeho spoločníkov každoročne 

dnešného dňa. 

Sv. Cyriak, jeden zo štrnásti pomocníkov, vyobrazuje sa s mečom v ruke, drakom pod nohama, čo znamená víťazstvo nad 

zlosťou pohanskou. 

Poučenie. 

Sv. Cyriak a jeho súdruhovia zachovali svoju vieru pri najukrutnejších mukách až do smrti. Stálosť a vytrvalosť tá v dobrom 

nebola by možná bývala, keby neboli predtým opravdivý kresťanský život viedli. Všetci opravdiví kresťania žili v prvých 
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storočiach svätý život. Oni boli jedno srdce, jedna duša; oni plnili, ako to zo života sv. Cyriaka vidíme, príkaz Spasiteľov: 

«Milujte blížného svojho, ako seba samého. Potom pozná sa, že ste moji učeníci, keď sa medzi sebou milovať budete.» Oni 

menovali sa medzi sebou bratmi a sestrami, kňazov otcami, títo veriacich synmi a dcérami. Boli oni jednou rodinou, ktorej 

údovia sa medzi sebou útle milovali. A táto kresťanská láska objavovala sa v najkrajšom svetle, keď kresťania pre vieru do 

žalárov hádzaní bývali. Mužovia a ženy, starci a deti poberali sa k žalárom, uplácali žalárnikov, aby ich ku trpiacim bratom 

a sestrám vpúšťali. I rúbali okovy väzňov, donášali im pokrm a peniaze; a keď boli chudobní sami, obracali sa ku 

vzdialenejším obciam, ktoré im pomoc posielaly. V každom kostole bola sporiteľňa pre väzňov a chudobných, do ktorej 

každý kresťan mesačne dva razy svoje milodary kládol. Keď vypukly nákazlivé nemoce, nemala láska prvých kresťanov 

žiadnych hraníc. Oni ošetrovali neohrozene nakazených, či tí boli kresťania, či pohania. Keď našli na ulici opustené dietky, 

ktoré pohanskí rodičia z domu vyhodili, berávali ich sebou do svojich domov a vychovávali ich rodičovský. S najväčšou 

obetivosťou starali sa o siroty sv. mučeníkov. Pre opatrovanie chudobných ustanovení boli zvláštni kňazi, ktorí menovali sa 

diakonmi (jáhnami, sluhami). Títo sbierali almužny, vyhľadávali chudobných, almužny im rozdávali a opatrovali ich. Takými 

diakonmi boli: sv. Štefan, sv. Cyriak, sv. Laurenc atď. Jeden z najkrajších obyčajov a dôkazov lásky prvých kresťanov medzi 

sebou boli hostiny lásky, «agapy» menované, ktoré dávali bohatší v istých dňoch chudobným bratom a sestrám kresťanským. 

A láska prvých kresťanov vsťahovala sa i na mŕtvych. Umývali a drahými masťami mazali mŕtvoly kresťanov, zavinuli ich 

do plátna a odprevádzali ich k hrobu pri sviecach a lúčach; prítomní boli pri službách Božích, ktoré konaly sa hneď za 

zomrelých. Telá svätých mučeníkov kupovali od pohanských vojakov drahými peňazmi a pochovávali ich počestne vzdor 

najväčším nebezpečenstvám svojho života. Na hroboch sv. mučeníkov modlievali sa, do ktorých kládli i nástroje ich 

umučenia a skleničky alebo huby ich krvou naplnené. Na hroboch sv. mučeníkov slúžievali kňazi sv. omše. Keď túto ich 

lásku vzájomnú pohania videli, obdivovali ich a hovorili: «Hľa, ako sa kresťania milujú!» 

Kresťane, rozjímaj, či i ty plníš zákon lásky k blížnym? Keď nie, máš vedeť, že nemáš živej viery, že zapieraš príkaz Ježiša 

Krista. Ukrutné prenasledovania vyznavačov pravej viery prestaly; ale, kresťane, máš vedeť, že ich miesto zaujíma iné 

nebezpečenstvo: posmech a vysmievame sa z cirkevných obradov, z pôstov a sebazapierania, vysmievame sa z bázne pred 

večnými pokutami atď, ktorým pravoverný kresťan vystavený býva. Proti tomuto mravnému prenasledovaniu máš sa brániť 

živou vierou a smelým vyznávaním kresťanských zásad. I zastávaj katolícke obrady a ustanovizne zmužile proti bezbožným 

posmevačom a nevercom. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý nás výročným slávením pamiatky slávnej mučeníckej smrti Svojich svätých mučeníkov Cyriaka, Larga a 

Smaragda obveseľuješ, popraj milostivé, žeby sme stálosť vo viere a v utrpení tých nasledovali, ktorých nebeské narodenie 

slávime. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

9. AUGUSTA. 

Sv. Roman, mučeník. 

Roku 253 vyvolený bol za cisára v Ríme Valerian. Za štyri roky jeho panovania mali kresťania pokoj; mnohí žili v cisárskom 

dome a zastávali vysoké krajinské úrady. Medzi Valerianovými vysokými úradníkmi vynikal zarytý pohan Makrian. Bol on 

vojenským veliteľom, cisárskym radcom a priateľom. Mimo úradných povinností zaoberal sa egyptským čarodejníctvom. I 

nahovoril tento miláčik cisárovi, že mu kresťania svojou prítomnosťou, pohľadom, dýchaním a hlasom v šťastnom 

prevádzaní čarovania prekážajú. Cisár Valerian, ktorý dovolil Makrianovi, aby i malé dietky zabíjal a z ich čriev budúce veci 

jemu predpovedal, uveril mu a to tým viac, keď ho ubezpečoval, že rímskí bohovia na kresťanov sa hnevajú a jeho proroctvá 

pre nich neplnia. Nahnevaný cisár zakázal r. 257 všetky náboženské a bohoslužobné zhromažďovania, najmä na pohrabných 

miestach, aby sa kresťania vzájomne povzbudzovať nemohli. Vladárom naložil, aby biskupov nútili, žeby vedľa pravého 

Boha i rímských bohov ctili a keď by neposlúchli, aby ich do vyhnanstva poslali. Medzi inými biskupami predvolaný bol v 

Karthagu slávný učiteľ cirkvi sv. Cyprián. Keď ho vladár nútil, aby modlám obetoval, riekol: «Neznám len jedného Boha.» 

Vladár hovoril: «Udaj mi ostatných kňazov.» Sv. Cyprián odhodlane riekol: «Vaše zákony samy zapovedajú niekoho 

vyzradiť.» A sudca odsúdil ho: «Nuž iď do vyhnanstva!» A sv. biskup bol na 50 míl od Karthaga zahnaný. Podobne stalo sa 

s biskupom Alexandrinským, Dionysom a inými. 

Keď poverčivý cisár videl, že to neosoží, rozkázal, aby biskupi a kňazi boli zavraždení, vysokí úradníci dôstojnosti a majetkov 

pozbavení. V Ríme vykrvácal medzi prvými mučeníkmi pápež sv. Štefan I. Nezadlho za ním vedený bol na smrť jeho svätý 

a učený nástupca Sixtus II. Na ceste napomínal nariekajúceho diakona Laurenca, ktorý si umrieť s ním žiadal, aby skôr 

cirkevný majetok chudobným rozdal. Vojaci chytili sv. diakona Laurenca, a ukrutne ho mučili. 

Medzi vojakmi, ktorí pri neľudskom mučení sv. Laurenca prítomní boli, stál cisársky dôstojník, menom Roman. On 

obdivoval stálosť, trpezlivosť a svätú radosť, ktorú prejavoval sv. mučeník pri tých najhroznejších trápeniach a bolestiach. 

Milosť Božia osvietila jeho myseľ a zohriala srdce láskou nadprirodzenou. Dal sa vo svätej viere poučiť a prijal sv. krst. 

Ihneď verejne vyznal: «Ja som kresťan!» Vyzvedači oznámili to miestodržiteľovi, a tento dal hneď dôstojníka Romana chytiť 

a pred svoju súdnu stolicu postaviť. Miestodržiteľ nahováral ho, aby krajinským bohom obetoval. Sv. Roman odpovedal: «Ja 
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som kresťan, a obetujem len živému Bohu.» Miestodržiteľ zvolal: «Blázne, ty držíš za Boha Krista, ktorého Židia 

ukrižovali?» Svätý riekol pokojne: «Bol som bláznom, keď som sa klaňal kamenným a dreveným bohom.» Miestodržiteľ 

hrozil mu mukami a smrťou. Svätý riekol: «Nedávno bol som pokrstený; i verím, že mi Boh hriechy odpustil, a preto rád 

zomriem.» Miestodržiteľ videl, že ho nenakloní, aby modlám obetoval, i odsúdil ho na smrť. Kat zoťal hlavu jeho ešte v 

predvečer mučeníckej smrti sv. Laurenca dňa 9. augusta roku 258. 

Nábožní kresťania pochovali telo sv. Romana na ceste do Tiburu, kde bol sťatý. Neskôr prenesené boli jeho ostatky do Lukky 

a uložili ich do hlavného oltáru v chráme, ktorý bol jeho pamiatke zasvätený. 

Sv. Roman vyobrazuje sa v rúchu rímského vojaka, v jednej ruke drží meč, v druhej palmovú ratolest 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám, ktorí sv. Romana, mučeníka Tvojho znovuzrodenie slávime, aby sme na jeho prímluvu v láske k Tebe 

posilnení boli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

Sv. Emygdius, biskup a mučeník. 

Sv.Emygdius narodil sa v treťom storočí Po Kristu Pánu v meste Trevíre na Rýne, vo Francúzsku. Jeho rodičia boli bohatí 

zemania a pohania; i vychovávali ho podľa zaslepenej pohanskej povery a obyčaje. Keď mal Emygdius dvadsaťtri roky, 

obznámil sa s učením Ježiša Krista, a od toho okamžiku nemal pokoja, kým vo sv. viere vyučený a pokrstený nebol. Márne 

odhovárali ho od toho vážneho kroku pohanskí rodičia, darmo hrozili, že sa ho čo svojho syna zrieknu. On dal sa slávnostne 

pokrstiť, opustil rodičovský dom a svetský život, i došiel s tromi priateľmi Euplom, Germánom a Valentínom do pustej hory, 

vystaval si pustovňu a viedol tam svätý život. V horskej tisine čítaval so svojimi priateľmi a učeníkami sv. Písmo, prespevoval 

žalmy a chválospevy, modlil sa vo dne v noci, postil a živil sa čo opravdivý pustovník chlebom a vodou. Keď vzdelal sa 

dokonale vo svätej viere a ozbrojil seba zapieraním, začal okolitému ľudu slovo Božie ohlasovať a v každej potrebe mu 

pomáhať. Neskôr odišiel do Ríma, aby i tam vo svojom bohumilom diele pokračoval. 

Keď prišiel do Ríma, usadil sa v dome jedného pohana na ostrove rieky Tibery. Pohan obľúbil si zbožného hosťa a nezadlho 

považoval ho za úda rodiny. Svätý chcel sa mu zavďačiť, i ošetroval jeho dcéru, ktorá päť rokov nezhojiteľnou nemocou 

trápená bola. A keď ju vyučil vo sv. viere, udelil jej sv. krst a ona uzdravila sa hneď. Divotvorné to uzdravenie roznieslo sa 

po meste; i priviedli mu slepého, aby ho uzdravil. Sv. Emygdius vzýval Boha o pomoc, prežehnal slepého sv. krížom a ten 

hneď videl. Keď to uzrel pohanský ľud, držal ho za syna boha Apollona, a uviedol ho vo víťazosláve do chrámu Eskulapa, 

ktorý bol bohom lekárov. Sv. Emygdius oznámil pred všetkým ľudom, že je sluhom Ježiša Krista, i začal ohlasovať sv. učenie 

Jeho. Na dôkaz, že Ježiš Kristus je pravý Bôh, vzýval Ho o pomoc, i uzdravil veľké množstvo nemocných, ktorí tam márne 

modlu o pomoc vzývali. Nato zboril oltáre, polámal Eskulapovu modlu a kusy z nej pohádzal do rieky Tibery. A 1300 

pohanov, okrem žretcov Eskulapových, ktorí sa pohanstva odriekli a ničomnosť modly poznali, prijalo sv. vieru a dalo sa 

pokrstiť. Keď to počul miestodržiteľ rímský, Posthumius Tician, vyhražoval sa sv. Emygdiovi hroznými trestami a chcel ho 

dať uväzniť a zabiť. Svätý mal videnie, ktorým mu oznámené bolo, aby sa ukryl a sv. cirkvi i na ďalej osožným bol. I ušiel 

nástrahám zúrivého nepriateľa a ukryl sa u pápeža, sv. Marcela I., ktorý od roku 304 až do roku 309 sv. cirkev riadil a ako 

mučeník svoj život dokonal. 

Pápež posvätil sv. Emygdia pre jeho zásluhy za kňaza a nezadlho za biskupa, a poslal ho do mesta Askoli, aby tam cirkev 

riadil. Na ceste do svojho biskupského mesta ohlasoval Emygdius, ako horlivý apoštol, slovo Božie, i obrátil mnoho pohanov 

na vieru Kristovu. Keď sa usadil čo biskup v meste Askoli, začali žretci ako posedlí diablami po všetkých pohanských 

chrámoch revať a pohanský ľud proti biskupovi búriť, lebo cítili prítomnosť horlivého služobníka Ježiša Krista, o ktorom 

vedeli, že je takou zázračnou milosťou obdarený, že budú museť zahynúť. Pohania zbúrili sa a hľadali sv. biskupa, aby ho 

zavraždili. Miestodržiteľ dal sv. Emygdia chytiť a pred svoju súdnu stolicu doviesť. I prehováral neobyčajného cudzinca, aby 

Paromovi (Jupiterovi) a bohyni Angarii obetoval. Sľuboval mu, že mu dá svoju dcéru Polysiu za manželku, keď sa 

kresťanstva odriekne a pohanom sa stane. Svätý získal Polysiu učeniu Kristovmu a pokrstil ju. Pri jej pokrstení vyviedol zo 

skaly zázračným spôsobom množstvo vody; keď to videli pohania, dalo sa ich 1600 pokrstiť. 

Miestodržiteľ Polymius rozhneval sa náramne, dal sv. Emygdia vojakmi chytiť a hlavu mu zoťať. Kresťania pochovali tajne 

telo svätého v chráme. A ľud z celého okolia ctí sv. Emygdia podnes čo patróna mesta Askoli. Sv. Emygdius podstúpil smrť 

mučenícku počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána a Maximiana okolo roku 305. 

Sv. Emygdius vyobrazuje sa v rúchu biskupskom, s mečom v ruke. 

Poučenie. 

Sv. Roman a sv. Emygdius poznali vznešenosť učenia Ježiša Krista a keď prijali sv. krst, boli neohrození a verní vo viere až 

do svojej mučeníckej smrti. Sv. Hieronym hovorí vo svojich listoch ku Rustikovi, že nikto nie je šťastlivejším nad kresťana; 

lebo on má nebeské kráľovstvo prisľúbené. Preto boli svätí títo, ktorých pamiatku dnes slávime, takí šťastní, keď mučeníckou 

smrťou za sv. vieru zomierali. Preto volá sv. Chryzostom: «Akým som bohatým, že mám skrze milosť Boha, pôvodcu 

všetkého majetku! Srdce moje, pozdvihnime sa k nebu, pre ktoré sme stvorení, i opovrhujme zemou, ktorá je nás nehodná!» 
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Kto nemá toto povedomie a čo by človek všetky vedy vyčerpal a jeho rozumu nič skrytého by nebolo: nič by mu to osožné 

nebolo, keby mu chýbalo poznanie spásy. Najmenší s pokleslých anjelov zná doista viac, než všetci učenci; ale či je preto 

menej nešťastným? Jemu chýbalo jediné poznanie spásy a preto je najnešťastnejším stvorením. a najneučenejší človek s 

najjednoduchejším rozumom, ktorý zná účinkovať pre svoje duševné spasenie, nečaral by sa s ním. Kresťane, máš vedeť, že 

poznanie spásy donáša zdravé ovocie a kto dospeje k tomu, že zbožný a svätý život vede, ten je najučenejším mužom. 

A nič nie je ťažšieho, než život kresťana. Človek nerodí sa ako kresťan; on stáva sa ním len namáhavé. Kresťan musí 

neprestajne bojovať so zlým duchom, so svetom a sám so sebou až do posledného vzdychnutia, ako títo sv. mučeníci. Sv. 

Ignác opísal život kresťana takto: «Oheň, kríže, divé zveri, rozkusovanie, ubičovanie, vylámanie údov, násilné rozpadnutie 

celého tela, všetko trápenie diabla nech prídu na mňa, keď len Ježiša neutratím.» A nikto nie je mocnejším a silnejším nad 

kresťana, ako nám to sv. Emygdius dokazuje. On premáha diabla, povyšuje sa a povznáša nad všetko vo svete, on zapríčiňuje, 

že mu Boh zázračne pomáha, kedykoľvek Ho o to prosí. To môže živá viera, to nádej na večný blažený život! 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si blahoslaveného Emygdia, Tvojho mučeníka a biskupa, víťazstvom nad modlami a slávou zázrakov ozdobiť 

ráčil popraj nám milostivé, aby sme na jeho prímluvu nad pokúšaním zlých duchov víťazili a cnosťami ozdobení skvieť sa 

mohli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

10. AUGUSTA. 

Sv. Laurenc (Vavrinec), mučeník. 

Pápež sv. Lev Veľký hovorí o sv. Laurencovi: «Ako oslávený bol Jeruzalem skrze sv. Štefana, tak Rím skrze sv. Laurenca.» 

Všetci sv. Otcovia oslavujú a zvelebujú ho a v celej katolíckej cirkvi slávi sa dnes jeho pamiatka. V Ríme zasvätený je 

veľkolepý chrám na hrobitove jeho úcte, ktorý tam už štrnásť sto rokov stojí. V chráme dolu v krypte odpočívajú jeho ostatky 

a nad nimi stojí oltár, na ktorom slúžieva sa sv. omša. 

Sv. Laurenc narodil sa z chudobných rodičov vo Španielsku. Sv. Otcovia neznajú určite udať, ako sa menovali jeho rodičia. 

Niektorí myslia, že jeho otcom bol sv. Orencius a že matka menovala sa Paciencia. Za času panovania cisára Valeriana (r. 

253— 260) prišiel sv. Laurenc čo chudobný mladík do Ríma. S v. Sixtus, ktorý bol vtedy archidiakonom, zaľúbil si zbožného, 

cnostného a veľmi nadaného mladíka. I vyučil ho vo vedách bohosloveckých a priviedol ho na cestu kresťanskej dokonalosti. 

Roku 257 stal sa otcovský jeho priateľ Sixtus pápežom, posvätil sv. Laurenca za diakona a vriadil ho medzi prvých sedem 

diakonov rímskej cirkvi, ačkoľvek tento úrad len vážnym a cnosťami vynikajúcim mužom sverený býval. Pri tom uložil mu, 

aby cirkevný majetok spravoval a ním chudobných kresťanov zaopatroval. 

Cisár Valerian, ktorý r. 253 vladáriť začal, zachádzal zprvu s kresťanmi veľmi láskavé a hovorieval o nich, že sú najlepšími 

poddanými. Pohanskí žretci, na prvom mieste čarodejník Makrian, ktorý bol cisárovým miláčkom, popúdili Valeriana proti 

kresťanom. I vydal prostred 257. roku nariadenie, ktorým zakazoval, aby kresťania sa nezhromažďovali, a žiadal, aby biskupi 

a kňazi, Ŕtorí bohom obetovať nebudú, z krajiny vyhnaní, alebo i povraždení boli. Sv. pápež Štefan I. bol prvou obetou 

tohoto prenasledovania. Roku 258 vydal Valerian ešte prísnejšie nariadenie proti nevinným kresťanom. Sv. Cyprián píše 

jednému biskupovi v Afrike: «Cisár Valerian vydal rozkaz všetkým svojim úradníkom, aby mučili a zabíjali všetkých 

biskupov, kňazov a diakonov, aby pozbavili úradov všetkých kresťanských mužov vznešených a vážnych, všetky statky im 

odobrali, a keby zdráhali sa bohom obetovať, hlavy im postínali. Do tohto nariadenia počítaní sú i všetci cisárski dvoranovia 

a sluhovia, ktorí, keby nezriekli sa hneď svojej viery, majú byť pozbavení majetkov, reťazami spútaní a čo otroci ku ťažkým 

prácam odsúdení.» V tomto druhom prenasledovaní zomreli pri hrozných mukách nesčíselní kresťania. Pohanskí sudcovia a 

vladári zúrili proti urodzeným a nízkym, proti bohatým a chudobným, i neušetrili ani útle deti. 

Valerian chcel tým spôsobom vykoreniť sv. cirkev, keď všetkých predstavených jej zabije. A preto siahol najprv na hlavu 

cirkvi, pápeža Sixta II., ktorý sotva rok cirkev Božiu riadil; i odsúdil ho na smrť. Keď bol Sixtus II. na smrť vedený, išiel za 

ním sv. Laurenc s plačom a volal so vzdychaním: «Kam ideš, otče, bez syna? Svätý Biskupe, kam ideš bez svojho diakona? 

Ach, nikdy nekonal si sv. Obetu, kým som ti pri oltári pri boku nestál: Čím zaslúžil som si tvoju nespokojnosť? Alebo či si 

zbadal, že som bol neverným vo svojom úrade? Oj, zkusuj ma znovu a presvedč sa, či si nehodného k službe cirkvi vyvolil? 

Posiaľ sveroval si mi rozdávanie krve Ježiša Krista, a dnes odopieraš mi česť, aby som mohol svoju krv s tvojou vycediť! Či 

sa neobávaš, že, keď chváliť sa bude tvoja neohrozenosť v umučení, tvoje pokračovanie hanené bude, že takto opúšťaš svojho 

sluhu? Koľkí podmanitelia zvíťazili skrze udatnosť svojich poddaných, a nie skrze svoje vlastné boje? Či Abrahám nevystrel 

ruku, aby sám zabil svojho syna, a či apoštolské knieža nepostúpil svoju slávu sv. Štefanovi, aby stal sa prvým mučeníkom? 

Prečo by si nedopustil, svätý otče, žeby tvoje deti vydaly svedectvo o tvojej múdrosti a cnosti, keď smele s tebou zomrú? 

Neodďaluj obetu syna, ktorého si vychoval. Palmová ratolesť, ktorú dosiahnem pri tebe, bude okrasou tvojej koruny, a moja 

sláva bude tvojou slávou. Preukáž, otče, svoju silu v svojom synovi». 
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Dojatý touto túžbou po mučeníckej smrti, tešil sv. Otec Sixtus svojho verného diakona, ktorý nechcel sa ani pri smrti od neho 

odlúčiť, a riekol: «Neopúšťam ťa, syn môj! Teba očakáva ťažší boj. Mňa šetria, lebo som slabý starec; ale teba čaká slávnejšie 

víťazstvo. Prestaň želieť; lebo o tri dni budeš ma nasledovať. Prečo chceš mať účasť na mojom víťazstve, keď sa ti ponúka 

celá a úplná koruna? Prečo túžiš tak veľmi po mojej prítomnosti? Keď Eliáš do neba vstupoval, zanechal Elizea na zemi, a 

tento učeník nestratil ducha. Zachráň poklad cirkvi a zaopatri chudobných». Sv. Laurenc odprevádzal potešený svätého 

pápeža až ku krížu, na ktorom sv. svoj život dokonal; i ponáhľal sa domov, aby zachránil poklady cirkvi, žeby nedostaly sa 

do rúk pohanov. I rozdával ich celú noc zhromaždeným chudobným. Rímská cirkev oplývala veľkými pokladmi, z ktorých 

nielen chudobných v Ríme podporovala, ale i bohaté almužny do ďalekých krajín posielala; pri službách Božích upotrebované 

boli zlaté a strieborné nádoby a svietniky. Keď sv. Laurenc všetko bohatstvo cirkvi bol rozdal chudobným, prišli k nemu ráno 

vojaci, poslaní vodcom HyppoIitom, aby ho k miestodržiteľovi zaviedli. 

Miestodržiteľ vedel, že svätý Laurenc opatruje cirkevné poklady, i oslovil ho: «Vy kresťania ponosujete sa, že prísno s vami 

nakladáme. Teraz nie je reč o trápeniach a mukách, ale dobrotivé a láskavé sa ťa pýtam mocou svojho úradu, čím chceš 

prispeť z hojnosti cirkevného bohatstva k napomoženiu vlasti? Cisár zapletený je vo veľkú vojnu s Peršanmi, jeho sily sú 

vyčerpané, a o vás známe, že upotrebúvate zlaté nádoby pri obetách, že vo svojich zhromaždeniach píjate posvätené víno zo 

strieborných kalichov a že voskové sviece horievajú na zlatých svietnikoch. A keď váš Boh, ktorého Židia zabili, dal vám 

naučenie, aby ste dávali cisárovi, čo cisárovi patrí, keď sám v chudobe žil a vás k chudobe napomínal, vydajte mi svoje 

poklady a uspokojte sa teda tými slovami a buďte bohatými na dobrých skutkoch». Jak láskavé miestodržiteľ hovoril, tak 

láskavé odpovedal mu sv. Laurenc: «Netajím, že naša cirkev je veľmi bohatá a nikto na svete nie je takým bohatým, ako ona. 

Ani sám cisár nemá toľko a také drahocenné poklady, ako ona. Ani sa nezdráham otvoriť pokladnicu a drahocenné poklady 

Kristove ti ukázať. Jedine to ťa prosím, aby si mi poprial niekoľko dní, žeby som všetko do poriadku priviesť a tebe ukázať 

mohol». Miestodržiteľ poprial mu tri dni času a objednal, ako sv. Augustín píše, niekoľko vozov, aby na ne tie poklady cirkvi 

naložiť mohol. I tešil sa pohan podvodu, ktorým všetkých pokladov cirkvi zmocniť sa domnieval. 

No sv. Laurenc zhromaždil behom tohoto času všetkých chudobných, ktorí vydržiavaní a podporovaní bývali sv. cirkvou; 

bolo ich okolo 1500. I zostavil pri kostole, sa boli sišli, soznam ich mien. Naložil na kde vozy slabých starcov, slepých, 

kulhavých, málomocných, opustené vdovy a siroty a s týmto zástupom chudobných odobral sa k miestodržiteľovi. Tento 

vyšiel, aby prevzal cirkevné poklady, i pýtal sa zadivený: «Kde sú poklady, ktoré si mi prisľúbil vydať?» Laurenc ukázal na 

chudobných: «Toto je bohatstvo, títo sú poklady cirkvi, ktoré sa neumenšujú, ktoré každý človek má a u každého nájsť sa 

môžu». Miestodržiteľ nahneval sa a zvolal: «Vydaj mi poklady!» Svätý odpovedal láskavé: «Či tu niečo badáš, čo by ťa 

mohlo obraziť, alebo ti bolo nemilé? Zlato, po ktorom žiadostivé túžiš, je ničomný mŕtvy kov a prameň mnohých zločinov a 

neprávostí. Opravdivé zlato je to nebeské svetlo, ktoré tu prítomní chudobní nešťastníci požívajú. Oni nachádzajú vo svojej 

telesnej krehkosti a ustavičnom súžení, ktoré trpezlive znášajú, najlepší výdobytok. Neznajú o neprávostiach a 

náruživostiach, ktoré čo opravdivé duševné nemoce ľudí, najmä vysoko postavených a bohatých, na zemi nešťastnými a 

opovrženými robia. Nuž v týchto chudobných spatrujem tie veľké bohatstvá, ktorými cirkev vládne a ktoré som tu ukázať 

tebe prisľúbil. Títo sú naším zlatom, naším striebrom a v týchto sirotách a vdovách pozoruješ naše perly a drahokamy; lebo 

oni sú Bohu posvätení a cirkev stáva sa nimi vyvýšeným predmetom úľuby pravého Boha. Prijmi tieto poklady, staraj sa o 

neotcovsky, i upevníš šťastie mesta Ríma a napomôžeš blaho trvajúce svojho cisára». 

Miestodržiteľ rozpálil sa náramným hnevom i zvolal: «Nešťastný človeče, ty opovažuješ sa posmech zo mňa robiť a moju 

dôstojnosť vysmievať? Znám tvoju bláznivú túžbu po mučeníckej smrti; ale nemysli si, že ju rýchle prevediem. Zomreš, ale 

trvajúcou a bôľnou smrťou, aby si dosti učinil za pohanie je, ktorého dopustil si sa proti mojej osobe». I dal rozvzteklený 

miestodržiteľ svätého mládenca bičovať a hrozil mu ukrutnými mukami. Svätý riekol pokojne: «Oj nešťastný človeče, ktorý 

ma mukami strašíš, máš vedeť, že tieto nie sú mojimi, lež tvojimi mukami; lebo ja teším sa z nich a od dávna vrúcne túžim, 

aby som mohol pri tomto stole jesť a takýmito pokrmy sa nasýtiť». Keď miestodržiteľ videl, že hrozbami a bičovaním poklady 

od neho nevynúti, dal ho do žalára odviesť. O niekoľko hodín predvolal ho miestodržiteľ zase pred seba. I prosil ho, aby mu 

zradil, kde sú cirkevné poklady ukryté. Napomínal ho, aby mu ich vydal; lebo že mu i tak nebudú treba. Svätý riekol pokojne: 

«Ja dôverujem nebeským pokladom, totiž dobrote a milosrdenstvu Božiemu, ktoré moju dušu osvobodia, keď bude moje telo 

tvojmu mučeniu podrobené». Miestodržiteľ dal ho bičovať. Svätý volal: «Znaj, bezbožníku, že mi poklady Ježiša Krista k 

víťazstvu pomáhajú; lebo necítim mučenie». Miestodržiteľ dal ho ukrutnejšie mučiť. Ale svätý riekol pokojne: «Skrze milosť 

Božiu nebojím sa tvojho mučenia; lebo ono dlho trvať nebude. Neprestávaj teda mňa mučiť; rob, čo chceš, aby si ma trápil». 

Miestodržiteľ rozkázal ho kyjami biť. Svätý obrátil oči k nebu, i prosil Boha, aby jeho dušu k sebe povolal. Keď kati ustali, 

riekol nazlostený pohan: «Či nevidíte, Rimania, že diabli pomáhajú tomu, ktorý nebojí sa ani bohov, ani cisára, ani 

najväčšieho trápenia?» A ukrutník dal natiahnuť na škripec sv. Laurenca, ktorý sa modlil: «Pochválený buď, Pane a Bože 

môj, ktorý si mne nehodnému také veľké milosrdenstvo preukázal! Popraj mi milosti, najsvätejší Spasiteľu, aby všetci tu 

prítomní poznali, že neopúšťaš Svojich sluhov, ale ich potešuješ v čase zármutku!» 

Keď pohania videli túto neohrozenú vytrvalosť a veľkú dôveru sv. Laurenca v milosrdenstvo Božie, obrátili sa mnohí na 

vieru Kristovu, medzi nimi 165 prítomných vojakov. Miestodržiteľ dal hneď vojenských dôstojníkov Romana, Krescencia a 

Klaudia Severa odpraviť a svätého Laurenca do žalára odviesť. 

Na druhý deň ráno povolal miestodržiteľ sv. Laurenca pred seba a pýtal sa ho na jeho vlasť, rod a život. Sv. Laurenc 

odpovedal: «Ja som zo Španielska; žijem ale od viac rokov v Ríme. V kolíske bol som pokrstený a v poznávaní a plnení 

zákonov Božích vychovávaným Miestodržiteľ ho okríkol: «Či sa smieš chváliť, že znáš zákon Boží, keď bohov nenávidíš a 

vysmievaš sa z pokút pre neznabohov určených?» Svätý diakon odpovedal: «Pravda je, že skrze milosrdenstvo Božie 

nepoznávam modly a žiadneho trápenia sa neľakám; ale v tomto poslúcham zákon Boží». Miestodržiteľ hrozil mu, že keď 

nezmení svoje smýšľanie a bohom obetovať nebude, že ho dá celý deň a celú noc mučiť. Svätý neohrozene riekol: «Nuž keď 
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tak mieniš, rob, čo sa ti ľúbi. Boh premení noc na deň». Rozzúrený pohan rozkázal katom, aby von z mesta nakládli ohňa a 

železné mriežky (rošt) prichystali. Keď sv. Laurenca vojaci von z mesta vyviedli, obozrel sa na Rím a zvolal: «Zdravé buďte 

vy vŕšky rímské, vy chrámy Božie, vy hroby svätých, mňa volá krajšie mesto, svätejší chrám, večný život!» 

Na popravnom mieste strhali vojaci so sv. diakona rúcho, priviazali ho reťazami na železné mriežky, pod ktorými žeravé 

uhlie sa jásalo. Rozžiarený oheň pomaly pražil telo svätého mládenca a zapríčiňoval mu hrozné bolesti; ale svätý nezdal sa 

ich cítiť. Jeho krásna tvár žiarila nadzemským svetlom a rozkošou. A keď žeravé uhlie telo pomaly trávilo, naplnený bol 

takou láskou k Bohu, že pre túžbu po Pánu Kristovi zabudol na bolesti a žalmy si prespevoval. S úžasom videli pohania, že 

duša preniknutá Duchom svätým je niečo nadzemského. Keď sa tak za dlhší čas pražil, riekol žartovne k miestodržiteľovi: 

«Teraz môžeš ma obrátiť na druhú stranu, na tejto strane je moje telo už dosť upečené». Ukrutník dal ho obrátiť na druhú 

stranu. A sv. mučeník nezadlho riekol: «Teraz už môžeš zo mňa jesť: telo moje dobre je upečené». Miestodržiteľ odpovedal 

mu surovými nádavkami. A sv. Laurenc obrátil zrak svoj k nebu, i modlil sa skrúšene povýšeným hlasom k Bohu, aby popriať 

ráčil, žeby sa Rím čoskôr obrátil na sv. vieru, aby sv. Evanjelium po všetkých končinách veľkej jeho ríše šíriť sa mohlo. 

Mnohí z prítomných najvyšších úradníkov pohnutí boli týmto hrozným divadlom, i obrátili sa hneď na vieru Kristovu. A keď 

zverskí kati telo sv. Laurenca niekoľkoráz so strany na stranu obrátili, aby jeho muky predĺžili, odovzdal sv. Laurenc svoju 

svätú dušu Tomu, ku ktorému ho predišiel o 200 rokov predtým jeho opravdivý blíženec sv. diakon Štefan. 

To stalo sa dňa 10. augusta r. 258. Telo sv. Laurenca vzali na svoje ruky dvaja vznešení kresťania rímskí, vojenský dôstojník 

Hyppolit a kňaz Justin, i pochovali ho vedľa cesty, ktorá vede do mesta Tibur. Nad jeho hrobom dal cisár Konštantín Veľký 

nádherný chrám vystavať. Sv. Ambróz a Augustín, ako i sv. pápeži Lev a Gregor dosvedčujú, že na jeho hrobe dialy sa veľké 

divy. A sv. spevec Prudencius hovorí, že celkovité obrátenie mesta Rímu a celej rozsiahlej ríše rímskej zaďakovať sa má 

modlitbe, ktorú sv. Laurenc takmer v krvi, v ohni a v duchu sa modlil. Ostatky sv. Štefana prenesené boli do Ríma za cisára 

Theodosia a pochované v oltári pri ostatkoch sv. Laurenca. A tak, ako duše týchto sv. diakonov a mučeníkov spojené sú pred 

trónom Božím: tak spojené sú aj ich ostatky telesné tu na zemi. V tom istom oltári odpočívajú kosti i sv. Justina, mučeníka. 

Mnohé chrámy v Ríme, v Itálii a po celom svete zasvätené sú pamiatke sv. Laurenca. Svetochýrny kláštor Eskurial v 

Španielsku vystavaný je v podobe mreží, na ktorých sv. Laurenc mučenícku smrť podstúpil. 

Sv. Laurenc vyobrazuje sa čo mladistvý diakon s palmovou ratolesťou v jednej a s mriežkami v druhej ruke. 

Poučenie. 

Sv. Laurenc dokázal bohatierskou svojou smrťou, že spokojnosť nezakladá sa na požívaní zemských radostí, na svetských 

hodnostiach a panovaní; ale že jestvujú vyššie záujmy, nevidomé radosti a nebeské rozkoše a že pri nich miznú všetky 

trápenia telesné, ba že tieto najväčšie uspokojenie a blaženosti zapríčiňujú. Preto hovorí sv. Augustín: «Láska Božia zaujímala 

tak srdce sv. Laurenca, že jeho telo necítilo plameň, ktorý ho trávil. Kto Boha opravdivé miluje, nemiluje svoje telo, ani 

radovánky; ten opovrhuje životom, i túži, aby zomrel.» A tak každý opravdivý kresťan, ktorý venuje svoj život Bohu, znáša 

každé príkorie a trápenie s radostným srdcom pre Krista; nešťastie mu je len prostriedkom, aby utužil lásku svoju k Nemu a 

odovzdal sa dôverne Jeho svätej vôli; veď jeho podporuje viera, teší nádej, oduševňuje láska. Preto píše sv. Gregor: «Kto 

zachová trpezlivosť, vládne svojou dušou; lebo posilnený býva proti všetkým protivenstvám; a on premáha seba a keď nad 

sebou víťazí, panuje.» 

Trpezlivosť sv. Laurenca bola podivná. On nečakal na trápenia, on ich vyhľadával. Sám vystúpil na mriežky, pod ktorými 

žeravé uhlie horelo, ako na nejaký víťazoslávný voz. On napomínal katov, aby obrátili jeho telo na druhú stranu, aby väčšie 

bolesti trpeť mohol. Kresťane, máš vedeť, že keď svoje telo miluješ, keď mu v živote lahodíš, budeš museť v druhom živote 

znášať oheň pekla alebo očistca. Či by si teda nechcel radšej so sv. Laurencom za hodinu páleným byť, než so zatratencami 

po všetky časy, naveky? 

Sv. Laurenc pozdvihol oči svoje k nebu, keď zomieral, a ďakoval Bohu za lásku a milosť, že prijať ráčil život jeho čo obetu. 

Kresťane, nasleduj sv. Laurenca vo svojom utrpení; pozdvihuj oči a srdce svoje k nebu a ďakuj Bohu za milosť, že ti dá trpeť 

a chystá ti večnú korunu. 

Dobrotivý Boh oslávil sv. Laurenca už na tejto zemi mnohými zázrakmi. A pravoverní kresťania ctili ho hneď po slávnej 

mučeníckej smrti všade neobyčajným spôsobom. Sv. cirkev slávi i dnes jeho pamiatku veľkou slávnosťou; dnešný deň má, 

ako najväčšie slávnosti cirkevné, celú oktávu v breviári a v missali. Sv. Augustín píše o jeho úcte: «Kto kedy modlil sa na 

jeho hrobe a neobdržal, o čo žiadal? Jeho zásluha vymáha i to, že mnohým slabým dostáva sa časných statkov, ktorými on 

pohŕdal, nie síce preto, aby vo svojej slabosti zotrvali, ale aby prijali malé dary a naučili sa žiadať a prosiť o vznešenejšie. 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám, aby v našich srdciach plameň hriechov vyhasol, ktorý si poprial sv. Laurencovi tú milosť, že znal bolesti 

horúceho ohňa premáhať. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 
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11. AUGUSTA. 

Sv. Zuzanna, mučenica. 

Sv. Zuzanna narodila sa okolo roku 280 po Kristu Pánu z vysokourodených kresťanských rodičov V Ríme.Jej otec menoval 

sa Gabinus a bol bratom pápeža Kája, ktorý od roku 283 do roku 296 sv. cirkev riadil. Rodičia týchto boli Kájus Maximus, 

brat cisára Diokleciána a ich matka Serena, dcéra rímského veľmoža Filippa, ktorý ale od roku 244 do roku 249 čo cisár 

veľmi blahodarne panoval a sám kresťanom bol. A tak bola sv. Zuzanna vnučkou pápeža sv. Kája a pravnučkou cisára 

Diokleciána, ktorý bol ukrutným prenasledovníkom kresťanov. 

Nábožný kresťanský otec Gabinus vychovával po včasnej smrti manželkinej jedinú dcéru svoju veľmi starostlivé vo všetkých 

kresťanských cnostiach; pri čom mu bol na veľkej pomoci jeho brat Kájus, ktorý pre svoj svätý život, veľké cnosti a vysokú 

učenosť po smrti pápeža Eutychiana roku 283 jednohlasne za pápeža vyvolený bol. A sv. Zuzanna prekvetala pri tejto skvelej 

opatere ako najkrajšia ružička v záhrade Božej; i každý obdivoval jej krásnu nevinnosť, nábožnosť a bázeň Božiu. Keď 

dorastala na pannu, stránila sa starostlivé sveta a ukrývala v tichej samote svojej skvelosť svojej čistej duše a svojej telesnej 

krásy. V nádhernom otcovskom paláci žila skromne, modlievala sa a postievala prísne. A jej srdce naplnené bolo takou 

horlivosťou pre česť Božiu, že urobila sľub večnej pannenskej čistoty. Po čas prenasledovania kresťanov túžila po mučeníckej 

smrti. 

Ukrutný pohan, cisár Dioklecián, uzrel svoju pravnučku, ktorá sa mu pre jej krásu tak zaľúbila, že ju chcel vydať za svojho 

spolupanovníka Galéria Maximiana a cisárovnou urobiť. I poslal ku Gabinovi svojho vnuka Klaudia, aby Zuzannu za 

manželku pre cisára Galéria vypýtal. Zbožný Gabinus vypočul žiadosť svojho cisárskeho strýca Diokleciána, i prosil jeho 

posla Klaudia, aby mu poprial času ku rozhodnutiu. Gabinus sdelil žiadosť cisárovu svojmu bratovi pápežovi sv. Kájovi. A 

obidvaja zjavili sv. Zuzanne vôľu cisárovu. Svätá panna hneď sa rozhodla, i riekla: Viac než cisárska koruna ľúbi sa mi moja 

kresťanská viera a pannenská čistota. Keby som sa bola chcela vydať, bola by som sa vydala za kresťana; ale ja nezruším 

vernosť oproti Bohu, ktorému som čistotu sľúbila.» Otec Gabinus a strýc potešili sa nad touto odpoveďou, ačkoľvek znali, 

čo má sv. Zuzanna a s ňou i oni od ukrutného pohana a mocného cisára očakávať. I radili sv. Zuzanne, aby sa modlitbou, 

postami a dobrými skutkami k nastávajúcemu boju chystala. 

Po krátkom čase prišiel Klaudius, poslaný cisárom Diokleciánom, ku Gabinovi, aby jeho rozhodnutie počul. Gabinus riekol, 

že sa jeho dcéra Zuzanna za cisára Galéria nevydá. Klaudius chcel to od samej panny počuť, i žiadal, aby ho k nej Gabinus 

pripustil. Keď sa Klaudius ku sv. Zuzanne priblížil, chcel jej podľa vtedajšej obyčaje ruku poľúbiť. Svätá panna ztiahla ruku 

naspäť a riekla vážne: «Nikdy som to nedovolila nikomu, a tebe to najmenej dovolím; lebo tvoje ústa sú poškvrnené 

pohanskou obetou, z ktorej si požívaU A keď Klaudius žiadosť Diokleciánovu vyslovil, aby sa stala manželkou cisára 

Galéria, odpovedala sv. panna: «Nemôžem byť manželkou neznabohovou.» Klaudius riekol: «Krivdíš Galeriovi, keď ho 

neznabohom menuješ; lebo on klania sa bohom našim. Alebo, či mi môžeš protivu toho dokázať?» A sv. Zuzanna, osvietená 

Duchom svätým, dokázala mu zrejme blud modlárstva a presvedčila ho základne o pravde viery v jedného Boha, že jeho 

duša bola osvietená a on prosil dojatý o vyučenie vo sv. viere a o prijatie do cirkvi. V noci prišiel Klaudius i so svojimi synmi 

ku Gabinovi, ktorý ich ku pápežovi Kájovi zaviedol, kde vo sv. náboženstve dokonale vyučení, sviatosť krstu z rúk sv. pápeža 

prijali. Keď Klaudius ku cisárovi s odpoveďou sa nevracal, poslal Dioklecián brata Klaudiovho, Maxima, aby sa u Gabina o 

veci dozvedal. Gabinus dal zavolať svojho brata Kája. Sv. pápež vstúpil do paloty so slovami: «V mene Pána prosím vás, 

buďte stálí!» I modlil sa: «Bože, Otče Pána nášho Ježiša Krista, ktorého si poslal ku spáse a večnému životu všetkých, aby 

si nás vytrhol z temnosti tohto sveta, daj nám, Svojim sluhom, stálosť vo viere, ktorý žiješ a kraľuješ od večnosti do večnosti.» 

A všetci prítomní: Gabinus, Zuzanna, Klaudius a jeho dvaja synovia Alexander a Eutias, ktorí počas modlitby pápežovej na 

kolenách kľačali, riekli: «Amen.» Maximus oznámil Diokleciánovi, že sv. Zuzanna sa nevydá, dal sa vyučiť bratom 

Klaudiom vo viere a bol o päť dní od pápeža pokrstený. 

Keď Dioklecián počul, že sv. Zuzanna jeho milosťou opovrhla a za jeho spoluvladára Galéria Maximiana vydať sa nechce, 

prekypel zlosťou. A verejne preklínal pápeža Kája, Gabina a Zuzannu, svojich pokrvných, ktorí boli viere kresťanskej tak 

horlivé oddaní. Keď sa dozvedel, že i jeho blízki pokrvní: Klaudius so ženou Prepedignou a synmi, potom Maximus 

pohanstva sa zriekli, kresťanmi sa stali a svoje majetky sv. cirkvi obetovali: prebudila sa jeho dávna nenávisť a zlosť proti 

kresťanstvu. Hneď dal mnoho kresťanov pochytať a verejne spáliť. Klaudia a Maxima s ich rodinami poslal najprv do 

vyhnanstva do mesta Ostie; neskôr ale dal ich všetkých umučiť. Pápež Kájus slúžil za nich v podzemných chodbách mesta 

Ríma zádušné sv. omše a premenil ich domy na kostoly. Tak dal Dioklecián i zbožného svojho pokrvného Gabina a jeho 

svätú dcéru Zuzannu chytiť a do väzenia hodiť. O niekoľko dní vypustil ich z väzenia a odovzdal svätú pannu svojej manželke 

Priske Serene, aby ju táto prehovárala, žeby jeho vôľu vyplnila. Cisárovná Priska bola tajnou kresťankou, i utvrdila sv. 

Zuzannu v jej rozhodnutí a Dioklecián nedosiahol svoj účeľ. I prepustil svoju zbožnú pravnučku do rodičovského domu a 

poradil Galeriovi, aby sa násilne uchádzal o jej ruku. Nočnou dobou vrútil sa cisár Galerius do paláca Gabinovho, aby jeho 

dcére násilie urobil. Keď vkročil do svetlice, v ktorej modlila sa svätá panna, uzrel ju nebeským leskom ožiarenú, ktorý 

pohľad ho tak oslepil, že hneď palác opustil. Keď dozvedel sa o tom Dioklecián, naložil svojmu dôverníkovi Macedonovi, 
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ktorý bol zaprel kresťanskú vieru, aby ju v otcovskom paláci uväznil, k opusteniu kresťanskej viery priviedol, a keby sa mu 

to nepodarilo, aby jej život vzal. Macedonius márne sa namáhal. Svätá panna nedbala nič na jeho lichotenie a smiešné 

bohaprázdné dôvody. Odpadlík hrozil jej mučením. Ani to nespomohlo. I dal svätú pannu vojakmi bičovať, že z jej krásneho 

tela potokami krv tiekla. Sv. Zuzanna zvelebovala Boha, že jej poprial trpeť za sv. vieru. Ukrutný odpadlík a úslužný sluha 

zverského Diokleciána rozkázal vojakom, aby jej hlavu sťali. 

To stalo sa dňa 11. augusta roku 295. Keď to cisárovná Priska počula, prišla v noci do paláca Gabinovho, vzala telo sv. 

Zuzanny, usušila svojím závojom krv na zemi vyliatu, vložila do striebornej skryňky a prechovávala ju vo svojom cisárskom 

paláci. Telo sv. Zuzanny zavila do plachty zabalzamované a pochovala ho na hrobitove Alexandrovom, neďaleko mesta 

Foglio. Pápež, sv. Kájus, strýc sv. Zuzanny, podstúpil smrť mučenícku dňa 21. apríla roku 296 najviac preto, že svätú 

Zuzannu utvrdil v tom rozhodnutí, že sa podľa vôle ukrutného Diokleciána za jeho spolucisára Galéria nevydala. 

Sv. Zuzanna vyobrazuje sa čo mladá krásna panna, s mečom a palmovou ratolesťou v rukách. 

 

Sv. Tiburcius, mučeník. 

Dnešného dňa, roku 295 dokončil i sv. Tiburcius bohatiersky boj mučeníctva. 

Sv. Tiburcius bol synom rímského miestodržiteľa Agrescia Chromacia. Cisár Dioklecián naložil mu, aby prísne prenasledoval 

kresťanov. Dal medzi inými uväzniť veľmoža Trankvillina a jeho synov Marka a Marceliana. Pri ich výsluchu presvedčil sa 

miestodržiteľ Chromacius o pravde Božieho učenia, i dal sa so synom Tiburciom pokrstiť. Chromacius složil úrad, usporiadal 

svoje záležitosti, prepustil otrokov na svobodu, ktorí, bolo ich 1400, prijali sv. krst, i riekol: «Tí, ktorí začali mať Boha za 

otca, nemôžu mať ľudí za otrokov.» I opustil Rím a žil na svojom vonkajšom statku sväté a blahočinne. Jeho syn, sv. 

Tiburcius, ostal v Ríme, tešil a podporoval so sv. Sebastianom, vojenským plukovníkom, prenasledovaných kresťanov a 

vyznačoval sa takými skvelými cnosťami a neohrozenou horlivosťou vo službe Božej, že bol za poddiakona vysvätený. 

Jedného dňa kráčal ulicou Ríma, i spadol so strechy domu mládenec a ostal bez seba na dlážke ležať. Matka mládencova 

volala s plačom o pomoc a mnoho ľudí sbehlo sa a žialilo nad smrťou vznešeného mládenca. Sv. Tiburcius prikročil k 

polomŕtvemu, modlil sa nad ním a s dôverou v milosrdenstvo Božie prežehnal ho znamením sv. kríža a riekol povýšeným 

hlasom: «Mladíku, v mene Ježiša Krista Ukrižovaného rozkazujem tebe, vstaň!» A mládenec vstal a bol zdravý. Keď tento 

zázrak pohania videli, prijali vieru v pravého Boha a boli pokrstení. Pápež, sv. Kájus, potešil sa veľmi a ďakoval Bohu za 

milosť. 

A sv. Tiburcius neunavene pracoval ďalej na obracaní pohanov. Kresťanov navštevoval v ich príbytkoch a väzeniach, 

napomínal ich ku stálosti vo viere v utrpení, i karhal málomyseľných a nestálych. Raz navštívil bohatého kresťanského 

mladíka Torkvata, o ktorom počul, že nekresťanský a ľahkomyseľný život vede. I karhal priateľa svojej mladosti pre jeho 

pohoršlivý život. Torkvatus prijal na oko napomenutie Tiburciovo, áno i prosil ho, aby sa za neho modlil, žeby sa mohol 

strániť pohanov, ktorí ho zviedli. Torkvatus veľmi obľúbil si bol hriešny život, i ťažko mu padlo, aby sa od neho odvrátil a 

ako opravdivý kresťan prísno žil. O krátky čas chcel si karhajúceho Tiburcia s krku striasť; preto išiel k novému 

miestodržiteľovi a zažaloval priateľa ako kresťana. Aby nevzbudil opovrženie kresťanov za svoje udavačstvo, prosil 

miestodržiteľa, žeby i jeho zdánlive dal uväzniť. 

Miestodržiteľ Fabian uväznil oboch mladíkov. Keď ich pred seba zavolal, pýtal sa Torkvata: «Ako sa voláš? A on odpovedal: 

«Torkvatus». Fabian pýtal sa ďalej: «Čo si?» Torkvatus odpovedal: «Ja som kresťan.» Fabian oboril sa na neho: «Či neznáš, 

čo rozkázali nepremožiteľní cisári? Neznáš, čo sa má stať s tými, ktorí bohom obetovať nechcejú, a ako majú byť mučení a 

usmrtení?» A podvodný Torkvatus ukázal na Tiburcia «Tento obrátil ma na kresťanskú vieru, on ma v nej vyučil. A ty 

nahliadneš, že som musel to činiť, čo som videl jeho činiť.» Miestodržiteľ obrátil sa ku sv. Tiburciovi a riekol: «Či si počul, 

čo povedal Torkvatus? Čo odpovieš nato?» A svätý riekol ku Torkvatovi, ktorý bol náličnicu složil: «Mýliš sa, Torkvate; ty 

nie si opravdivým kresťanom; ja aspoň nemohol som ťa nikdy za takého považovať; lebo tvoj život nie je kresťanským. Sám 

znáš, že márnomyseľné strojenie, ľahtikársky život a švihácke držanie sa nie je známkou opravdivého kresťana. Nikdy 

nezachovával si pôsty, a žiješ nemierne; do zhromaždení kresťanov nechodievaš, lebo neobľubuješ modlitbu; čas márniš 

neúžitočnými vecmi; obcúvaš s ľahkovážnymi ženštinami a žartúvaš s nimi o veciach, o ktorých nesvobodno žartovne 

hovoriť. Niet teda žiadnej známky opravdivého kresťanstva u teba.» I obrátil sa ku miestodržiteľovi a pokračoval: «A ty by 

si nespravodlivé súdil, keby si s ním ako s kresťanom naložil; lebo ho Kristus neuznáva za svojho ctiteľa. Fabian oboril sa 

na sv. Tiburcia: «A ty by si múdrejšie urobil, keby si sa o svoje zachráneniestaral a neopovrhoval zákonmi cisárskymi. Svätý 

riekol smele: «Ja starám sa o svoje duševné spasenie lepšie, keď vašimi bohami a bohyňami opovrhujem a pravému Bohu, 

Ježišovi Kristovi, sa klaniam. Zradný Torkvatus ohlásil sa: «Toto je nebezpečný človek! On menuje bohov diablami a 

prevodzuje s kresťanmi čary, ktorými iných oslepuje. Svätý pokarhal hriešneho zradcu: «Skrivodlivý svedok neujde trestu! 

I obrátil sa k miestodržiteľovi a riekol: «Človek tento je zlostný. On vydáva sa i za kresťana, i za pohana, aby s každým dobre 

vyšiel. Ja som ho karhal pre nekresťanský život; preto obviňuje kresťanov. My kresťania známe, čo nás očakáva. I rozkáž 

telo naše bičovať a trhať, vyžeň nás z vlasti, páľ nás a dobre nám urobíš. Keď nás pošleš do vyhnanstva, dobre, opravdivému 

kresťanovi je celý svet vlasťou, pre neho niet vyhnanstva. Keď nás zabiješ, dobre, vyjdeme zo žaláru tohoto sveta. Chceš nás 

do ohňa hodiť? Väčší oheň, než tento, premohli sme vo svojich žiadostiach a náklonnostiach. Rob teda, čo chceš. Všetko je 

malichernou pokutou pre toho, ktorý má čisté svedomie.» Fabian napomínal ho: «Zachráň sa svojej vznešenej rodine, ktorú 

si pohanil a znížil, a nevydávaj sa ohavnej smrti.» Sv. Tiburcius zvolal: Oj, múdry mužu, ktorého Rimania sudcom učinili! 
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Nikdy nebudem sa klaňať necudnej Venuši, roztopašnému Jupiterovi, klamárskemu Merkurovi, vrahovi detí Saturnovi. 

Rozváž si, čo robíš, keď mi hrozíš smrťou, že klaniam sa pravému Bohu, ktorý na nebi panuje. Nemôžeš ma o lepšom 

presvedčiť a ja nemôžem zaprieť Krista, Syna Božieho, ktorý s neba na zem zostúpil, telo ľudské na seba prijal, nás ľudí 

spasil, aby nás do neba povýšiť mohol. Preto opovrhujem vašimi modlami a korím sa všemohúcemu Bohu!» 

Miestodržiteľ Fabian rozpálil sa zlosťou i riekol: «Dosť si už hovoril. Alebo budeš obetovať bohom, keď nasypeš temian na 

žeravé uhlie, alebo budeš po ňom bosýma nohama kráčať.» I rozkázal vojakom, aby posypali dlážku žeravým uhlím. Svätý 

nerozmýšľal sa dlho, vyzul svoju obuv, prežehnal sa znamením sv. kríža a kráčal po žeravom uhlí. I riekol pokojne ku 

Fabianovi: «Pozri a uznaj, že Boh kresťanov je pravým Bohom, ktorého všetko stvorenie poslúcha. Tvoje žeravé uhlie zdá 

sa mi byť pestrým kvietim.» Nohám svätého neublížilo žeravé uhlie. Keď tento zázrak pohanský miestodržiteľ videl, obával 

sa, že obráťa sa mnohí prítomní pohania na vieru kresťanskú, a riekol, že je to čarenie; spolu rozkázal katom, aby hneď zoťali 

hlavu sv. Tiburciovi. To stalo sa dňa 11. augusta r. 295. Telo jeho dal pochovať sv. Sebastian. 

Sv. Tiburcius vyobrazuje sa v rúchu poddiakona s mečom v ruke. 

Poučenie. 

Múdry Sirach hovorí (25, 15): «Blahoslavený človek, ktorému je dano, Boha sa báť.» Prekrásny príklad tejto bázne a 

oddanosti k Bohu podáva nám život sv. Zuzanny a sv. Tiburcia. Svätá Zuzanna neprijala cisársku korunu, lebo sľúbila Bohu 

večnú čistotu a nechcela do manželstva vstúpiť s cisárom pohanom, o ktorom vedela, že je zúrivým nepriateľom Kristovým 

a že by jej nebolo dovoleno svojmu Bohu verne a svedomite slúžiť. I volila si s radosťou korunu mučenícku. Sv. Tiburcius 

bál sa Boha i najmenším hriechom obraziť, keď poznal sv. učenie Kristovo a horlivé karhal tých, ktorí sa Boha nebáli a 

ohavný život viedli. On vyznal vieru v Ježiša Krista, ktorá jediná človeka spasiť môže, a to nie len slovami, ale i skutkami, a 

potvrdil ju zázrakami a svojou krvou. 

Jak mnohí kresťania neboja sa za našich bohapustých časov Boha! Jak mnohí sú len menom kresťania! Jak mnohí pridŕžajú 

sa sveta, jeho priazne a rozkoší a Boha nemilujú, Jeho sa neboja! Jak mnohí zapierajú Ho pred svetom, lebo sa boja úsmeškov, 

nepriazne a ujmy časnej. Jak zahanbia v deň súdu posledného títo dvaja svätí takýchto podľa mena kresťanov! Kresťane, buď 

nasledovníkom Kristovým nie slovami, ale skutkom; žij podľa svätej katolíckej viery, za ktorú toľkí sv. mučeníci svoj život 

radostne položili. Sv. Augustín píše (Serm. d. v. A.): «Opravdivá viera rozmnožuje spravodlivých, korunuje mučeníkov, 

chráni panny, vdovy a manželky vo svätej kázni, svätí klerikov, posväcuje kňazov, pripravuje každého pre nebo a sjednocuje 

vo večnom dedičstve so sv. anjelmi. 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám prímluvy Tvojich svätých mučeníkov, Zuzanny a Tiburcia; lebo zaiste neprestávaš na tých milostivé 

patriť, ktorých si na zemi tak podporoval. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

12. AUGUSTA. 

Sv. Klára, opátka. 

V meste Assisi v Itálii, v ktorom narodil sa sv. František, zakladateľ rádu, žila zemanská, bohatá a nábožná rodina Sciffov. 

Z tejto narodila sa roku 1194 sv. Klára, slávená v katolíckej cirkvi pre jej veľké cnosti a zriedkave svätý život. Jej otec 

menoval sa Favorino Sciffo, matka Hortulana. 

Sv. Klára prejavovala už v útlej mladosti predznaky budúceho svätého života. Nič jej nebolo príjemnejšieho, ako keď jej 

zbožná matka rozprávala o Spasiteľovi a o Panne Márii. Horúcou láskou naplnená bola oproti chudobným. Najmilšou jej 

zábavou bývala modlitba. Tak rástla sv. Klára. Bola krásnou a bohatou pannou a svet jej bol otvoreným. Toho času začal sv. 

František ohlasovať po mestách a dedinách slovo spásy a zadivený ľud domnieval sa, že zjavil sa anjel s druhého sveta, ktorý 

so srdcom je v nebi a len v tele po zemi kráča. Keď zbožná panna počula sv. Františka kázať, zahorela túžbou po kresťanskej 

spravedlivosti a dokonalosti. I chcela sv. Františka o radu prosiť, aký stav si má vyvoliť. Nábožná starena zaviedla ju do 

kláštora Porciunkuly. A svätý rozprával jej o márnosti tohto sveta, o krátkom ľudskom živote, o tom, čo je človeku 

najpotrebnejšie, aby totižto Boha z celého srdca miloval a po večnom spasení túžil. A zbožná panna mu oznámila, ako 

rozhodla sa k tomu, že zriekne sa sveta a jedine Spasiteľovi slúžiť bude. Sv, František pochválil jej predsavzatie. A keď sa 

ho pýtala, kedy sa to má uskutočniť, riekol jej, aby prišla k nemu na Kvetnú nedeľu. 

Medzitým hlásil sa vznešený mládenec u rodičov sv. Kláry o jej ruku. Rodičia potešili sa nad týmto návrhom, lebo mládenec 

pochádzal z prvej a zbožnej rodiny celej krajiny. Keď to počula sv. Klára, riekla rodičom, že ona venovala sa službe Božej a 

že ten sľub zrušiť nemôže. Rodičia zarmútili sa veľmi a ona vylievala horké slzy nad tým, že sa im prvý raz neposlušnou 

stala; neprestali jej ale dovrávať, aby sa len vydala. Roku 1212, dňa 17. marca, ráno na Kvetnú nedeľu, obliekla sa do 

nádherných šiat a išla s celou svojou rodinou do biskupského chrámu. Keď biskup rozdával ratolesti, ktoré každý veriaci na 
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schodoch oltáru prijímal, ostala sv. Klára na svojom mieste, lebo jej oči boli plné slzí. Keď ju biskup uzrel, ktorý o jej úmysle 

vedel, opustil oltár, i podal jej palmovú ratolesť, čo znamenie víťazstva, ktoré vydobyla nad svetom a jeho márnosťami. V 

noci opustila sv. Klára rodičovský dom a ponáhľala sa s dvoma priateľkama do kláštora Porciunkuly, ktorý neďaleko mesta 

ležala v ktorom sv. František býval. Sv. privítal ju so svojimi mníchami pred bránou chrámovou, spieval «Teba, Bože 

chválime», doviedol ju pred oltár, odstrihol jej dlhé vlasy, dal jej vyzliecť vrchné nádherné rúcho a obliecť kajúcne, mníšske. 

Pretože sv. František ešte vtedy kláštor pre mníšky nebol zriadil, uviedol sv. Kláru do kláštora ku sv. Pavlovi, kde ju mníšky 

Benediktínky s otvoreným náručím prijaly. Od tohto dňa počitujú Klarisky čas založenia svojho rádu. 

Keď dozvedeli sa o tom rodičia,. naľakali sa. Najprv išla matka do kláštora a domluvala slovami sv. Kláre, aby vrátila sa do 

rodičovského domu. Prišiel rozhnevaný otec a chcel ju násilne z kláštora odviesť. Sv. Klára bežala do kostola, objala oltár a 

zvolala: «Máte vedeť, že nežiadam druhého ženícha, ako Ježiša. Jeho som si vyvolila a neopustím ho. Kto ma chce odlúčiť 

od lásky ku Kristovi? Moje vlasy padlý pod nožnicami, svoje ozdoby pohodila som na zem, ja som slúžka Pánova, kto 

opováži sa mňa násilne Jemu vyrvať?» Otec a pokrvní zúrili, ale neopovážil i sa k nej priblížiť. Aby bola ušetrená od 

prenasledovania pokrvných, zaviedol ju sv. František do kláštora sv. Angela z Pansa, ktorý Benediktínky obývali. Tam 

modlievala sa Klára vrúcne k Bohu o milosť a posilneniev pokúšaní a chystala sa ku svojmu úradu. 

Sv. František kúpil pri sv. Damianovi dom a zriadil ho na kláštor pre sv. Kláru a jej učeníčky, ktoré sa k nej pridružily. 

Predpísal im prísné pravidlá a ustanovil sv. Kláru za predstavenú rádu, i dal mu meno: «rád KIarisiek.» V krátkom čase 

vynikala sv. Klára takou pobožnosťou a prísnym životom, že ju učeníčky obdivovaly. I dochodili k nej ľudia z mesta, aby ju 

o radu prosili a do jej modlitby sa odporúčali. Nemala to rada a len krátko im odpovedala. Starala sa len o svoje učeníčky a 

o seba, a žila veľmi prísno. Rúcho nosila z hrubej vlny, pod ním mala remeň zo sviňskej kože, ktorej srsť do tela sa jej 

vdierala: obuv nenosila nikdy; spávala na holej zemi a pod hlavu kládla si kus dreva; postievala sa prísno okrem pôstov tri 

dni v týždni; väčšiu časť v noci zotrvávala na modlitbách a klaniavala sa najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Keď ju sestry 

napomínaly, aby sa tak hrozne nemŕtvila, riekla: «Ach, sestry moje, nemôžem zabudnúť, čo pre mňa Boh učinil a hanbím sa, 

že som tak málo pre Neho vykonala.» Konečne prišiel k nej sv. František s biskupom z Assisi, i zakázali jej, žeby sa tak 

veľmi nemŕtvila. Uposlúchla. 

Sv. Kláre ležala veľmi na srdci sestra Agneša, ktorá v rodičovskom dome prekvitala. Za ňu modlievala sa skrúšene. A Boh 

vyslyšal jej prosbu. Agneša opustila rodičovský dom a prišla k nej do kláštora. Kto opíše radosť sv. Kláry, keď objímala 

krásnu a zbožnú svoju sestru? Radostne zvolala: «Ďakujem Ti, ó Bože, že si mňa, ktorá som tak veľmi starala sa o premilú 

sestru, vyslyšať ráčil!» Rodina sa horšila. Dvanásť mužov vodralo sa do kláštora. Pochytili Agnešku a trhali ju z náručia 

sestrinho; i kričali: «Ako si prišla na toto miesto? Poď s nami hneď domov.» Zbožná panna úzkostlivé volala: «Pomáhaj mi, 

drahá sestro a nedaj ma odviesť od Krista Pána.» Bezcitní pokrvní odvliekli Agnešku a trýznili ju cestou. Keď ju ujec Monals 

vo svojej zlosti chcel biť, skleslá jeho ruka porazená; i nechali ju po márnych hrozbách a domluvách vrátiť sa do kláštora. 

Nezadlho na to prišla i matka ich Hortulana s inými paniami do kláštora a prosily sv. Kláru, aby ich za sestry prijala; medzi 

nimi boli tri zo slávného kniežacieho rodu Ubaldinich z Florencie. Sv. Klára potešila sa nad tým veľmi. Za krátky čas rozšíril 

sa rád Klarisiek po celej Itálii, Nemecku a Francúzsku. Jej heslom bolo: «Nič zo sveta a všetko od Boha!» I neprijala ponúkané 

jej statky a žila skromne z almužny, ktorú dostávala. Keď pápež Gregor IX. čítal prísné pravidlá rádu, chcel obľahčiť veľkú 

chudobu Klarisiek a darovať im niektoré statky. Sv. Klára prosila ho, aby nič nezmenil na milostivom bohatstve, ako ona 

chudobu menovala. Prosila i pápeža Innocenca lV., aby chránil jej rád vo výsade evanjelickej chudoby. Pápež napísal 

vlastnoručne roku 1251 so slzami v očiach bullu (verejný úradný list), ktorou prísné pravidlá rádu potvrdil. Raz nemalý sestry 

v kláštore len jeden chlebík k obedu. Sv. Klára rozkázala sestre, ktorá stôl obstarávala, aby ho na poly prekrojila a aby dala 

polovicu mníchom, ktorí almužny pre ich kláštor sbierali, a polovicu aby na 50 kúskov pre sestry pokrájala. Sestra poslúchla 

a sv. Klára pokľakla pred najsv. Sviatosťou oltárnou a prosila o pomoc vo svojej núdzi. A sestry nasýtily sa divotvorným 

spôsobom. Mnohej sestre vyprosila sv. Klára zdravie. O čistotu v chráme starala sa zvláštne. Pre okolité farské chrámy a 

kostoly šila korporalie a iné rúcha. Pápež Innocenc IV. navštevoval často jej kláštor a odchádzal vždy potešený a povzbudený 

jej rozmluvou. 

Cisár Fridrich II. vtrhol do Umbrie a zanechal v zemi 20.000 mužov, medzi ktorými boli mnohí Saraceni, ktorí pustošili 

mestá, dediny, kláštory a kostoly. Keď krvožížnivé hordy Saracenov obliehaly mesto Assisi a blížily sa i ku kláštoru 

Klarisiek, triasli sa všetci ľudia strachom, lebo mysleli, že diví pohania znesvätia a znivočia kláštor Klarisiek. Divoši blížili 

sa ku kláštoru a sv. Klára vzala do rúk s monštranciou Sviatosť oltárnu, položila ju na stolík, hodila sa na kolená a vzdychala: 

«Či by bolo možné, ó Pane Bože, žeby Tvoje slúžky, ktoré si tu zhromaždil a Svojím Telom kŕmil, upadly do rúk nevercov? 

Zachráň ich, ó Pane, a mňa s nimi! Ja ich nemôžem chrániť, ale ja ich odovzdávam do rúk Tvojich a prosím Ta, opatruj ich 

v tomto hroznom nebezpečenstve! Keď ju uzreli divoši, pojal ich strach, i oddialili sa rýchlo od kláštora. 

Tak žila sv. Klára štyridsaťjeden rokov v najväčšej kajúcnosti v kláštore, keď ju ťažká nemoc napadla, na ktorú už od 

dvadsaťosem rokov trpievala. V ťažkej nemoci nesťažovala sa nikdy a hovorievala často: «Ako môže sa ponosovať človek 

na bolesti, keď Ježiša Krista na kríži pozoruje?» Pápež Innocenc IV. prišiel z Perugie do Assisi a navštívil nemocnú, ktorá 

ho o požehnanie prosila. K slzám pohnutý pápež udelil jej apoštolské požehnanie a keď odchádzal, riekol: «Akým šťastným 

by som bol, keby i moja duša bola takou čistou pred očima Božíma, ako duša tejto svätej panny.» Skrúšene prijala sv. sviatosti 

zomierajúcich. Potom tešila plačúce sestry, ktoré okolo jej lôžka stály: «Ďakujte Bohu, milé dcéry, že som dnes bola poctená, 

keď som svojho Spasiteľa prijala a Jeho námestníkom navštívená bola.» A keď ju sestra Agneška prosila, aby ju tu na zemi 

neopustila, riekla: «Tvoja hodina, moja Agneško, ešte neprišla; ale raduj sa, ona nie je ďaleko. Kým ešte zomreš, budeš veľmi 

potešená svojím nebeským Ženíchom. Keď blížila sa hodina jej smrti, dala si čítať umučenie Pána, prežehnala sestry a 

napomínala ich, aby prísno zachovávaly pravidlá rádu. I obrátila oči k nebu a riekla:  «Poberaj sa, duša moja, neboj sa, veď 

máš dobrého vodcu na ďalekú cestu a dobrý voľný sprievod. Poberaj sa smelo; lebo Ten, ktorý ťa posvätil, ktorý ťa miloval, 
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ako dobrá matka srdečne miluje dcéru, Ten je hotový ťa prijať!» Ku svojej sestre Agneške obrátila sa: «Či nevidíš Kráľa 

večnej slávy?» A keď ju sestra objala, pritisla umučenie na svoje perný a vzdychla si: «Ty, Pane môj a Bože, ktorý si mi 

poprial života, buď zvelebený!» I naklonila hlavu svoju a tíško usnula dňa 11. augusta roku 1253, v 60. roku blahoslaveného 

života svojho. Pápež Alexander IV. vyhlásil ju už roku 1255 za svätú. Telo jej odpočíva v novom kláštornom kostole, ktorý 

ten istý pápež vystavať dal a ustanovil jej sviatok na dnešný deň. 

Sv. Klára vyobrazuje sa v rúchu svojho rádu, ako drží v ruke monštranciu s prevelebnou Sviatosťou oltárnou. 

Poučenie. 

Sv. Klára nosila meno, ktoré zodpovedalo jej svätému životu; ono znamená toľko, čo čistá, jasná. Ona vyznačovala sa čistotou 

panenskou a jasnosťou mysle. Opustila skvelý rodičovský dom a odvrhla ponuknutú ruku vznešeného ženícha, i volila prísný 

kláštorský život z lásky ku panenskej čistote; lebo poznala jej vysokú cenu. Boh žiada, aby sme Ho milovali. A istá vec je, 

že, kto Ho chce dokonale milovať, k tomu je najprimeranejším stav panenský a mládenecký; lebo srdce nerozdelené medzi 

Bohom a človekom, len na Boha myslí a jedine Jeho miluje. Sv. Pavel hovorí: «Žena myslí na muža a na svoje deti; ale panna 

myslí len na to, aby sa Bohu zaľúbila.» A čo je i sladšieho, ako nebeského Ženícha duše svojej milovať? Boh je najväčšie 

bohatstvo, dobrota a krása. A kto pre Boha sa zapiera a pre Neho trpí, ten je opravdivým kresťanom; lebo kto sa Jemu obetuje, 

ten Mu vzdáva najvyššiu úctu, ten Ho opravdivé miluje. 

Sv. Klára obsiahla už na tomto svete veľkú odplatu za svoju lásku k Bohu. Duša jej bola taká jasná, že hneď uhádla každému, 

kto sa s ňou radil, čo by mal činiť. Sám jej učiteľ sv. František z Assisi, bol o nadprirodenej múdrosti jej tak veľmi 

presvedčený, že, keď bol vo svojom svedomí stiesnený, utiekaval sa vždy k nej o radu. Sama radievala sa s Bohom. Sestrám 

svojim ukazovala kríž a hovorila: «Pozrite, sestry, kde ja všetku svoju pomoc v núdzi vyhľadávam.» A často hovorievala: 

«Ja opravdivé neviem, čo duša môže milovať, keď Boha nemiluje? A ja vôbec nechápem, ako len môže človek žiť, keby 

Boha nemilovaI.» 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám na prímluvu Svojej svätej služobnice Kláry, aby sme chodili po cestách Tvojich, ako si ju tomu naučil, 

a pomôž nám, aby sme na tej ceste zotrvali až do konca. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

13. AUGUSTA. 

Sv. Hyppolit, kňaz a mučeník. 

V tomto svätom je len známo, že prináležal medzi tých 25 kňazov, ktorí za pápežov sv. Fabiana a sv. Kornélia (roku 251 a 

252) fary rímské riadili a svojou horlivosťou v úrade a v obracaní pohanov na kresťanskú vieru sa vyznačovali. Keď Novacian 

so svojím bludným učením vystúpil, že cirkev nemá práva hriechy odpúšťať tým, ktorí predtým vieru zapreli, a dal sa roku 

251 od svojich stúpencov proti pápežovi, sv. Korneliovi, za protipápeža vyhlásiť: upadol i kňaz Hyppolit do nešťastia, že sa 

dal zviesť bludárovi. No, milosrdenstvo Božie poprialo mu milosti, že otvorily sa mu hneď oči, rozoznal pravdu od bludu, 

oželel svoje krátke poblúdenie, a zmyl ho, čo mučeník svojou krvou. 

Ako Dionysius, biskup Alexandrinský, tak vystúpil kňaz Hyppolit v Ríme ostro proti odbojnému Novacianovi, i zastával 

horlivé pravé učenie Kristovo a pápeža sv. Kornélia. Keď r. 252 cisár Gallus rozkaz vydal, aby kresťania modlám obetovali 

a stáli vo viere mučení boli, obžalovali Novacian i pápeža svätého Kornélia a kňaza Hyppolita. 

Miestodržiteľ dal Hyppolita chytiť a doviesť do mesta Porto, ktoré na ústi rieky Tibery ležalo. Na ceste vítali kresťania 

horlivého kňaza a radili sa s ním, koho majú poslúchať, Kornélia či Novaciana? A zbožný kňaz im odpovedal: «Chráňte sa 

bludu Novicianovho ako moru a pridŕžajte sa katolíckeho hlavného pastiera, ktorý prechováva starú vieru sv. apoštolov. Oj, 

ako ľutujem nad pohoršením, ktoré som dal svojím nachýlením sa k bludu! Dietky, buďte vernými vo viere a nerozmýšľajte 

sa, lež rady obetujte za ňu svoju krv a život!» Smelo predstúpil pred miestodržiteľa, ktorého katovia so svojimi smrtonosnými 

nástrojami obklopovali. Pred miestodržiteľom stáli bľadí kresťania, ktorí dlhý čas boli v žalároch mučení. Pohan nútil ich, 

aby modlám obetovali; oni neohrozene vyznávali pravého Boha. I odsúdil ich k najukrutnejšej smrti. Niektorým dal po 

mučení hlavy postínať, iných ukrižovať alebo spáliť a mnohých vysadiť na deravé člnky a bez vesiel pustiť na more, aby tam 

biedne zahynuli. 

I obrátil sa miestodržiteľ k sv. Hyppolitovi a pýtal sa ho: «Ako sa menuješ a kto si?» Svätý odpovedal: «Menujem sa Hyppolit 

a som nehodný sluha Boží.» Keď to prítomní pohania počuli, zvolali: «Tento je najväčším nepriateľom bohov a hlavou 

kresťanov. Odsúď ho k novým mukám!» A ukrutník odsúdil ho, aby bol divými koňmi roztrhaný. Katovia a zverskí pohania 

pochytili hneď sv. Hyppolita, poviazali ho a pripevnili povrazom za nohy ku divým bujným žrebcom, ktoré ku behu pošibali. 

A žrebce vliekli za sebou na dlhom povraze uviazaného a v divom behu cválali po skalách a šípoch. Svätý modlil sa: O Bože, 

moje telo nech bude roztrhané; zachráň len moju dušu a prijmi ju do večnosti!» Telo jeho bolo rozvláčeno a nábožní kresťania 
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išli za krvavou stopou, namáčali do krve ručníky a húby, posbierali kusy jeho tela; priniesli tie drahocenné ostatky do Ríma 

a pochovali ich v katakombách, v podzemných chodbách, ktoré im slúžily počas prenasledovania za cintory a kostoly. A sv. 

Prudencius rozpráva, že telo sv. Hyppolita pochované bolo pri oltári, na ktorom sa vtedy sv. omša slúžievala. Mnohé divy 

stály sa pri jeho hrobe. 

Sv. Hyppolit vyobrazuje sa v rúchu kňazskom, s povrazom okolo bedier. 

Poučenie. 

Sv. Hyppolit nepoznal svoju ľudskú slabosť, preto i podľahol pokušeniu; obrátil sa ale hneď zo svojho poblúdenia a napravil 

chybu horlivým bránením pravého náboženstva a svojou mučeníckou smrťou. Kresťane, svätý tento ťa poučuje, aby si 

pamätal na nebezpečenstvá, ktoré ti v tomto svete hrozia. Zásady tohoto sveta protivia sa učeniu Kristovmu a nie je divu, že 

býva pravda a cnosť ohlušená a neprávosť víťazí. Zlé príklady môžu nakaziť i teba. Daj pozor, aby si ich nenasledoval ! 

Nedôveruj učeniu a príkladom zlého sveta. Spravuj svoj život podľa svätého Evanjelia. I nebudeš želieť nad svojím 

poblúdením. A keď sa chceš radiť v dôležitých veciach, ktoré sa najmä tvojho duševného spasenia týkajú, nechoď ku 

svetákom o radu, ale ku zbožným a cnostným ľuďom. 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám milosti, žeby sme na prímluvu Tvojho svätého služobníka Hyppolita Teba vždy milovali a do večného 

blahoslavenstva prísť mohli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

Sv. Hyppolit, vojenský dôstojník a mučeník. 

Hyppolit bol už za cisára Decia, ktorý kresťanov ukrutne prenasledoval, dôstojníkom telesnej cisárovej stráže. Keď r. 258 

cisár Valerian zúril proti kresťanom, bol Hyppolit vrchným predstaveným nad všetkými žalármi. Toho času uväznený bol 

medzi mnohými kresťanmi i svätý diakon Laurenc. Hyppolit bol svedkom všetkých tých zázrakov, ktoré konaly sa na prosbu 

sv. Laurenca; i videl svätého diakona hroznou smrťou zomierať. Milosť Božia otvorila jeho oči a on poznal pravdu učenia 

Božieho. On to bol, ktorý s nábožným kňazom Justinom pochoval telo sv. Laurenca. I dal sa pri hrobe jeho pokrstiť. 

O tom dozvedel sa cisár Valerian, a dal ho hneď k sebe zavolať. I pýtal sa ho: «Či je pravda, že môj vyšší dôstojník tak sa 

zabudol, že môj zákaz zrušil a kresťanom sa stal?» Hyppolit odpovedal:. «Ja som kresťan a nepohanil som svoj úrad; no  

hotový som za pravú vieru zomrieť.» Cisár ho vysmieval: «Stal si sa čarodejníkom; lebo, ako počujem, odniesol si mŕtvolu 

čarodejníka Laurenca.» Hyppolit smelo odpovedal: «To som vykonal; ale nie ako čarodejník, iež ako kresťan. Nahnevaný 

cisár rozkázal vojakom, aby s neho dôstojnícke rúcho strhali a ho vypalicovali. Po mučení zvolal cisár: «Obetuj bohom a 

budeš žiť; keď nie, zomreš ohavné, ako zomrel Laurenc!» Ale svätý riekol: «Oj, keby som bol toho hodným, žeby som 

svätého Laurenca nasledovať mohol, ktorého meno ty naničhodník do úst brať sa opovažuješ! Divý Valerian zkrotol na tieto 

opovážlivé slová, a riekol po chvíli: «Ucti vojenský stav a slúž mi verne, ako posiaľ. Sv. Hyppolit odpovedal vážne: «Môj 

vojenský stav je tento: ako opravdivý kresťanský bojovník budem slúžiť Bohu; i nemám na zemi väčšej túžby, než tú, aby 

som čo skôr dosiahol víťaznú korunu.  

Valerian zavolal miestodržiteľa a riekol mu so vztekom: «Pober tomuto celý majetok a zabi ho čo najukrutnejšie!» Svätý 

odpovedal: «Nič nepobere; lebo otrokov prepustil som na svobodu a ostatný majetok rozdal som chudobným.» Miestodržiteľ 

pochytal všetkých jeho pokrvných a sluhov, i vyviedol ich poviazaných z Ríma. Cestou tešil ich sv. Hyppolit: «Bratia, nebojte 

sa; lebo rozvážte, že ako ja, tak i vy máte toho istého milosrdného Boha!» Keď prišli za mesto, odsúdil miestodržiteľ sv. 

Hyppolita, aby bol divými koňmi rozvláčený. I napomínal ostatných kresťanov a sluhov jeho: «Obetujte bohom; pamätajte 

na svoj pokročilý vek, aby ste nezahynuli, ako váš pán.» Konkordia, pestúnka sv„ Hyppolita, odpovedala: «My zomrieme 

radšej so svojím pánom, než máme potupne žiť.» Miestodržiteľ dal ju kyjami ubiť a zvolal: «Túto chasu treba bitkou napraviť! 

«Keď Konkordia ducha vypustila, dal hodiť jej telo do nečistej jamy, ostatným ale kresťanom hlavy postínať Ostatky sv. 

Hyppolita pochoval zbožný kňaz Justin. To stalo sa dňa 13. augusta r. 258. Nemecký cisár Karol Veľký preniesol ostatky sv. 

Hyppolita do Nemecka a uložil ich v kostole na svojom statku Lebraha. Kostol tento pomenoval podľa mena svätého a tam 

povstalo mesto sv. Hyppolit (St. Polten) v Rakúsoch ležiace. 

Sv. Kasian, biskup a mučeník. 

Dnes slávi sv. cirkev i pamiatku sv. Kasiana. O jeho pôvode a mladosti nezná sa nič určitého; tým viac známy je jeho svätý 

život a hlboká učenosť. V treťom storočí prišiel do Sabiony, niekdajšieho mesta v južnom Tyrolsku. I rozširoval tam, ako i 

v okolí terajšieho mesta Brixenu, sv. Evanjelium, kde i kostol ku cti Panny Márie založil. Voglejský arcibiskup posvätil ho 

za biskupa a horlivý sluha Boží šíril medzi pohanmi kráľovstvo Božie„ Pohania sa zbúrili a vyhnali ho zo zeme. Išiel do 

Bavorska, aby i tam ohlasoval slovo spasenia; ale i ztade vyhnali ho nepriatelia Kristovi. I zaumienil si, že pôjde putovať do 

Ríma k hrobom sv. apoštolov Petra a Pavla. Na ceste svojej prišiel do mesta Imoly. Keď badal, že je tam mnoho pohanov, 

uzavrel, že za čas tam ostane a ohlasovať bude kráľovstvo Božie. Aby žiť mohol, otvoril školu a vyučoval mládež všetkým 

vedám, najmä vysvetľoval starých rímských a gréckych spisovateľov a vplietal do vyučovania učenie kresťanské. Diho takto 

blahonosne účinkoval a pripravoval srdcia svojich poslucháčov ku prijatiu kresťanskej viery. 
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Pohania zbadali to a oznámili to miestodržiteľovi toho kraja. Sv. Kasian bol chytený a uväznený. Keď miestodržiteľ do Imoly 

prišiel, povolal sv. Kasiana pred seba a pýtal sa ho: «Kto si a čím sa zaoberáš?» Svätý odpovedal: «Ja som učiteľ a ohlasujem 

nevedomým Ježiša Krista, ktorý spasil od večnej smrti celý svet.» Darmo usiloval sa miestodržiteľ, aby sv. Kasian modlám 

obetoval. I dal zavolať jeho žiakov a poštval ich sľubami a hrozbami na učiteľa, aby ho trýznili. Mnohí z nich vyznali učenie 

Kristovo za jedine pravé; týchto dal miestodržiteľ trýzniť. Ostatní dali sa nahovoriť k tejto ukrutnosti. Miestodržiteľ dal 

priviazať sv. Kasiana, pozbaveného rúcha, o mramorovú sochu a poštval na neho pohanských učeníkov. Títo vrhli sa na 

svätého, tlkli ho skalami po tvári a hlave, driapali ho nechtami, pichali železnými rydlami, ktorými v škole na tabuľkách, 

voskom obliatych, písavali, i rozdriapali mu kožu a celé kusy jej odtrhovali. Pohania kričali: «Tak sa vodí buričom, ktorí 

našimi bohami opovrhujú a mládež k novému učeniu zvádzajú. Kresťania oplakávali mučeného, ktorý telesné a duševné 

bolesti znášal. Neprestajne zveleboval Boha, že mu poprial za sväté učenie Kristovo zomrieť. Na celom tele ranený krvácal 

z premnohých rán, kým celkom neoslabol a svoju veľkú dušu svojmu Stvoriteľovi neodovzdal. V noci prišla vznešená 

kresťanská pani, posbierala jeho krv do nádob, zabalzamovala jeho telo a pochovala ho tajne. To stalo sa dňa 13. augusta r. 

304, keď cisár Dioklecián prenasledoval kresťanov. Neskôr bolo telo sv. Kasiana z hrobu vyzdviženo a v chráme pochovano. 

Sv. Kasian ctený býva vysoko v Bavorsku, menovite v meste Mníchove a v Rezne. 

Sv. Kasian vyobrazuje sa buď v rúchu biskupskom, buď priviazaný o stĺp, ako ho mladíci mučia. 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám na prímluvu Tvojich svätých mučeníkov Hyppolita a Kasiana, aby skrze ich slávnu pamiatku ku 

zbožnosti sme boli povzbudení a spasenia došli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

14. AUGUSTA. 

Sv. Eusebius, kňaz a mučeník. 

O sv. Eusebiovi rozprávajú deje cirkevné, že bol veľmi nábožným kňazom v Ríme a že svoj život riadil podľa príkladu 

apoštolov. On horlil pre česť Božiu a duševnú spásu svojich blížnych. Keď to zbadali pohanskí žretci (kňazi), obžalovali ho 

u miestodržiteľa rímského, Maxencia. Toho času boli cisármi rímskej ríše Dioklecián a Maximian Herkulius. 

Maxencius dal zbožného kňaza chytiť a pred svoju súdnu stolicu postavil I hovoril k nemu: «ObžaIovaný si, že si svojmi 

rečami mnohých zviedol, aby vlasteneckými bohami opovrhovali. Či znáš, že zasluhuješ podľa zákona smrť? Obetuj verejne 

bohom a dostaneš milosť od cisára. Sv. Eusebius odpovedal: «Stvoriteľ neba a zeme dal ľuďom zákony a prvý z nich 

prikazuje: Pánu Bohu svojmu budeš sa klaňať a Jeho vzývať. A zakazuje: Neučiníš sebe modly, ani žiadneho podobenstva, 

aby si sa mu klaňal. A keby i tento zákon nebol, bolo by to už smiešnou vecou, keby som modly, z dreva a skaly urobené, na 

miesto živého, všemohúceho Boha vzýval. Tieto smelé slová rozhnevaly pohana, i hrozil: «Obetuj bohom; lebo ťa prinútim 

k tomu najbolestnejšími mukami. Veď snáď milší ti je život, než ohavná smrť? Na to poznamenal zbožný kňaz: «Bolo by to 

nesmyslom a bláznovstvom, keby som prednosť dal tme pred nádherným svetlom. Maxencius zvolal: «Pekné zachádzanie s 

tebou napomáha tvoju tvrdohlavosť, ako badám. Preto ti hovorím, kresťane, obetuj hneď bohom, lebo ťa dám za živa spáliť! 

Pokojne odpovedal sv. Eusebius: «Hrozba tvoja neľaká mňa; lebo čím väčšie muky podstúpim, tým skvelejšou bude moja 

odplata. 

Na tieto slová rozkázal miestodržiteľ katom, aby svätého kňaza na reber natiahli a jeho telo železnými háky driapaly. Medzi 

mučením modlil sa sv. Eusebius: «Zachráň dušu moju, ó Pane! Veď či žijeme, či zomierame, patríme vždy Tebe. Meno Tvoje 

buď zvelebené!» Pohania, ktorí tu stáli, divili sa nad zbožnou stálosťou a vytrvalosťou vyznavača pravdy Božej. A 

miestodržiteľ dal ho sňať s rebra a riekol k nemu: «Či neznáš, nešťastný človeče, cisárske príkazy, ktoré prísne nakladajú, 

aby každý poddaný rímskej ríše bohom sa klaňal? Obetuj a uposlúchni cisára!» A Eusebius pokojne riekol: «Rozkazy Božie 

sú vyššie, než cisárove Rozhnevaný týmito slovami Maxencius rozkázal katom, aby sv. Eusebia, ktorý natiahnutím na škripci 

a mnohými krvácajúcimi ranami celkom oslabnutý bol, ku prichystanej hranici zavliekli a na nej ho upálili. Keď kati svätého 

vliekli, hovoril im, aby sa ponáhľali, i prespevoval Bohu chválospevy. Miestodržiteľ obdivoval jeho pokojnú myseľ a veľkosť 

zbožnej duše, i zavolal za ním: «Prečo že si tak žiadaš tú ohavnú a bolestnú smrť? Nemôžem pochopiť tvoju svojhlavosť. 

Premeň predsa svoje smýšľanie a zachráň svoj život!» Sv. Eusebius znal, že ani Dioklecián, ani Maximian posiaľ nevydali 

verejný rozkaz, aby boli kresťania vraždení a že ho miestodržiteľ nemôže ku smrti odsúdiť. I riekol: «Jestli cisár rozkázal, 

aby každý, kto pravým Bohom neopovrhuje a mŕtvym skalám sa neklania, bol usmrtený, nuž žiadam, aby ste ma k nemu 

zaviedli.» Maxencius naľakal sa tejto reči, lebo musel jeho prosbe podľa predpisu vyhoveť; preto naložil vojakom, aby sv. 

Eusebia do žalára odviedli a tam ho ošetrovali, kým nevyzdravie. 

Miestodržiteľ išiel sám ku cisárovi Maximianovi a riekol: «Pane a cisáru, priviedli mi človeka buriča, ktorý opovrhuje 

zákonami, bezočive odpiera moc bohom krajinským, tvrdohlavé nechce im obetovať a tvoje meno vzývať. I odvoláva sa ku 

tebe,» Cisár riekol: «Priveďte mi ho.> Sudca, ktorý bol prítomný pri vyšetrovaní a Maxencia ku cisárovi sprevádzal, ohlásil 

sa: «Najmocnejší pane a cisáru! Máš vedeť i to, že keď ho uvidíš a jeho slová počuješ, budeš dojatým.» Cisár zvolal zadivený: 

«Ako že, či ozaj ten človek moje smýšľanie a presvedčenie zmeniť je v stave?» A miestodržitel tvrdil: «Áno, nie len že zmení 
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tvoje smýšľanie, ale obráti svojimi rečami i celý ľud na svoju stranu! Veď kto ho môže počuť a nebyť ním pohnutý?» A 

zvedavý cisár rozkázal: «Priveďte mi ho!» 

Sv. Eusebius bol pred cisára Maximiana Herkulia dovedený. Jeho nadzemský pokoj a mužská telesná krása, ktoré svietily z 

tváre vznešeného starca, naplnily všetkých prítomných obdivom a úctou. Cisár hľadel meravo za dlhú chvíľu na neho a riekol 

láskavé: «Neboj sa, starče, a odpovedaj na otázky, ktoré ti predložím; lebo som ti naklonený a prajem si, aby som ti život 

zachránila Sv. Eusebius riekol: «Vznešený cisáru! Svoje osvobodenie očakávam len od živého Boha; lebo ačkoľvek si čo 

cisár mocou a dôstojenstvom svojím povýšený nad všetkých poddaných, nuž predsa si len smrteľným človekom. Ja nebojím 

sa ani pred tebou a opakujem, čo som pred súdom vyznal: ja som kresťan a klaniam sa len pravému najvyššiemu Bohu, od 

ktorého som toľké dobrodenia obdržal.» Cisár obrátil sa k Maxenciovi: «Nevidím v tom žiaden zločin, že tento človek 

jedného Boha vzýva, ktorého najvyšším menuje. Alebo či dopustil sa iného previnenia?» Miestodržiteľ uklonil sa a riekol: 

«Najmocnejší pane, nedaj sa klamať! Čo on Bohom menuje, nie je to takým, jakého si ty predstavuješ. On myslí na nejakého 

Ježiša, ktorého naši predkovia neznali.» Cisár riekol: «Iď a súd' ho podľa zákonov; ja nechcem v tejto veci súdiť.» Ačkoľvek 

bol Maximian zaťatým nepriateľom kresťanstva, dojala predsa neohrozená otvorená myseľ a cnosť vyznavačova surovú jeho 

myseľ. Rád by ho bol zachránil, ale obával sa mocných pohanských žretcov, ktorí ustavične ľud búrili. 

Sv. Eusebius bol do súdnej siene odvedený, Maxenc sadol si na súdnu stolicu, a rozkázal svätému, aby modlám obetoval. 

Keď sa nepohol a mlčal, okríkol ho miestodržiteľ: «Obetuj, lebo ťa odsúdim, aby si bol spálený, a Ten, ktorému sa klaniaš, 

nebude v stave, aby ťa zachránil! Svätý odpovedal: «Ani oheň, ani meč nie sú v stave, aby moje smýšľanie zmenily. Rozkáž 

moje telo mučiť a na kusy trhať; rob s ním, ako sa ti ľúbi. Moja duša, ktorá Bohu patrí, neutrpí nič mukami. Nikdy neprestúpim 

svätý zákon, ktorý od detinstva zachovávam! Maxenc zúfal, že zbožného kňaza nemohol nakloniť, aby modlám obetoval, i 

odsúdil ho na smrť; hlava jeho vznešená mala padnúť pod mečom. 

Keď sv. Eusebius počul výrok smrti, padol na kolená a radostne sa modlil: «Oj, ako Ti ďakujem, predrahý Ježišu a Spasiteľu, 

za tú milosť, že si ma za hodného uznal, aby som touto zkúškou svojej vernosti a príchyľnosti stal sa Tvojím učeníkom! Keď 

ho kati doviedli na popravné miesto, pokľakol si s veselou tvárou, zveleboval Boha chválospevami a naklonil hlavu ku 

smrteľnému úderu. To stalo sa dňa 14. augusta roku 290. Nábožní kresťania pochovali telo jeho v podzemných chodbách 

Ríma. 

Sv. Eusebius vyobrazuje sa v rúchu kňazskom s mečom v ruke. 

Poučenie. 

Pohanský mudrc Plato hovorí: «Keby sme podobu cnosti videť mohli, každý z nás by jej nevýslovnou krásou k horúcej láske 

bol prebudený. Taká krása cnosti objavuje sa nám v živote sv. Eusebia, mučeníka. On venoval sa celou dušou službe Božej 

a dokázal každým svojím slovom a skutkom, že mu nič tak na srdci neleží, ako sláva Božia, jeho a blížnych duševné spasenie. 

Preto poberal sa radostne na smrť, aby sa čím skôr s dobrotivým Bohom mohol spojiť. Kresťane, i ty prináležíš Bohu. On ťa 

stvoril a zachováva. On ťa vykúpil a v každom okamžení obdarúva ťa svojím dobrodením. On je tvojím otcom a bude i 

sudcom. A jak často si nevďačným oproti Bohu a Otcovi svojmu! Či sa Ho nebojíš čo spravodlivého sudcu? Jemu teda celý 

patríš; k Nemu majú smerovať všetky tvoje myšlienky, slová a skutky. Keď sa od Neho odvraciaš, komu patríš? Či svetu, 

ktorý je klamlivý, nevďačný, nestály? Daj pozor, aby si večne nezahynul! 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám milosti, aby sme na prímluvu sv. Eusebia celkom Ježišovi Kristovi sa venovali a len Tebe žili a radostne 

niekedy zomierali. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

15. AUGUSTA. 

Sviatok nanebevzatia Panny Márie. 

Dnešného dňa oslavuje sv. cirkev J j prekrásny a blahoslavený deň radosti nebeskej a zemskej, deň viťazoslávy, v ktorom 

Matka Spasiteľova nad všetky zástupy anjelské až k trónu Božiemu povýšená bola. A ktorý opravdivý kresťan neradoval by 

sa dnes, kto neoslavoval by tento deň, v ktorom láskavý Ježiš Kristus Svoju predrahú Matku vo svojom kráľovstve uvítal, do 

ktorej lona bol s výšin nebeských zostúpil? Slávnosť táto je starodávna. Veď sotva pominuly ukrutné prenasledovania cirkvi, 

počali už kresťania nanebevzatie Panny Márie verejne oslavovať, ačkoľvek má slávnosť táto, čo koruna všetkých 

Márianských sviatkov, svoj pôvod od apoštolov. Ona bola známa vo štvrtom storočí sv. Hieronymovi a Augustínovi. Grécky 

dejepisec Nicefor hovorí, že za cisára Mauricia, a síce okolo r. 582, bola slávnosť táto so dňa 18. januára na deň 15. augusta 

preložená. V západnej cirkvi bola o sto rokov neskôr od pápeža Sergia uvedená a r. 847 od pápeža Leva IV. pre celú cirkev 

nariadená. Ona je sviatok zasvätený s oktávou a s predchádzajúcim, v jej predvečer, pôstom; lebo žiaden Márianský sviatok 

tak prekrásne nám nepredstavuje velebnosť, slávu a víťazstvo, ako tento. V tomto dni prečituje sv. cirkev evanjelium, na 

ktorého konci počuť tieto krásné slová: «Mária najlepšiu stránku si vyvolila, ktorá nebude odňatá od nej.» 
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Od toho času prežalostného, v ktorom Panna Mária čo bolestná Matka stála pod krížom svojho Syna Božieho, Ježiša Krista, 

málo čo spomína sa o nej vo sv. Písme. Ustné podanie rozpráva, že preblahoslavená Panna po slávnostnom nanebevstúpení 

Ježiša Krista ešte jedenásť rokov žila v meste Efese a čiastočne v Jeruzaleme pod ochranou sv. apoštola Jána, ktorému bol 

Spasiteľ Matku Svoju, pod bolestným krížom stojacu, odporúčal, keď riekol: «Hľa, matka tvoja!» I obsluhoval ju a staral sa 

o ňu ako len najútlejší syn môže; veď bola Matkou Toho, ktorého on čo Syna Božieho všade ohlasoval. Sv. Ján nespomína 

svoju starostlivosť o Matku Božiu ani jedným slovom, okrem toho, čo napísal vo svojom evanjeliume (19, 27): «A od tej 

hodiny prijal ju učeník k sebe.» On nechcel sa tým chváliť, jakú radosť mu to spôsobovalo, že mohol Matku Božiu opatrovať. 

Keď teda po nanebevstúpení Spasiteľovom o živote Panny Márie sv. Písmo zmienku nerobí, to sa má pripísať tomu tajomstvu, 

ktorým Panna Mária i za života Ježišovho krytá bola. Ona chcela vždy byť poníženou dievkou Pánovou. 

Sv. Ján Damascenský má tú zásluhu, že podľa apoštolského podania hodnovernú zprávu o posledných okamžikuch Panny 

Márie na tejto zemi nám podáva, ktorá obsahuje predmet dnešnej slávnosti. On rozpráva takto: «I Márii nastala po 

mnohoročnej osiralosti po smrti milého Syna doba odchodu s tohoto sveta. Lebo ačkoľvek bez poškvrny hriechu bola počatá 

a hriechom nikdy sa nepoškvrnila, predsa všeobecný dlh priradenosti vyrovnať a smrť podstúpiť musela. Skonala teda 

spánkom tichým bezbolestnej smrti, skonala viac následkom túžby po milom Synovi a nebeskej vlasti, než príčinou choroby 

a vekovej zošlosti. I stalo sa riadením Božím, že práve pri skonaní Márie prítomní boli v Jeruzaleme všetci apoštolovia 

Pánovi, ktorí oplakali žiaľne stratu milovanej Matky svojho Majstra, sväté telo drahým hodvábom ovinuli a v záhrade 

Getsemanskej s veľkou úctou pochovali, ako i podnes všetkým príchodzím do Jeruzalema miesto to pod menom «hrobu 

Márie» sa ukazuje. Jediný Tomáš nebol prítomný pri pohrabe Márie; a keď potom o tri dni do Jeruzalema prišiel, tak horko 

oplakával smrť Márie a svoje premeškanie, že sa ostatní apoštolovia usniesli, aby hrob otvorili a Tomáš pre útechu svojho 

srdca ešte raz na Máriu pozrieť mohol. Ale aký úžas, aké zadivenie zaujalo apoštolov, keď do otvoreného hrobu hľadeli! 

Bieloskvúci hodváb, pohrabné rúcho Márie videli, no svätého tela tam nebolo a vôňa ľúbezná vanula im v ústrety z hrobu. S 

blahoslavenou dušou vzal nebeský Otec i telesnú, hriechom nedotknutú, schránku Márie do svojej slávy, aby v plnosti 

Svätých prebývanie dôstojné mala ona, ktorá Najvyššieho, samého Boha, pod svojím srdcom nosila.» 

Toľko hovorí sv. Ján Damascenský o o nanebevzatí preblahoslavenej Panny Márie. O jej slávnom prijatí do nebeského 

kráľovstva nemožno človeku hovoriť, nemá sily dokonale si to predstaviť. Keď nemáme poňatia o tom, čo Boh pripravil tým, 

ktorí Ho milujú: ako môžeme si to predstaviť, jaká radosť, rozkoš a víťazosláva Matku Božiu v nebi očakávaly?! Keď si čo 

slabí ľudia predstavujeme, že všetky chóry anjelov, archanjelov, Cherubínov a Serafínov kráľovnú nebies zvelebovaly, že ju 

najsvätejšia Trojica korunovala, že tmavé mocnosti pekla strachom sa triasly nad víťazoslávou tej, ktorá nohou svojou potrela 

hlavu nepriateľa ľudského spasenia, — nuž je to veľmi málo nastíneno o jej nevýslovnej vyvýšenosti a víťazosláve, ktorou 

dnešného dňa pred trónom Božím korunovaná bola. 

S dnešnou neobyčajnou slávnosťou Márianskou spojené je na mnohých miestach vo sv. cirkvi aj žehnanie kvietkov a bylín, 

a síce preto, aby cirkev vyslovila svoju radosť nad veľaslávnym víťazstvom, ktoré Panna Mária nad smrťou a peklom 

vydobyla, i nad jej víťazoslávnym pochodom, v ktorom premnohými skvelými cnosťami, akoby prekrásnymi a voňavými 

kvetami ozdobená do nebeského kráľovstva vstúpila, ktoré, sv. cirkvou požehnané kvety, ku prospechu tela a duše ľuďom 

slúžiť majú. Tejto pamiatke zasväteno je najviac chrámov Márianských, v ktorých nad hlavným oltárom skveje sa obraz, 

predstavujúci, ako Panna Mária, v bielom rúchu odená, vznáša sa nad otvoreným a kvetami ozdobeným hrobom, ktorý 

apoštolovia obklopujú, a nesená je anjelmi do neba. 

Poučenie. 

Najväčšie tajomstvo dnešnej slávnosti obsahuje sa v slovách Božieho Spasiteľa: «Mária najlepšiu stránku vyvolila! Panna 

Mária vyvolila si a obdržala tri veci, ktorých vznešenosť a hodnotu jedine Boh znať môže. Ona obsiahla skvelú hodnosť 

Matky Božej, bohatú plnosť milosti ako najdokonalejšia a najblahoslavenejšia medzi všetkými ženami a najvyššiu odplatu v 

nebi ako kráľovná nebeských zástupov. V tejto sláve prevyšuje oslávenie všetkých svätých panien ako ich kráľovná, 

oslávenie všetkých mučeníkov, ako ich zrkadlo a najdokonalejší obraz, oslávenie apoštolov, praotcov a prorokov, ktorých 

všetkých prevyšuje horlivosťou vo viere, nádeji a láske. Tak skveje sa Panna Mária, Matka Spasiteľova, v sláve nebeskej. 

Ona je i tam Matkou našou a hľadí na nás milostivé zpred trónu Božieho a slyší prosby naše, keď sa čistým a skrúšeným 

srdcom o pomoc a orodovanie k nej obraciame. A preto i dnes viňme sa k nej v najhlbšej pokore čo verní ctitelia a služobníci, 

sľúbme slávnostne, že ju v živote nasledovať budeme čo verní synovia a dcéry, Matku milosrdenstva, útechy a pomoci. 

Vzývajme ju dnes a po celý čas pozemského života svojho, a volajme skrúšeným srdcom: «Ó Mária, Tvoja smrť nie je žiadna 

smrť, lež skladký sen, alebo radšej Tvoje spojenie s Bohom, už dávno žiadané! Anjeli i archanjeli preniesli Ta do Jeho 

kráľovstva a všetci blahoslavení duchovia šli Tebe s radosťou a spevom v ústrety. Kráľ voviedol Ťa do Svojho pokoja. Tu 

Ťa obstupujú mocnosti nebies a požehnávajú Ťa; kniežatá a tróny prespevajú Ti chvály a Cherubíni sú plní radosti a 

podivenia. Zvelebujú Ťa Serafíni, lebo si pravou Matkou Pána Svojho učinená. Ó najsvätejšia Panno, Ty si večná radosť 

arciotcov a prorokov, Ty si požehnanie zeme. Ty si sladký pokoj ukonaných, potešenie zarmútených, útočište hriešnikov, 

rýchla pomoc všetkých, ktorí Ťa vzývajú! Ó milostivá Panno, shliadni na nás, riad a veď nás do blahoslaveného príbytku 

nebeského!» 

Modlitba. 

Ráč, ó Pane Bože, prosíme Teba, služobníkom Svojim previnenia odpustiť, aby sme my, ktorí nemôžeme sa Tebe ľúbiť pre 

svoje skutky, na mocnú prímluvu Rodičky Syna Tvojho, Pána nášho Ježiša Krista, spasení boli, ktorý žiješ a kraľuješ s Ním 

a Duchom svätým na veky vekov. Amen. 
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16. AUGUSTA. 

Sv. Róchus, vyznavač. 

Dobrovoľná chudoba a pokora, sebazapieranie a účinlivá láska k blížnym sú cnosti, ktoré ozdobujú nejedného opravdivého 

nasledovníka Spasiteľovho. Týmito skvelými cnosťami vynikal a svietil sv. Róchus. 

V meste Montpelliere vo Francúzsku žila bohatá a zbožná šľachtická rodina, Ján so svojou manželkou Libériou. Oba manželia 

boli vysoko ctení a žili šťastne dlhé roky. I mali len jednu túžbu a neprestávali do svojej staroby Boha prosiť, aby im potomka 

daroval, ktorý by ich bohatstvo dobre upotrebil a Bohu verne slúžil. Jedného dňa pokľakla zbožná Libéria pred obrazom 

Panny Márie a prosila ju vrúcne o pomoc a orodovanie. «K tebe Kráľovno nebeská, útočište zarmútených, preblahoslavená 

Panno Mária, o pomoc a prímluvu volám. Ráč prosiť za nás nehodných Otca nebeského, žeby nám ráčil popriať syna, ktorý 

by Jeho slávu a velebu ohlasoval a pre Jeho najsvätejšie meno všetko konal, trpel a pôsobil, ako sa to Jemu ľúbi.» A dobrotivý 

Boh vyslyšal na prímluvu preblahoslavenej Panny jej úpenlivú prosbu. Roku 1295 porodila krásneho chlapčeka s vidomým 

červeným krížom na prsách. Boh chcel tým znakom zjaviť, že ho zvláštnou milosťou vyznačí. Natešení obstárni rodičia dali 

synkovi svojmu pri sv. krste meno Róchus, to jest Vznešený. A skutočne prejavoval útly Róchus, čo z neho vyrásť má. Matka 

Libéria postievala sa v stredu a v piatok a vtedy nepožíval synček viac, než raz cez deň materského mlieka. Keď sa rozplakal, 

hneď sa utíšil, jaknáhle mu ukázali obraz Panny Márie. A zbožní rodičia vynaložili všetku starosť a bohatstvo, aby 

dorastajúceho synka dokonále vo vedách a bázni Božej vychovali. Róchus rástol nevinný ako anjel a z jeho krásnej tváre 

žiarila najútlejšia láska k Bohu a k blížnym. Keď prišiel k rozumu, postieval sa prísno a často pristupoval so svojimi zbožnými 

rodičmi ku svätým sviatosťam. Čo mládenec prejavoval vysokú dokonalosť kresťanského života. 

Keď mal sv. Róchus dvadsať rokov, onemocnel mu otec Ján. I povolal ho ku svojej smrteľnej posteli a riekol: «Milý synu! 

Blíži sa okamžik, v ktorom opustím boje, búrky a mnohé biedy tohoto sveta, aby som, ako dúfam, obsiahol odplatu večnú. I 

prosím ťa a zaklínam, aby si v úctivosti mal moje napomínania, ktoré som ti udeľoval. Predovšetkým slúž Bohu ako dobrý 

Jeho syn, rozjímaj o utrpení Božieho Spasiteľa, ktorý nás od večného zatratenia smrťou svojou vysvobodil. Napomáhaj podľa 

možnosti vdovy, siroty a núdzu trpiacich. Opatruj nemocných a staraj sa o ich uzdravenie a poľahčenie. A Boh ťa uzná za 

svojho verného služobníka. Sv. Róchus prisľúbil zomierajúcemu otcovi, že podľa jeho príkladu a naučenia žiť bude. A keď 

otec a matka nezadlho pomreli, pochoval ich s veľkou počestnosťou, i oplakával smrť ich s vďačným a srdečným synovským 

žiaľom. 

Po rodičoch zdedil veľký majetok. I obával sa, aby sa mu to bohatstvo nestalo záhubným; preto popredal statky, utržené 

peniaze rozdal chudobným, a ktoré popredať nemohol, odovzdal strýcovi, aby mu ich spravoval. Potom obliekol chudobné 

pustovnícke rúcho a vydal sa na pút do Ríma, aby sa tam na hroboch sv. apoštolov Petra a Pavla pomodlil. Na ďalekú tú 

cestu nevzal si žiadne peniaze, svoj chlieb vyžobral si, nocoval v domoch chudobných a v špitáloch, žiaden kostol neobišiel, 

aby sa nebol v ňom pomodlil. I prišiel do krajinky Toskánskej (Tuscie) v Itálii. Tu dozvedel sa, že v meste Akvapendente 

vypukla nákazlivá nemoc, mor. I odložil svoj pút do Ríma, šiel do mesta Akvapendente, aby morom nakazených obsluhoval 

a opatroval. Keď vkročil do nemocnice, prosil predstaveného Vincenca: «Počul som, že si opustený a sám mnoho nemocných 

opatruješ. Prosím ťa, dovol mi, aby som ti pomáhal, kým živý budem. Vincenc riekol: «Ačkoľvek som presvedčený o tvojej 

veľkej láske k blížnym a dôvere v Boha, musím ti povedať, že tvoja mladosť a telesná slabosť nebudú vstave zniesť ťažkú, 

ustavičnú prácu a neznesiteľný zápach morom nakazených nemocných. Svätý mládenec odpovedal: «Či nám nehovorí sväté 

Písmo, že tým nie je žiadna práca ťažkou, ktorých milosť Božia podporuje? Či nehovoril Ježiš Kristus: «Čokoľvek ste učinili 

jednému z týchto najmenších, mne ste učinili?» Vincenc riekol: «Ale rozváž si, že sú tu všetci morom nakazení a že tvoje 

žitie bude v nebezpečenstve! Tu niet radosti, niet pokoja, niet uznania. Prečo by si sa vystavoval dobrovoľne nebezpečenstvu? 

Sv. Róchus odpovedal: «A či nie je napísano, že kde je mnoho práce a namáhania, tam je k očakávaniu i veľká odmena? 

Dovoľ, prosím, aby som čoskôr nemocných opatrovať mohol. A Vincenc neodporoval viacej, i prijal sv. Rócha do nemocnice. 

S nevýslovnou radosťou a najútlejšou láskavosťou opatroval ťažko nemocných. A Boh odmeňoval jeho hrdinskú lásku! Lebo 

sotva sv. Róchus nemocných začal opatrovať a znakom sv. kríža ich prežehnávať, prestal v nemocnici a v meste zúriť mor a 

obyvatelia sa uzdravovali. Keď sa to po meste roznieslo, obdivovali a zvelebovali ho všetci ľudia. Svätý nemohol to zniesť, 

vzal svoju pútnickú palicu a vydal sa na ďalšiu cestu do Ríma. Tak prišiel do mesta Ceseny, kde posiaľ mor zúril. I tu 

opatroval obetovave nakazených a uzdravoval ich znamením sv. kríža, a keď i tu mor prestal, odišiel do mesta Rimini a 

pokračoval vo svojom blahonosnom diele. 

Keď prišiel konečne do Ríma, zúrila nákaza morová i v tomto veľkom meste veľmi strašne a mnoho ľudí zomieralo 

každodenne. Sv. Róchus navštívil najprv chrám sv. Petra a Pavla, modlil sa tam dlho a skrúšene prijal sv. sviatosti. Kardinál 

Britonikus, ktorý vypočul jeho spoveď, poznal dokonalého sluhu Božieho, i prosil ho, aby sa pomodlil k milostivému Bohu, 

žeby odvrátiť ráčil nešťastie, ktorým večné mesto navštívil. Sv. Róchus modlil sa dlho skrúšene, a keď badal, že dobrotivý 

Boh jeho modlitby vyslyšal, oznámil to kardinálovi, ktorý ho pápežovi Jánovi XXII. predstavil. Svätý Róchus padol pred 

námestníkom Kristovým na kolená a prosil ho so slzavýma očima, aby mu dal požehnanie a vyprosil odpustenie hriechov 

celého predošlého života. Pápež ho požehnal a riekol, že rozhrešenia hriechov nepotrebuje; i vypytoval sa ho láskavé na vlasť 

a rodinu. Sv. Róchus opatroval nemocných a modlil sa za odvrátenie morovej nákazy. A mor celkom prestal v Ríme a jeho 

okolí. Za tri roky zdržoval sa sv. Róchus v Ríme a horlivé navštevoval chrámy Božie. 
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Opustil Rím a vracal sa do svojej vlasti. Na ceste prišiel do mesta Piacenzy, kde posiaľ mor zúril. I tu opatroval nemocných 

dňom i nocou, až sám nakazený bol. Bolesti jeho boli veľké a také neznesiteľné, že hlasno bedákal. Aby iných nemocných v 

špitále neobťažoval, prosil predstaveného, aby smel nemocnicu opustiť. I utiahol sa do obďalečnej ulice mesta a ľahol si do 

kúta k jednému domku, aby tam celkom opustený trpel a zomrel. Nevďační obyvatelia mesta, ktorým toľko dobrodenia 

preukázal, báli sa, aby neboli nakazení, i nútili sluhu Božieho, aby z mesta odišiel. Sv. Róchus vliekol s biedou svoje choré 

telo do blízkeho lesa, v ktorom našiel malú osamelú chyžku; i zklesol v nej na zhnitú slamu. Nevďační ľudia vyhnali ho 

zpomedzi seba, ale nebeský Otec ho neopustil. Na blízkom zámku žil bohatý a zbožný šľachtic, menom Gotthard Polastrella. 

Dobrotivý Boh dopustil, že pes šľachticov, ktorý v tom lese polúval, našiel svätého Rócha. Od toho času prichádzalo útrpné 

zviera každý deň do chyžky k opustenému trpiteľovi, lízalo mu rany a prinášalo mu kúsok chleba. Blízky prameň zásoboval 

svätého čerstvou vodou, ktorú píjal a rany si ňou vymýval. Tak žil sv. Róchus za viacej dní. Šľachtic Gotthard zbadal jedného 

dňa, že jeho pes kus chleba so stola uchytil a s ním zmizol. No nevšímal si to. Keď na druhý deň ten istý pes zase kus chleba 

uchytil, vyhrešil Gotthard sluhov, prečo dajú hladovať jeho obľúbenému psovi. Sluhovia pokorne odpovedali: «Pane, 

všetkých kopovov dostatočne kŕmíme. Prečo to kopov robí, nechápeme; bude v tom nejaké tajomstvo.» Keď zase pes kus 

chleba so stola uchytil a preč odbehol, vysadol Gotthard na koňa a ponáhľal sa za ním do blizkého lesa, i videl, ako pes do 

chyžky vbehol. Gotthard zosadol s koňa a vstúpil do chyžky. Sv. Róchus bral od kopova chlieb a prežehnal milosrdného psa. 

Gotthard zadivil sa a zvolal: «Jak nevyzpytateľné a podivné sú cesty Tvoje, ó Bože na nebesiach I Jak veľká je Tvoja moc a 

nevysloviteľná Tvoja dobrota, ktorý svojich verných sluhov v biede a hlade neopúšťaš!» I pýtal sa svätého na jeho meno a 

vlasť. Keď mu to sv. Róchus sdelil, požiadal nemocného, aby s ním do zámku išiel. Svätý prosil útrpného Gottharda, aby ho 

len v chyžke ponechal, žeby jeho domácnosť morom nenakazil. Nevýslovná trpezlivosť nemocného, tichý jeho pokoj a 

odovzdanosť do vôle Božej, jeho veselá tvár pri veľkých bolestiach, dojaly srdce Gotthardovo tak, že si umienil svätý život 

viesť a o uzdravenie sv. Róchusa všemožne sa starať. Preto prijal svätého do svojho zámku, v ktorom sa nezadlho celkom 

vyliečil. Gotthard viedol od toho času zbožný život a keď sväto zomrel, zavesili jeho obraz v chráme sv. Anny v Piacenze 

popri obraze sv. Rócha. 

Jaknáhle sa sv. Róchus u zbožného Gottharda bol vyliečil, odišiel do mesta Piacenzy, kde posiaľ mor zúril. Svätý opatroval 

v nemocniciach nakazených, chodil ulicami mesta a keď prežehnal domy znamením sv. kríža, mor prestával a nemocní sa 

uzdravovali. Len teraz poznali ľudia, koho boli z mesta predtým vyhnali, i vzdávali mu najväčšiu úctu a všemožne ho 

zvelebovali. Pokorný sluha Boží uchýlil sa do svojej lesnej chyžky, tam žil ukryto za dlhší čas, i vracal sa v chudobnom 

pútnickom rúchu do svojej vlasti. 

Navrátil sa na svoje statky vo Francúzsku. Jeho rúcho bolo také roztrhané, že ho sluhovia poznať nechceli. Prišiel do mesta 

Montpelliera. Toho času zúrila vo Francúzsku vojna. Keď vstúpil do svojho palácu, nepoznali ho sluhovia a udali ho, že je 

vyzvedač. Miestodržiteľ, jeho blízky pokrvný, dal ho chytiť. A keď sa ho na meno a stav dopytoval a sv. Róchus mlčal, dal 

ho do väzenia hodiť. Za päť rokov žil svätý vo väzení na modlitbách, vo sv. rozjímaní a pri prísnom pôste. Chcel nasledovať 

i v tom svojho Spasiteľa, že prišiel medzi svojich, ktorí ho nechceli poznať a ho sužovali. Vo väzení upadol do ťažkej nemoce, 

ktorá ho už v itálii trápila. Keď cítil, že blíži sa konec jeho života, poprosil strážcu väzenia, aby mu kňaza priviedol. Kňaz 

prišiel, aby väzňa zaopatril sviatosťami zomierajúcich; i ako sa zadivil, keď videl tmavý ináč žalár osvietený a na stene nápis 

jasný: «Róchus, orodovník proti moru.» Prestrašený kňaz prislúžil svätému sv. sviatosti a ponáhľal sa k miestodržiteľovi, i 

oznámil mu, že väzeň je jeho vnuk a svätý. Miestodržiteľ poberal sa hneď s mnohými pokrvným i do väzenia, aby sa o tom 

presvedčil. Vo väzení ležalo bezdušné telo svätého na holej zemi! Keď odhalili jeho prse, videli červený kríž, i poznali, koho 

väznili a trápili. To stalo sa dňa 16. augusta roku 1327. Sv. Róchus mal ešte len 32 rokov, keď ho dobrotivý Boh do slávy 

svojej povolal. 

Telo sv. Rócha pochovali slávne jeho šľachtickí pokrvní a nad ním vystavali mu nádherný pomník a chrám v meste 

Montpellieri a zbožný ľud ctil ho hneď ako svätého a patróna proti nákazlivým nemociam. Mnohoráz ďakovať má Itália, že 

na orodovanie sv. Rócha osvobodená bola od moru. Keď r. 1419 v Kostnici (Konstanc) vydržiavaný bol cirkevný všeobecný 

snem a morová nákaza v meste a okolí šíriť sa začala, nariadené boli verejné prôvody (procesie), pri ktorých zbožný ľud 

vzýval o pomoc sv. Rócha a jeho obraz na zástavách ulicami pri nábožnom speve nosil. A mesto Kostnica zachránené bolo 

od nákazlivej nemoce. Pápež Urban VIII. nariadil, aby na miestach, kde nachádza sa kostol k úcte sv. Rócha vystavaný, dňa 

16. augusta pamiatka jeho sa slávila. 

Sv. Róchus vyobrazuje sa v pútnickom rúchu s palicou v ruke, vedľa neho pes, ktorý mu bochník chleba tlamou podáva. 

Poučenie. 

Sv. Róchus zapieral seba samého a preukazoval skvelú lásku k blížnym, i mnoho nevďaku zažil od sveta: a Boh, ktorý mu 

dal mnoho trpeť, rýchlo odvolal ho s tohoto nevďačného a márneho sveta. Dobrotivý Boh často povoláva v kvete mladosti 

ľudí, aby ich zachránil od nebezpečenstva života časného a večného. Taká včasná smrť nie je žiadnym nešťastím; lebo nie 

mnohé roky, ktoré človek prežije, ale zdokonalenie jeho duše klade Boh na váhu pri odplate večnej. Opravdivá múdrosť a 

cnosť má väčšiu hodnotu, než dlhý život. Svetáci sú akoby očarení týmto údolím biedy a zdajú sa žiť bezstarostne a šťastlivé 

v tomto nepriateľskom kraji, plnom protivenství, na tejto neúrodnej zemi, prekypujúcej bodľačím a tŕňami, kde 

najšťastlivejším len ten môže byť, kto zná svoje svedomie uspať, svoj lepší cit v hluku náruživostí a neprestajného nepokoja 

udusil Veď akokoľvek skvelým a nádherným zdá sa byť zemské blaho, nuž dostačuje nemoc, najmenšia trpkosť a nešťastie 

skvelosť tú vyhasiť, nádheru okamžite zničiť. Preto chráni Boh svojich vyvolených od nákazy sveta a bere ich včasné k sebe. 

Boh dopustil, aby sv. Róchus mnoho trpel. Nevďační mešťania vyhnali ho z mesta, aby neboli od svojho dobrodinca 

nakazení; sluhovia neprijali pána na jeho panstve; strýc hodil ho do väzenia. A svätý niesol trpezlive toto pohanie je. On znal, 
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že Boh toho, koho miluje, navštivuje trápením. Áno, Boh tresce svoje milé deti; On ich navštivuje chorobami, zneužívaním, 

opovrhovaním a stratou časného majetku, lebo ich chce odvrátiť od lásky k pozemským veciam, i zkúšať v ohni 

prenasledovania, ako sa zlato v ohni zkúša. A Boh chce, aby spravodliví už v tomto živote krátkymi a malými bolesťami 

dosť učinili za svoje poklesky, za ktoré by v očistci prísné a dlhotrvanlivé pokuty znášať museli. A keď Boh dopúšťa, že 

hriešnik teší sa na tomto svete bohatstvami, rozkošami a slávou, máš vedeť, kresťane, že ľudia tí majú už svoje nebo — na 

zemi! Spravodlivý Boh odmeňuje ich na tomto svete za niektoré dobré skutky, ktoré konali, a nešťastníci majú vedeť, že je 

to znakom ich večného zatratenia. 

Sv. Róchus ctený býva ako orodovník v nákazlivej nemoci. Dejiny dokazujú, že na jeho orodovanie mnohé mestá a krajiny 

od morovej rany zachránené boli. Za života svojho vyhľadával sv. Róchus nemocnice a domy, morovou ranou zachvátené, i 

opatroval neunavene a liečil nešťastných. A keď ho nevďačníci vyhnali, vrátil sa zase k nim, keď sa uzdravil, aby ich 

obsluhoval a liečil. Kresťane, aby si nebol takým nevďačníkom, vyhľadávaj nemocných a biednych! Ľudské srdce je často 

neciteľné, a len pohľadom na nemocných stáva sa citeľným, útrpným a zahorí účinlivou láskou oproti blížnym; ono je 

márnivé a zakladá si na kráse postavy a tváre, ale pohľad na nemocného a biedneho svedčí o márnosti sveta a ničomnosti; 

ono je nevďačné oproti Bohu a blížnym a neváži si život a zdravé údy, ale pohľad na nemocného privádza človeka ku 

vďačnosti. A keď Boh nemoc a nešťastné trápenie na teba sošle, zvolaj, kresťane, so sv. Lupom, ktorý, keď sa mu divý Attila 

čo bič Boží predstavil, riekol: «Vítaj u mňa!» Boh posiela nemoc a trápenie, aby ťa napravil a spasil. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si dal svätému Róchovi, svojmu služobníkovi, takú trpezlivosť v bolestiach: popraj i nám pre jeho zásluhy, 

aby sme od všetkých nákazlivých nemocí chránení boli, a udeľ nám milosť, aby sme, zkúšaní nemocami, trpezlivosťou a 

odovzdanosťou do svätej Tvojej vôle ozbrojení boli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

17. AUGUSTA. 

Sv. Hyacint, vyznavač. 

V dvanástom storočí vyznačovala sa v Sliezsku, ktoré toho času ku Poľsku patrilo, grófska rodina Odrovanských, jedna z 

najstarších v zemi. Jeden z grófov Odrovanských bol najvyšším vodcom poľského vojska, ktoré proti Tatárom bojovalo. Pri 

svojej smrti zanechal dvoch synov. Prvý menoval sa Ivo a stal sa neskôr veľkým kancelárom kráľovstva Poľského a biskupom 

Krakovským. Mladší syn Eustach prevzal otcovské statky čo gróf Kontský a viedol veľmi zbožný a cnostný život so svojou 

vznešenou manželkou. Roku 1185 narodil sa im v mestečku Konte na zámku, Kameň (Kamien) menovanam, v biskupstve 

Vratislavskom, syn Hyacint, ktorý stal sa najslávnejším a najzbožnejším mužom cirkevným svojho času a ktorého dejepisci 

«divotvorcom trinásteho storočia menujú. 

Starostliví a zbožní rodičia vzdelávali srdce útleho a krásneho synka v čistej láske k Bohu a cnosťam. Veľkými vlohami 

nadaný Hyacint rástol vo vedách a cnostiach. zasvätil srdce svoje celé Bohu a chránil sa každého hriechu. Šťastní rodičia 

poslali miláčka svojho na vysoké školy do Krakova, aby sa vo vedách zdokonálil. Z Krakova prešiel na vysoké školy do 

Prahy a ztade do Bolone (Bologna) v Itálii. Na všetkých tých slávnych vysokých školách vyznačoval sa Hyacint vlohami, 

usilovnosťou, anjelskou čistotou a nábožnosťou. V Boloni obsiahol hodnosť doktora cirkevného práva a bohoslovia. 

Obohatený vedami a ozdobený skvelými cnosťami navrátil sa Hyacint do vlasti. Zbožný biskup Krakovský, Vincenc 

Kadlubko, vysvätil ho za kňaza a vymenoval za kanonika ku svojmu boku, neskôr ale pre jeho veľké vlohy za generálneho 

vikára. A sv. Hyacint nezabúdzal ani pri svojich mnohých prácach, ktoré s touto vysokou cirkevnou hodnosťou boli spojené, 

i ďalej o svoje duševné spasenie sa starať. Kedykoľvek mal trochu času, modlieval sa skrúšene a pohružoval sa do svätého 

rozjímania. Postieval sa často a prísno. Svoje značné dôchodky rozdával chudobným. Navštevova verejné nemocnice, 

ošetroval nemocných a staral sa o ich záživný pokrm. Staručký ctihodný biskup Vincenc Kadlubko zriekol sa svojho úradu, 

aby sa mohol v tichosti ku blahoslavenej smrti pripravovať. Za biskupa do Krakova vyvolený bol Ivo, gróf Odrovanský, 

veľký kancelár kráľovstva Poľského, strýc Hyancintov. R. 1218 išiel biskup Ivo do Ríma, i pojal sebou svojich dvoch vnukov 

Hyacinta a Ceslava. V Ríme kázaval toho času sv. Dominik. Keď Hyacint počul kázeň sv. Dominika a na vlastné oči videl, 

ako svätý zakladateľ rádu kazateľov zázračným spôsobom k životu priviedol Napoleona, vnuka kardinála Štefana, ktorý bol 

s koňa spadol a mŕtvy na zemi ležať ostal, bol tak dojatý, že zatúžil, stať sa údom rádu Dominikánskeho. Biskup Ivo, ktorý 

to všetko tiež počul a videl, prosil sv. Dominika, aby mu dal niektorých svojich učeníkov, ktorí by s ním do Poľska išli a v 

jeho biskupstve kláštory dominikánske založili. Sv. Dominik ľutoval, že nemôže jeho prosbu vyplniť; lebo nemal vo svojom 

kláštore ani jedného mnícha, ktorý by bol poľsky hovoril, mravy a obyčaje národu Poľského znal; a už bol väčšiu časť svojich 

učeníkov po rozličných krajinách rozposlal, aby slovo Božie a pokánie rozpustilému ľudu ohlasovali. I radil biskupovi 

Krakovskému, aby z tých kňazov, ktorí s ním do Ríma prišli, niektorí do kazateľského rádu vstúpili, život a pravidlá jeho si 

osvojili a čo missionári potom do Poľska išli. Hyacint a jeho brat Ceslav boli hneď hotoví do rádu dominikánskeho vstúpiť. 

Keď k tomu bohoľúbemu kroku strýc Ivo privolil, prijali natešení bratia v kláštornom chráme sv. Sixta mníšske rúcho z rúk 

sv. Dominika. O šesť mesiacov, keď sa boli dobre pripravili ku svojmu kazateľskému povolaniu, složili oba slávnostný sľub 

rádu a sv. Dominik vyvolil Hyacinta za predstaveného rádu dominikánskeho, ktorý mal sa v Poľsku usadiť a tam účinkovať. 
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Keď Hyacint so svojím bratom Ceslavom a inými Dominikánmi Rím opúšťal, udelil mu pápež svoje apoštolské požehnanie 

a sv. Dominik povzbudzoval ho v spásonosnom diele. Pešky putoval Hyacint so svojimi súdruhami do Poľska, a kade išiel, 

všade ohlasoval pokánie. V meste Frisachu (Friesach) v horných Korutanoch založil kláštor dominikánsky a ustanovil 

Hermana, rodom Nemca, za jeho predstaveného. A tak ohlasoval slovo Božie, kade putoval, v Štýrsku, v Rakúsku, na Morave 

a v Sliezsku, kým neprišiel do Krakova, kde ho biskup Ivo ako posla Božieho s otvoreným náručím privítal. I daroval mu 

strýc dom, ktorý si na kláštor premenil, a so svojimi bratmi chytil sa hneď do práce missionárskej. Jeho horlivé kázne vzbudily 

obdiv a so všetkých strán hrnuli sa k nemu zbožní poslucháči. Šľachtici a velikáši poľskí vstúpili do seba, zanechali svoj 

rozpustilý život, pristupovali často ku sv. sviatosťam a mnohí z nich vstupovali do rádu sv. Dominika. Za krátky čas povstaly 

po krajine mnohé kláštory dominikánske, v ktorých pestovaly sa vedy a z ktorých nábožnosť a dobré mravy po celom Poľsku 

sa rozširovaly. 

A sv. Hyacint ďakoval dobrotivému Bohu za požehnanie, ktoré preukazoval rádu jeho pri missionárskom diele. Často 

kľačiaval v chráme pred obrazom preblahoslavenej Panny Márie a prosil ju s plačom o orodovanie u jej Božieho Syna, aby i 

naďalej práce jeho výsledkom korunované boli. Keď tak r. 1221 vo sviatok nanebevzatia Panny Márie pred oltárom vzdychal, 

ožiarená bola zrazu socha Panny Márie, i zdalo sa mu, že počul jej hlas: «Synu môj Hyacinte, poteš sa! Tvoja modlitba 

zaľúbila sa môjmu Synovi, Spasiteľovi celého sveta. O čokoľvek budeš Ho prosiť, vyplní tebe.» Od toho času zdvojnásobnil 

svoju horlivosť v ohlasovaní slova Božieho a v skrúšených modlitbách, a Boh oslávil horlivého sluhu svojho mnohými 

zázrakami. V pamätný deň mučeníckej smrti sv. Stanislava chcel sv. Hyacint navštíviť chrám sv. Michala, v ktorom onen sv. 

patrón poľský roku 1079, dňa 7. mája kráľom Boleslavom Ukrutným zavraždený bol a ktorý chrám za riekou Vislou ležal. 

Visia bola rozvodnená a na jej brehu bolo mnoho ľudí, ktorí nariekali a kričali. Sv. Hyacint sa pýtal, čo sa stalo? I riekli mu 

ľudia, že sa zatopil mládenec, menom Peter Prossovo. Matka mladíkova, Helena Falislava, padla k nohám svätého a s plačom 

volala: «Otče Hyacinte, znám, že si zbožný a milosrdný sluha Boží, shliadni na moje nešťastie. Mala som len jediného syna 

a ten leží tu mŕtvy! Čo si počnem úbohá, ktorá som manžela a teraz milovaného syna utratila?» Svätý zarmútil sa, odišiel na 

bok, pokľakol a modlil sa dlho skrúšene. Keď povstal, priblížil sa ku utopencovi a pýtal sa plačúcej matky: «Dcéro moja 

Falislava, kedy sa utopil tvoj syn?» Ona riekla: «Včera večer, a len dnes ho vytiahli. Oj, svätý otče, poteš ma biednu!» Svätý 

pristúpil k utopencovi, pojal ho za ruku a riekol: «Petre, náš Pán Ježiš Kristus, ktorého slávu ja ohlasujem, nech ti navráti na 

prímluvu najsvätejšej Panny Márie tvoj predošlý život!» A mladík povstal, zveleboval Boha a ďakoval svätému sluhovi 

Božiemu. A všetci prítomní padli na kolená a vzdávali chválu Bohu. Keď o tom zázraku počul šľachtic Prandata, navštívil 

so svojou matkou, ktorá na lámku trpela, sv. Hyacinta a prosil ho, aby ju uzdravil. Svätý pojal nemocnú za ruku, modlil sa 

skrúšene a riekol: «Dcéra moja, Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta, nech uzdraví údy tvoje!» A ona ozdravela. 

Sv. Hyacint bavil sa v kláštore v meste Plocku, ktorý bol založil. Jedného dňa chcel v blízkom Vyšehrade slovo Božie kázať. 

Rieka Visia bola rozvodnená a nebolo prievozníka, ktorý by ho bol s bratmi na druhú stranu previezol. Sv. Hyacint prešiel 

zázračne na druhú stranu Visly. Pápež Klemens VIII., ktorý ho za svätého vyhlásil, rozpráva vo svojej bulle (verejnej listine) 

o tom dive toto: «Keď Hyacint sem-tam chodil, aby pravdy evanjelia ohlasoval, prišiel na breh Visly, ktorá obmýva breh 

mesta Vyšehradu. Keď mu rieka prekážala, že do mesta dostať sa nemohol, pozeral na všetky strany, kde by prievozníka 

uzrel, ale nenašiel žiadneho. I vzýval Boha o pomoc, prežehnal sa sv. krížom a vyzval súdruhov, aby za ním po vlnách kráčali. 

«Smelo, milí synovia», hovoril, «nasledujte ma v mene Ježiša. Pri týchto slovách vykročil na vodu akoby na pevnú pôdu. 

Keď videl, že sú jeho súdruhovia nedôveriví a ho nenasledujú, vrátil sa k nim, prestrel svoj plášť na vodu a riekol: Nebojte 

sa, milí synovia, tento plášť bude vám v mene Ježiša ako most slúžil Tak previezli sa všetci cez hlbokú a bystrovlnú rieku 

bez toho, žeby sa boli zamáčali, alebo inú nehodu zakúsili. Tento zázrak známy bol hneď v meste a dodal slovám nášho 

kazateľa mimoriadnu váhu.» Vyše štyristo ľudí bolo svedkami tohoto divu a zvelebovali moc a milosrdenstvo Božie. Roku 

1238 povolala istá šľachtična (zemänka) sv. Hyacinta do dediny Koscieliska, aby tam na slávnosť sv. Margity slovo Božie 

hlásal. Deň pred jeho príchodom do dediny znivočil ľadovec všetky siatiny. Zemänka ponosovala sa svätému, jakú škodu 

ľadovec roľníkom zapríčinil a ako hladom hynúť budú; i prosila srdečne sluhu Božieho o pomoc a orodovanie. I mnohí 

roľníci prišli so ženami, padli k nohám svätého; bedákali a prosili: «Veľká je tvoja viera a veľká je i moc tvojich skutkov, o 

ktorej sme počuli, otče! Oj, pomáhaj nám nešťastníkom, ktorí ináč hladom pomrieme!» Nariekaním ich pohnutý bol sv. 

Hyacint až k slzám, i riekol k nim: «Buďte dobrej mysle, milí synovia, a znášajte trpezlive zkúšku. Boh, Otec milosrdenstva, 

ktorý takými utrpeniami hriechy odpúšťa, poteší vás. Iďte len domov a modlite sa celú noc.» Svätý kľačal celú noc na 

kolenách a prosil Boha o zmilovanie. Keď ráno slnko zasvietilo, videli zadivení roľníci, že ich siatiny sú krajšie a bujnejšie 

než pred búrkou a že im veľké požehnanie Božie sľubujú. 

Z Poľska šiel horlivý missionár do sverozápadných krajín Európy. Precestoval Prusko, Pomoransko, zašiel na Rujanu, do  

Dánska, Švédska a Norvégska. Všade ohlasoval slovo spasenia, rúcal modly, staval kostoly a zakladal kláštory. Oduševnený 

sluha Boží neľakal sa žiadnych prekážok, žiadneho nebezpečenstva. Z Európy prešiel do Ázie k Čiernemu moru ku Jazygom, 

hlásal tam slovo Božie i divokým Tatárom pri Kaspickom mori, ba zašiel až na hranice Číny a všade slyšali ochotne divé 

národy jeho apoštolské slovo. I navrátil sa do Ruska ku mestu Moskve, kde boli kresťania síce, ale veľmi zanedbaní a bludom 

nakazení, i veľké množstvo pohanov, ktorí z Ázie ta boli vtrhli. A sv. Hyacint ohlasoval horlivé sv. Evanjelium a obrátil 

mnohých poblúdených kresťanov a divokých pohanov. V Kijeve založil kláštor dominikánsky a jeho apoštolské slovo 

pôsobilo i v tom hlavnom meste divy. A sv. Hyacint bavil sa v Kijeve za päť rokov. I vtrhli divokí Tatári do Ruska a pustošili 

mestá a dediny. Keď sa hordy Tatarské blížili ku Kijevu, obliekol sa sv. Hyacint do rúcha, v ktorom sv. omšu slúžieval, vzal 

z Božieho stánku (tabernakulum) monštranciu s Božím Telom a chcel chrám opustiť. Padla mu do očú socha alabastrová, 

Pannu Máriu predstavujúca, ktorá zdála sa ho vyzývať, aby ju sebou vzal a divochom ku pohaneniu nezanechal. I vzdychol 

si: «Ako ťa odnesiem, ťarcha je priveľká!» Lež socha zdala sa mu hovoriť: «Syn Boží ti ju obľahčí.» So zaslzenýma očima 

vzal sochu a zdála sa mu byť takou ľahkou, že ju jednou rukou uniesol. A tak vyšiel z chrámu, v jednej ruke držal monštranciu 

a v druhej sochu Panny Márie, a sprevádzaný svojimi učeníkami prišiel bez úrazu pomedzi divokými hordami Tatárov ku 
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rieke Dniepru a prešiel po jeho vlnách divotvorným spôsobom na druhú stranu, ako predtým cez Vislu, a šťastne navrátil sa 

do Krakova, keď asi štyritisíc hodín trvajúcu cestu pešky v horeudaných krajinách bol prekonal. 

V Krakove chystal sa sv. Hyacint ku svojej smrti. Život viedol veľmi prísny. Zvláštnu úctu prejavoval ku preblahoslavenej 

Panne Márii. Pritom ponavštevoval všetky kláštory dominikánske, ktoré bol v Poľsku pozakladal a napomínal mníchov ku 

horlivosti v hlásaní slova Božieho a ku zbožnému a cnostnému životu. A dobrotivý Boh oslávil služobníka svojho ešte pred 

samou smrťou mnohými zázrakami, ktoré na jeho modlitbu konal. Tak pôsobil až do 72. roku blahoslaveného života svojho. 

Roku 1257 vo sviatok sv. Dominika upadol sv. Hyacint do ťažkej nemoce, i oznámil bratom, že už dlho žiť nebude; lebo keď 

sa nedávno pred obrazom Panny Márie modlil, mal zjavenie, ktoré mu zvestovalo, že ho Boh nezadlho k sebe povolá. Deň 

pred nanebevzatím Panny Márie povolal ku svojej smrteľnej posteli všetkých predstavených a starších údov rádu sv. 

Dominika, ktorí sa v Krakove a neďalekých kláštoroch nachádzali, a hovoril k nim: «Drahí synovia! Vôľa Božia je, že vás 

zajtra opustím. Zanechávam vám čo drahocenné poručenstvo, čo som počul z úst sv. Dominika. Zachovávajte útlosť a 

jemnosť srdca, svätú lásku k Bohu a vzájomnú lásku k blížnym pestujte, a nikdy sa proti nej neprehrešte, i pestujte chudobu. 

To je posledná vôľa (poručenstvo) vždy trvajúceho dedičstva. Starostlivé zachovávajte svoju čistotu; zachovávajte prísne 

svoje pravidlá; buďte uistení, že v nich je všetko dôležité a závažné; neprestajne pracujte na spáse duší a rozšírení rádu ku cti 

Božej. Nezarmucujte sa, že odchádzam, nuž veď, keď je Ježiš mojím životom, je smrť mojou veľkou výhrou, a vy nebudete 

ukrivdení; lebo keď som vám v živote pomáhal, budem vám v nebi na väčšej pomoci.» Keď to preriekol, zamlčal sa a len 

tíško vzdychal a modlil sa. Vo sviatok nanebevziata Panny Márie pomodlil sa hodinky a prijal sv. sviatosti zomierajúcich. A 

keď okolo neho zhromaždení bratia spievali žalm: «V Tebe som, Pane, dúfal, nebudem zahanbený na veky», — pri slovách, 

ktoré za nimi opakoval: «Do rúk Tvojich, Pane, porúčam ducha svojho» — sladko a pokojne v Pánu usnul. To stalo sa roku 

1257, dňa 15. augusta. Všetci obyvatelia mesta Krakova bo'i veľmi dojatí jeho blahoslavenou smrťou. Biskup Prandota 

pochoval telo jeho v prekrásnej kaplnke. Mnoho divov a zázrakov stalo sa pri jeho hrobe. Pápež Klemens VIII. vyhlásil ho 

dňa 17. apríla roku 1594 za svätého. 

Sv. Hyacint vyobrazuje sa ako Dominikán, s ciboriumom v jednej a so sochou Panny Márie v druhej ruke. 

Poučenie. 

Múdry Sirach hovorí: «Blahoslavený bohatý, ktorý je nepoškvrneným nájdený: ktorý po zlate nebažil a v zlate a bohatstvách 

svoju nádej neskladal. Kto je ten, aby sme ho chválili?» Chvála táto sv. cirkvi prináleží všetkým právom sv. Hyacintovi. On 

divotvorne preukázal svojím životom, že túto chválu zasluhuje, keď netúžil po zemských pokladoch, ktoré mu jeho bohatý 

grófsky rod a vysoká cirkevná hodnosť poskytovať mohly, — lež po kresťanskej dokonalosti a po rozširovaní kráľovstva 

Božieho medzi národami sveta. 

Sv. Hyacint podnikal obťažné a nebezpečné cesty, aby tých vyhľadal, ktorým chcel sv. Evanjelium ohlasovať. Márná by bola 

jeho snaha bývala, keby sa bol obával nebezpečenstva. On sa neľakal žiadnych prekážok, žiadnej obeti; jeho horlivosť bola 

čo deň väčšia, jeho žížnivosť po spravodlivosti čo deň pálčivejšia. Kresťane, jak často mizne u teba horlivosť o duševné 

spasenie, aké nepatrné obete prinášaš pre spásu blížnych svojich! Jak skoro ochabúvaš v konaní skutkov duševného a 

telesného milosrdenstva oproti blížnym. Jak veľkými zdajú sa ti i tie najchatrnejšie obete, ktoré niekedy prinášaš láske k 

blížnym! Ako obstojíš niekedy pred najvyšším sudcom oproti sv. Hyacintovi? 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý nás výročnou slávnosťou svojho vyznávača Hyacinta obveseľuješ: popraj nám milostivé , aby sme my ,ktorí 

jeho narodenie slávime ,i jeho skutky nasledovať mohli Skrze Ježiša Krista ,,Syna Tvojho Pána nášho. Amen. 

 

18. AUGUSTA. 

Sv. Helena, cisárovná. 

Cirkevný dejepis pripomína málo žien, skrze ktoré Boh toľko veľkého a požehnaného dobrodenia preukázal svojej cirkvi, 

ktoré by sa čo i zďaleka pripodobniť mohly cisárovnej rímskej sv. Helene. 

Flavia Júlia Helena narodila sa okolo roku 246 v Drepane, v krajinke Bithynii v Ázii, z pohanských rodičov. Jej otec bol v 

Drepane poštárom. Plukovník rímského vojska Konštans Chlorus, blízky pokrvný cisára Vespasiana, býval za dlhší čas v 

Drepane, i obľúbil si prekvetajúcu a cnostnú pannu Helenu tak, že si ju vyvolil za manželku. Keď neskôr Konštans, čo 

vojvodca so svojím vojskom do Británie (terajšieho Anglicka) tiahol, pojal sebou i svoju manželku Helenu. S manželom 

svojím žila v najväčšej spokojnosti, dokázala sa hodnou svojho mena, lebo Helena znamená toľko, čo «znamenitá»; i porodila 

mu syna Konštantína, ktorý neskôr stal sa preslávnym rímským cisárom, ktorý pohanstvo zničil, sám kresťanské náboženstvo 

prijal a v celej krajine rozšíril a upevnil. Ačkoľvek pohanka, vychovávala predsa syna svojho veľmi starostlivé a cnostné. 

Šťastný jej život netrval dlho. Cisári Dioklecián a Maximian Herkulius poverili Konštansa so správou v Británii a v Gallii 
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(terajšom Francúzsku) a Konštans musel svojho milovaného syna Konštantína čo rukojemstvo vernosti ku cisárskemu dvoru 

do Ríma poslať, čo Helenu veľmi trápilo a sužovalo. A keď roku 292 Dioklecián a Maximian Konštansa za spolucisára 

vyvolili, ako i Galéria, ktorý dostal za manželku Valériu, dcéru Diokleciánovu, musel i Konštans svoju manželku Helenu 

odohnať a Theodoru, pastorkyňu Maximianovu za manželku pojať. Helenu to veľmi bolelo, keď musela vo vyhnanstve žiť, 

a odlúčená bola ešte i od milovaného syna Konštantína, ktorého ukrutný cisár Galerius, ktorý v Itálii, v Španielsku a v Afrike 

panoval, u seba podržal. 

Konštans bol najlepším cisárom, a ačkoľvek pohan, naklonený bol kresťanom tak, že mnohí z nich na jeho dvore vysoké 

úrady zastávali. A keď Dioklecián nariadil, aby kresťania po celej rozsiahlej ríši rímskej prenasledovaní boli, dal síce 

Konštans kresťanské chrámy pozatvárať, ale nedopúšťal sa ukrutnosti oproti kresťanom, keď mu ich miestodržitelia k 

usmrteniu posielali. Najukrutnejší nepriateľ kresťanov bol zo štyroch cisárov Galerius. On chcel i syna Konštansovho zničiť, 

ale sa obával, že by z toho občianská vojna povstala. Chcel sa ho teda tým ztriasť, že mladého Konštantína za veliteľa vojska 

na nebezpečné miesto vymenoval, aby tam zahynul. Ale ruka Pánova chránila cnostného mládenca a žiadosť ukrutného 

Galéria nebola vyplnená. I zakazoval Konštantínovi, aby do Británie cestoval a svojho otca Konštansa navštívil. Roku 305 

ušiel Konštantín tajno do Británie. Na svojom úteku dal pozabíjať kone na staniciach, aby ho Galerioví vojaci nedohonili. I 

šťastne prišiel ku svojmu otcovi Konštansovi, ktorého svet považoval za tajného kresťana, a ktorý po odstúpení Diokleciána 

a Maximiana od 1. mája roku 305 s Galeriom čo hlavný cisár dŕžavu riadil. Konštans zomrel 25. júla r. 306, i ustanovil svojho 

syna Konštantína za svojho nástupcu. Na smrteľnej posteli vyznal, že v pravého Boha vždy veril a prosil i syna, aby jeho 

náboženstvo vyznával. 

Konštantín, ktorého vojsko za cisára uznalo, prijal hneď svoju milovanú matku Helenu k sebe, dal jej titul cisárovnej, a sveril 

jej správe krajinské poklady. Ačkoľvek bol i s matkou svojou Helenou na oko pohanom, zakázal hneď vladárom a 

miestodržiteľom, kresťanov prenasledovať, ako sa to za času ukrutného Diokleciána dialo. A Boh poprial mu milosť, že sa i 

s milou matkou Helenou stal kresťanom. Sv. Gregor Veľký hovorí: «Boh roznietii srdcia Rimanov ku kresťanskej viere skrze 

cisárovnu Helenu.» Keď ukrutný Galerius na smrteľnej posteli hroznou nemocou trápený bol a pohanskí žretci márne modly 

o pomoc vzývali, vydal i on roku 311 rozkaz, aby kresťania prenasledovaní neboli a k pravému Bohu za jeho zdravie sa 

modlili. Cisárovná Helena vyznačovala sa čo opravdivá matka chudobných a venovala mnoho peňazí na vystavanie 

kresťanských chrámov. 

Po smrti Galeriovej panovali nad dŕžavou rímskou popri Konštantínovi i cisári Maxenc, Licinius a Maximín Daja. Maxenc 

bol ohavný cisár. Rimania povolávali z Gallie Konštantína, aby ich od ukrutníka osvobodil. Konštantín prišiel k Rímu so 

100.000 vojakmi a obľahol večné mesto, ktoré Maxenc so 190.000 bránil. Konštantín vzýval o pomoc živého Boha proti 

mocnejšiemu nepriateľovi. A okolo poludnia, dňa 27. októbra roku 312 objavilo sa nad slnkom skvelé znamenie kríža s 

nápisom: «V tomto znamení zvíťazíš.» Konštantín dôveroval v pomoc Božiu, i uderiv nasledujúceho dňa na mocnejšieho 

nepriateľa, porazil ho. Maxenc, ktorého gallská jazda napadla, utekal k mostu, most sa zrútil a on zahynul vo vlnách rieky 

Tibery. A Konštantín vtiahol čo víťaz do Ríma, kde bol so slávou prijatý. Neskôr premohol i Maximiana a Licinia a od roku 

325 panoval Konštantín čo jediný cisár nad celou východnou a západnou dŕžavou rímskou a vyhlásil sa za ochrancu 

náboženstva kresťanského. 

Cisárovna Helena, matka Konštantínova, ktorá prijala sv. krst po prvom víťazstve synovom nad Maxencom, žila tak nábožne 

cisárovná. a prísno, akoby v kresťanskej viere bola od mladosti vychovávaná bývala. Jej viera a horlivosť bola neobyčajná. 

Vystavala v Ríme nádherné chrámy a okrášlila ich drahocennými oltármi. Rimania vídali cisárovu matku kľačiavať pred 

oltárom a s pozdvihnutýma rukama vzývať toho, ktorý na zemi v chudobe a opovrhovaní žil a ako zločinec na kríži zomrel. 

Jej príklad nasledovali iní vznešení Rimania a viera Kristova zvíťazila nad pyšným niekedy a bohaprázdnym Rímom. A Boh 

predĺžil jej život, aby svojím príkladom sv. cirkev napomohla a vieru zvelebila, ktorú jej syn Konštantín za krajinskú vyhlásil. 

Neprestajne modlievala sa za svojho syna, o ktorom vedela, že bude niekedy ťažko zodpovedať sa museť zo svojho 

vladárenia; ktorý nie vždycky svoje mravy podľa svojho kresťanského mena usporadoval, so slávnostným svojím pokrstením 

odkladal a tým sa vyhováral, že sa chce dať v Jordáne slávnostne pokrstiť, keď všetky krajinské záležitosti do poriadku 

uvedie. Sľub ten vyplnil roku 337, keď na svojom statku Achyrone v Nikomedii onezdravel. Biskup Eusebius pokrstil ho, a 

Konštantín Veľký neodložil do svojej smrti biele rúcho, v ktorom krstený bol a nevzal viac na seba svoje cisárske porpurové 

rúcho. On vystaviť dal roku 326 mesto Carihrad, ktoré podnes jeho meno, Konštantinopol, t j. mesto Konštantínovo, nosí. 

Roku 326 nastúpila cisárovná Helena, ačkoľvek už skoro 80 rokov stará, z vnuknutia Božieho, pút do Svätej Zeme. Syn dal 

jej množstvo peňazí a plnomocenstvo, aby tam previedla a vykonala, čo by jej zbožná myseľ vnukla. I putovala po tých 

prepamätných miestach, kde Boží Syn Ježiš Kristus sa narodil, žil a zomrel. Rozdávala almužny, vykupovala otrokov a 

väzňov, prepustila tých kresťanov na svobodu, ktorých predošlí cisári do vyhnanstva a ku ťažkým prácam boli odsúdili; i 

svietila všetkým tamejším kresťanom svojou nábožnosťou a láskou k Bohu a blížnym. Najväčšia jej starosť bola, aby našla 

sv. kríž, na ktorom umrel Kristus Pán. Pohania to miesto zneuctili, lebo vystavali na ňom chrám necudnej bohyni Venuši. 

Keď sa cisárovná dozvedela, kde stál kríž Spasiteľov, dala rozválať necudné stavanie a tam kopať. Keď robotníci odstránili 

základy, našli tri kríže, nápis na tabuľke, ktorý napísal Pontský Pilát, kliny, ktorými pribité bolo telo Spasiteľovo ku krížu, 

ako i kopiju, ktorou Jeho bok otvorený bol. Sv. Ambróz opisuje city sv. Heleny, keď stála na vŕšku Kalvárie týmito slovami: 

«Hľa, toto je miesto boja», riekla ona; «kdeže je odplata víťazstva? Ja hľadám zástavu spásy a nenachádzam ju. Ja v purpure 

(cisárskom rúchu) a kríž Pánov v prachu; ja v palotách a víťazosláva Kristova v zrúcaninách; či má On a palma večného 

života ukrytými byť? Vidím, že to tvoje dielo, zlý duchu, že ukrývaš meč, ktorým si bol zničený! No, márne si sa usiloval, 

zase budeš premožený!» — Čo cítila Helena, keď bol kríž Pánov odhalený! S akou skrúšenosťou ho ľúbala, s akou hlbokou 

pokorou sa mu klaňala! Jeruzalemský biskup Makárius a sv. Helena dali zaniesť tri kríže k nemocnej zbožnej Libanii a keď 

sa jej dotkli krížom, na ktorom umrel Kristus Pán, bola uzdravená. Pamiatka nalezenia sv. kríža slávi sa 3. mája.  
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A sv. Helena dala hneď stavať veľký chrám, ktorý sa rozprestieral nad posvätným miestom, kde bol sv. kríž nájdený a objímal 

vršek Kalváriu a hrob Pánov, ktoré neboly od seba veľmi vzdialené. V mestečku Betleheme, ktoré je asi dve hodiny cesty od 

Jeruzalema vzdialené, dal pohanský cisár Hadrian tú podzemnú maštalku zhanobiť, v ktorej narodil sa Kristus Pán, vystavajúc 

nad ňou chrám bohovi telesnej krásy, Adonisovi. Sv. Helena dala ho zrúcať, jaskyňu vyčistiť a nad ňou prekrásny chrám 

vystavať. Áno i na vrchu Olivetskom, s ktorého Spasiteľ do neba vstúpil, začal sa hneď stavať jej nákladom chrám 

nanebevstúpenia Pána. A tak obdarovala všetky chrámy vo Svätej Zemi a vrátila sa ku svojmu cisárskemu synovi. 

Keď sa roku 328 navrátila z Jeruzalema, upadla do nemoce; i napomínala svojho syna Konštantína, ako má čo opravdivý 

kresťan vladáriť, ako sa má otcovsky o svojich poddaných starať, cnostné a pokorne Bohu slúžiť. A keď mu udelila 

materinské požehnanie, usnula tíško v Pánu dňa 18. augusta roku 328. Miesto jej smrti je neznámo. Kresťanskí dejepisci 

sdeľujú, že Konštantín Veľký mŕtve telo svojej matky, sv. Heleny, dal slávnostne do Ríma preniesť a tam pochovať. Všetci 

kresťania, najmä chudobní, vdovy a opustené siroty oplakávali ju čo svoju najIáskavejšiu matku. A sv. Helene vzdávali 

vďační poddaní pri jej pohrabe česť čo cisárovnej, ktorej vyhýbala od toho času, čo sa dala pokrstiť; lebo nosievala 

jednoduché rúcho ako obyčajná mešťanka a obsluhovala často chudobných a Bohu zasvätené panny pri štedrom svojom stole 

ako nejaká služobná. Ale ešte viac, než jej cisársky syn Konštantín a povďační Rimania, oslávil ju Boh po jej blahoslavenej 

smrti mnohými zázrakami, ktoré konal na tých veriacich, ktorí sa ku sv. Helene o prímluvu utiekali. Bollandisti naznačili na 

12 listoch divy, ktoré sa na jej prímluvu stály a hodnovernými svedkami potvrdené boli. Ostatky sv. Heleny prechovávajú sa 

v chráme v meste Hotvilieri (Hautevelliers). 

Poučenie. 

Múdry Šalamún hovorí (31., 10, 29.): «Kto nájde statočnú ženu? Ako vecí z ďalekých a posledných končín zeme privezených 

je cena jej. Mnohé dcéry zhromaždily bohatstvo, ty ale prevýšila si všetky.» Takouto bola sv. Helena. Ona bola vzorná, 

dokonalá žena. Pochádzala z nízkeho stavu; ale keď ju prozreteľnosť Božia na najvyšší stupeň povýšila, kam len ženská 

môže byť povýšená, (keď stala sa cisárovnou a matkou najmocnejšieho vladára zeme,) dokazovala životom svojím ženskú 

vznešenost Keď ju cisársky manžel od seba oddialil a ona ustúpiť musela pohanského cisárovej pastorkyni práve preto, že 

bola cnostná, odovzdávala sa pokorne do vôle Božej a trpezlive znášala svoj osud. A keď ju jej veľký syn do cisárskeho 

svojho palácu čo cisárovnu uviedol a všetky poklady jej sveril, bola skromnou, nosievala jednoduché rúcho, obsluhovala 

hosťov ako slúžka. A keď prijala sv. krst, chodievala ako posledná mešťanka oblečená do chrámov Božích, a modlievala sa 

tam skrúšene medzi chudobnými. Žila skromne, ale kde sa jednalo o česť a chválu Božiu, tam dokázala sa vždy byť štedrou 

cisárovnou; i nešetrila peňazí, keď mala pomáhať biednym a nešťastným blížnym svojim. Kresťane, rozváž si, ako zahanbuje 

sv. Helena touto svojou opravdivou šľachetnou vznešenosťou panskou mnohých kresťanov, ktorí z nízkeho a chudobného 

stavu vyšinujú sa k vysokým úradom a veľkým bohatstvám, i stávajú sa vysokomyseľnými, svojimi blížnymi opovrhujú, a 

ich za nižšie tvory od seba považujú. Skutkom takým dosvedčujú, že podľa duše stali sa sprostými, nízkymi, Bohom 

opovrženými a najbiednejšími. 

Modlitba. 

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si blahoslavenej Helene miesto, kde Tvoj kríž skrytý bol, zjaviť ráčil a skrze ňu Svoju cirkev 

týmto pokladom obohatiť ráčil, popraj nám na jej prímluvu, žeby srne za cenu tohoto stromu života radosti večného života 

dojsť mohli, ktorý žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha sv. na veky vekov. Amen. 

 

19. AUGUSTA. 

Sv. Ľudevít, biskup. 

Sv. Ľudevít narodil sa na zámku Brignole v kraji Provans vo Francúzsku roku 1274. Jeho otec bol z Anžú (Anjou), neskôr 

kráľ v Neapoli; jeho matka bola Mária, dcéra uhorského kráľa Štefana V. Bol on teda blízkym pokrvným sv. Ľudevíta, kráľa 

francúzskeho a vnukom sv. Alžbety uhorskej. On prejavoval už v útlej mladosti podivuhodnú skromnosť a tichú vážnosť. 

Pod správou a opaterou svojej zbožnej matky robil veľké pokroky v zbožnosti. Ona často pozorovala, že sedemročný synček 

miesto na hodvábnom lôžku celé noci na holej zemi trávil. Kedykoľvek z domu vykročil, navštevoval chrámy a kláštory, v 

ktorých s mníchami rád sa shováral. Často kľačiaval pred obrazom preblahoslavenej Panny a odporúčal sa so slzavýma očima 

do jej ochrany. Postieval sa často a prísno. Múdra matka milovala ho útlocitne, ale svätou láskou. Keď ho milujúca matka 

chcela objať a poľúbiť, vyvinul sa jej nežne z náručia. A keď sa ona nad tým pozastavila a riekla, že je jeho matkou, 

odpovedal: «Pravda, že ste mojou matičkou; ale ja viem, že ste tiež ženskou. A na ženskú sa nesvedčí, aby ľúbala sluhu 

Pánovho». Keď sa shováral s matkou alebo sestrou, nehľadel im nikdy do očú, a s inými ženskými neshováral sa nikdy. Na 

skvelom dvore kráľovského otca menovali ho anjelom. 

Roku 1284 viedol jeho otec Karol II., kráľ neapolský, vojnu s kráľom arragonským Petrom III. Prehral námorskú bitku, bol 

zajatý a do Španielska odvedený. Za štyri roky bol tam väznený a len potom na svobodu prepustený, keď 50 popredných 

šľachticov, medzi nimi Ludevíta a druhých dvoch synov, čo rukojemstvo postavil. Princ Ľudevít mal vtedy len štrnásť rokov, 

keď do mesta Barcelony prišiel, aby tam miesto otca uväznený bol. On znášal trpezlive všetky trpkosti. Často hovorieval 
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svojim súdruhom: «Protivenstvá sú tým veľmi užitočné a spasiteľné, ktorí sa odhodlali Bohu slúžiť. Boh poskytuje nám 

príležitosť, aby sme sa cvičili v trpezlivosti, pokore a odovzdanosti do Jeho vôle a my sme hotoví po celý svoj život cvičiť 

sa vo všetkých cnostiach. Šťastie oslepuje, uspáva slabé duše, že na Boha a seba zabúdajú. Ono robí nás samopašnými, 

poskytuje našim zlým náruživosťam nový pokrm, podnecuje našu pýchu a povzbudzuje samolásku a vôbec nesporiadanú 

lásku.» Popri svojej trpezlivosti postieval sa za viacej dní v týždni a nebrával účasť na žiadnych zábavách. Denne modlieval 

sa cirkevné hodinky. Za čas svojho šesťročného väzenia smel síce po meste Barcelone chodiť, ale z mesta nesmel sa vzdialiť. 

A keď vyšiel z domu, navštevoval chrámy, nemocnice a kláštory, najmä františkánske, kde sa učil vedám. Keď vkročil do 

niektorého chrámu, modlil sa tak skrúšene, že všeobecný obdiv vzbudil. Nemocní boli natešení, jaknáhle mladého zbožného 

princa uzreli. I dovoleno mu bolo, že dvaja učení a zbožní Františkáni s ním bývať mohli, ktorí mu ľubomudrctvo a bohoslovie 

prednášali. S týmito modlieval sa v noci a ráno na úsvite. Keď raz onezdravel, urobil sľub, že, keď sa uzdraví a na svobodu 

prepustený bude, do rádu sv. Františka vstúpi. Keď sa uzdravil, túžil neprestajne, aby čím skôr svoj sľub vyplniť mohol. 

Roku 1294 vyrovnal sa jeho otec, kráľ Karol II. s kráľom arragonským Jakubom II. a Ľudevít bol na svobodu prepustený. 

Podmienky tohoto vyrovnania boli, že si mal kráľ arragonský, Jakub II., vziať za manželku sestru sv. Ľudevíta, a sv. Ľudevít 

princeznú z Majorky, sestru Jakuba II. S v. Ľudevít nechcel zrušiť svoj sľub a privoliť k tomu kroku. Márne prosil ho otec a 

velikáši obidvoch dvorov kráľovských, márne mu predostierali dôležitosť toho manželského sväzku, ktorým by trvácny mier 

medzi dvoma pokrvnými kráľmi upevnený bol. Sv. Ľudevít bol stály vo svojom rozhodnutí a nechcel narušiť svoje 

mládenectvo. Princ Karol zo Salerna, starší brat sv. Ľudevíta, stal sa kráľom uhorským a sv. Ľudevít mal sa stať kráľom 

Neapolským. I zriekol sa svojho práva v prospech svojho mladšieho brata. On hovoril: «Ježiš Kristus je mojím kráľovským 

dedičstvom. Keď mám Jeho, mám všetko. V protivnom páde, keby som Jeho nemal, považoval by som sa za takého, ktorý 

všetko utratil. On chcel radšej v pokore a chudobe nasledovať svojho Spasiteľa, než svoje srdce venovať tomuto nestálemu 

a pomíňajúcemu svetu. Chcel sa stať mníchom a v tichej izbičke františkánskeho kláštora Bohu slúžiť. To bolo jeho dávnym 

pevným predsavzatím. Jeho kráľovská rodina spierala sa tomu všemožne. Ani predstavení rádu nechceli ho prijať. Jeden 

pokrvný mu riekol: «Keď je i živobytie tých, ktorí sa vzďaľujú od verejných záležitostí, ľahšie, istejšie, menej obťažné a 

nepohodlné, je predsa cesta a život tých, ktorí sa posvätia krajine a prevedeniu veľkých skutkov, užitočnejším a ku sláve a 

vážnosti prístupnejším. Keď sa odriekneš kráľovstva, aké nepríhodnosti ťa očakávajú? Keďby si ho riadil správne, aké 

zásluhy by si sebe vyzískal, najmä keby si sa usiloval poddaných šťastnými učiniť. Sv. Ľudevít odpovedal: «Ja nechcem 

svoje kroky do neistoty obrátiť, i nesvobodno zlé činiť, aby sme dobré konať mohli. Kráľovský trón je skvelé otroctvo, lebo 

kráľ musí ľud tak poslúchať, ako ľud kráľa. Čo kráľ musí mnohé prikryť a s mnohým súhlasiť, čo sa nesrovnáva s vierou a 

so slovom Božím, i veľmi ťažko je o cudzie záležitosti bez hriechu sa starať. Skôr nech zahyne tento svet, nehovorím len 

toto kráľovstvo, ako by som sa mal prehrešiť proti svojmu Bohu, ktorého česť a milosť naučil som sa nado všetko ctiť a 

povyšovať. Ja považujem otcovský dom a krajinu za menšie, než tie priestory, ktoré sú nadomnou, na ktoré si duša nároky 

robí, keď človek k nim sa povznáša a po nich túži. Mojím bohatstvom je Kristus; i nežiadam si nič viacej: Kristus mi 

dostačuje. A on miloval chudobu. Raz vstúpil k nemu holič so striebornou miskou, v ktorej mu chcel po holení tvár umyť. 

Hneď ju musel odložiť a hlinenú doniesť. Každodenne nasycoval 50 chudobných pri svojom stole a tých, ktorí nemohli 

rukama hýbať, kŕmil vlastnoručne. 

Konečne dovoleno mu bolo do rádu sv. Františka vstúpiť. Sotva obsiahol tonsúru a nižšie posviacky, určil ho pápež Celestín 

za biskupa do mesta Lyonu vo Francúzsku. S Božou pomocou osvobodil sa od vymenovania na túto hodnosť. Roku 1296 bol 

za kňaza posvätený a pápež Bonifác VIII. vyvolil ho za biskupa do mesta Tulús (TouIouse) vo Francúzsku. Úzkosť a strach 

napadly preto sv. Ľudevíta; i nechcel prijať ten vysoký úrad, až ho konečne pápež pod záväzkom poslušnosti k tomu donútil. 

Skôr, než nastúpil svoj úrad, išiel do Ríma, složil u Minoritov v kostole, «Ara Coeli menovanom, slávnostný sľub rádu sv. 

Františka, i ponáhľal sa do svojho sídelného mesta Tulúsu. Na ceste svojej zastavil sa vo Florencii vo františkánskom kláštore. 

Keď vkročil do izby, ktorú pre neho Františkáni skvostne ozdobili, pýtal sa ich: «Čo to má znamenať, bratia? Či taká hospoda 

patri chudobnému Františkánovi? Či ste zabudli, že som sa odriekol kráľovstva sveta, a žiadne iné dedičstvo nemám, jedine 

kríž Ježiša Krista?» I dal odstrániť všetky okrasy z izby. Starý mních povedal mu, že poctil svojím vstúpením rád sv. 

Františka. Sv. Ľudevít mu odpovedal: «Nehovorte tak, otče. Vy a náš rád poctili ste ma veľmi, keď ste mi svoje rúcho udelili.» 

Keď prišiel do mesta Tulúsu, zjavil sa v biskupskom paláci v chudobnom rúchu františkánskom, medzitým čo obyvatelia 

slávili jeho úvod s neslýchanou nádherou. Jeho nábožnosť urobila veľký dojem na srdcia veriacich, ich pohľad na pokorného 

a zbožného biskupa bol výmluvnou kázňou. Všetci znali, že k vôli Spasiteľovej ruku bohatej a driečnej kráľovskej dcéry a 

korunu kráľovskú odvrhol a že len preto k nim prišiel, aby ich duše pre nebeské kráľovstvo získal. Prvá biskupská cesta sv. 

Ľudevíta viedla do nemocníc, aby sa o stave chudobných presvedčil. Denne kŕmil pri svojom biskupskom stole 25 

chudobných, ktorých sám obsluhoval. I dal si predložiť soznam svojich dôchodkov, pre seba podržal len štvrtinu dôchodkov, 

tri štvrtiny venoval chudodným. Jedného dňa počul, že chudobná ženička onemocnela. Ihneď šiel k nej a zaopatril ju 

sviatosťami zomierajúcich. Keď sa domov vrátil, upozornili ho sluhovia, že na jeho rúchu je plno hmyzu. A svätý pokojne 

odpovedal: «To sú perly chudoby». 

Čo biskup konal svoje povinnosti horlivé. Často kázaval, niekedy denne i dvarazy. Často precestoval svoje biskupstvo a kde 

sa zjavil, bol jeho každý krok požehnaným. Proti sebe bol veľmi prísnym; všade sprevádzal ho Františkán, ktorý ho mal na 

poklesky upomínať. Keď raz sv. Ludevíta karhal ,a prítomní sa nad tým horšili, riekol, že sa to na jeho prosbu stalo; lebo že 

nič nie je škodlivejšie, než pochlebovanie a nič užitočnejšie, než napomenutie priateľa. Veriaci ho všeobecne ctili a milovali; 

on ale nebol spokojný sám so sebou. I prosil sv. Otca, aby smel svoj úrad složiť a život svoj v kláštore dokonal Tým, ktorí 

mu to odrádzali, odpovedal: «Ku čomukoľvek ma svet odsúdi, budem sa usilovať, aby som mu vyhovel, keď len ťarchu s 

ramien složím, ktorá je pre mňa priťažkou. Čo môžem lepšieho urobiť, než jej sa zprostiť, kým pod ňou celkom nesklesnem?» 

Keď sa jeho žiadosť nevyplnila, prosil Boha, aby ho čoskôr k k sebe povolal. A Boh vyslyšal jeho skrúšenú modlitbu. Na 

ceste do kraju Provans (Provence) onezdravel nebezpečne a uľahol na bolestné lôžko na zámku Brignoles. Keď cítil, že blíži 
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sa jeho posledná hodinka, poručil svoje spisy a knihy bratom Františkánom, pamätné drahocennosti tým, ktorí mu ich 

darovali, a k okolostojacim hovoril: «Po nebezpečnej plavbe dostal som sa teraz konečne ku prístavu, po ktorom som už tak 

dlho túžil. Ja som sa chcel len tešiť so svojím Stvoriteľom, ktorého svet chcel mi odňať. Skoro, veľmi skoro osvobodený 

budem od ťarchy, ktorú nemôžem zniesť.» I prijal kľačiac najsvätejšiu sviatosť, od radosti plakal a ustavične sa modlil. Často 

vzdychal slová zo 24. žalmu: «Hriechy mojej mladosti a mojej nevedomosti nezpomínaj! Podľa Svojho milosrdenstva 

pamätlivý buď na mňa Ty, pre Svoju dobrotu, Pane!» Často modlil sa i «Zdravas Mária». Keď sa ho pýtali, prečo toľkoráz 

opakuje pozdravenie anjelské, riekol: «Vždy som mimo Boha skladal svoju dôveru v Panne Márii. Zomriem a najsvätejšia 

Panna Mária bude mi na pomoci.» I poľúbil Umučenie a tíško usnul v Pánu dňa 19. augusta r. 1297, vo svojom 33. roku 

blahoslaveného života. Bol v meste Marseli u Františkánov pochovaný, ako si to sám žiadal. Pri jeho hrobe stály sa mnohé 

divy. Pápež Bonifác VIII. vyhlásil ho r. 1317 v Aviňone (Avignon) za svätého a poslal svoje breve (verejný list), ktorým ho 

za svätého vyhlásil, jeho posiaľ žijúcej matke. Roku 1423 prenesené boli jeho ostatky do mésta Valencie v Španielsku, kde 

dosiaľ odpočívajú. 

Sv. Ľudevít vyobrazuje sa v biskupskom rúchu, pri nohách má tri koruny: kráľovskú, mládeneckú a nebeskú. 

Poučenie. 

Sv. Ľudevít prechovával zvláštnu úctu k preblahoslavenej Panne Márii, Matke Božej, a to preto, lebo mal čistú a nevinnú 

dušu. Všetky nežné, čisté duše, ktoré milujú nevinnosť a čistotu, cítia sa byť priťaženými k najsvätejšej Panne, ktorá bola 

najčistejšou medzi všetkými ľuďmi a ktorá je vzorom a ochranou panenskej a mládeneckej čistoty. Mravopočestnosť, jakú 

prechovával sv. Ľudevít, má každý kresťan pestovať. Mravopočestnosť sporaduje život človeka. Kresťane, nasleduj sv. 

Ľudevíta v nežnej čistote a mravopočestnosti, lebo kresťan, ktorý má byť podobný Ježišovi Kristovi a jeho prečistej Matke, 

nemá byť rozpustilým v rečiach a skutkoch. Boh je všade prítomný. Tvoj anjel strážca hľadí vždy na teba. Ľudia sú svedkami 

tvojho života a keď si neporiadny, pohoršujú sa. 

Sv. Ľudevít mal úplnú dôveru k Panne Márii. On znal, že ona je našou opravdivou Matkou milosrdenstva, útočište hriešnikov. 

On nepochyboval, že Matka Spasiteľova má moc, v našich potrebách, najmä k dosiahnutiu večného blahoslavenstva, nám 

pomáhať. Sv. Bernard hovorí: «Pán složil hojnosť všetkého dobrého na Máriu, lebo On chce, aby všetko dobré a všetky 

milosti, ktoré dosahujeme, z ruky Jeho Matky sme prijímali. Skrze ňu môžeme od Boha všetko dúfať, lebo ona zná všetky 

naše potreby, lebo je Matkou múdrosti. Ona chce nám pomáhať, lebo je Matkou milosrdenstva. Ona môže nám pomáhať, 

lebo je Matkou Všemohúceho. Kresťane, skladaj svoju dôveru v preblahoslavenú Pannu Máriu a každodenne vzdychaj k nej 

so sv. Augustínom: «Svätá Mária, najblahoslavenejšia Panno, prispej ku pomoci biednym, potešuj malomyseľných, 

občerstvuj slabých, pros za všetok ľud a za zbožné kňažstvo, ako i za nábožné ženské pohlavie, aby všetci, ktorí ctia Tvoje 

sväté meno, i Tvoju pomoc a silu štedre okúsili! I zachrániš sa nepoškvrneným od tohoto sveta, ako zachránil sa veľký biskup 

svätý Ľudevít. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si Svojho sv. biskupa Ľudevíta poučil, aby si nebeské kráľovstvo viac vážil, než zemské, a ktorý si ho 

zachovávaním neporušenej čistoty a výbornou láskou ku chudobným obdivovaným učinil: popraj nám, Svojim sluhom, 

milostivé, aby sme toho nasledovali, ktorého dnes zvelebujeme, a ktorí jeho cnosti na zemi nasledujeme, aby sme v nebi s 

ním i korunu večnej slávy obsiahnuť mohli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

20. AUGUSTA. 

Sv. Štefan, I. kráľ uhorský. 

Dnešného dňa slávi sv. cirkev blahoslávenú pamiatku patróna a najväčšieho dobrodinca vlasti našej Uhorskej, sv. Štefana, 

prvého kráľa nášho. 

Sv. Štefan pochádzal z panujúcej vojvodskej rodiny Uhorskej. Jeho otec, ktorý od r. 972—997 čo vojvoda v Uhorsku panoval, 

menoval sa Gejza, matka Šarolta, dcéra vojvodu Sedmohradského Ďulu, ktorý už bol kresťanom. Keď Gejza stal sa 

vojvodom, bol už kresťanom, i milosťou Božou osvietený počal sa starať o to, akoby sv. cirkev v Uhorsku rozšíril, 

pohanských vtedy ešte Maďarov ku poznaniu pravého živého Boha priviedol, od nápadov do susedných kresťanských krajín 

činených odvrátil a ku pokojnému vzdelávaniu žírnej pôdy pritiahnul. I povolal do zeme cudzincov, ktorí sa tu usadili, 

roľníctvom a remeslami sa zaoberali. S cisárom nemeckým Ottom II. uzavrel priateľstvo a poprosil ho, aby mu poslal kňazov, 

ktorí by sv. vieru pohanom ohlasovali. Cisár poveril Piligrína, biskupa z Lorchu, aby to apoštolské dielo v Uhorsku konal. A 

Piligrín prišiel do Uhorska s mnohými kňazmi, hlásal slovo Božie pohanom a v krátkom čase oznamoval pápežovi 

Benediktovi VI., že sa jeho apoštolské dielo darí. Ale toto jeho účinkovanie nemalo stálosti. Vypukla vojna a on musel i so 

svojimi kňazmi Uhorsko opustiť. Medzitým Gejza vynasnažoval sa všemožne, aby pohania na pravú vieru obrátení boli. I 

zjavil mu anjel vo snách, že sa to obrátenie pohanských Maďarov pod jeho potomkom stane, keď mu riekol: «Pokoj s tebou, 

vyvolený Boží! Nestane sa skrze teba, o čom rozmýšľaš. Narodí sa ti syn, ktorý z nariadenia prozreteľnosti Božej vykoná, 
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Čo ty chceš. On bude kráľ, z počtu tých kráľov, ktorých Boh vyvoliI.» Gejza, kým bol ešte pohanom, vylial mnoho 

kresťanskej krve, preto mu Boh to veľké dielo previesť nedal. Zbožná Šarolta, jeho manželka, modlila sa skrúšene, aby sa 

Boh zmiloval a pohanov osvietil. I zjavil sa jej tehotnej sv. Štefan, prvý mučeník, a riekol: «Úfaj, dcéra, v Pána a teš sa, i 

buď istá, že porodíš syna, a síce takého, ktorému prvému bude daná moc a hodnosť kráľovská nad zemou touto, a podľa 

môjho mena nazveš ho Štefanom.» I vyplnily sa Gejzovi a Šarolte Božie zasľúbenia! 

Roku 969 narodil sa im v Ostrihome syn, ktorého nazvali Vojkom. Pretože trvalý nepokoje a kňazi Piligrínoví vypúdení boli, 

nebol snáď hneď pokrstený. Roku 984 konal sv. Vojtech, biskup pražský, cesty po rozsiahlom biskupstve pražskom, ku 

ktorému vtedy patrily i Morava, Sliezsko a naše horné Uhorsko, v ktorom už kresťanskí Slováci bývali. I navštívil sv. Vojtech 

so svojím niekdajším vychovávateľom Radlom uhorského vojvodu Gejzu a ostal u neho za dlhší čas v Ostrihome. Horlivý 

apoštolský muž hlásal sv. Evanjelium pohanskému národu maďarskému v celom okolí. Vyučoval mladuškého Vojka vo sv. 

náboženstve a v iných, vojvodovi a budúcemu kráľovi potrebných vedomostiach a cnostiach. Takto vychovávaný a 

pripravený, bol vysokonadaný mladý vojvoda Vojk od sv. Vojtecha roku 895 pokrstený, (podľa niektorých 'dejepiscov len 

birmovaný), a obdržal meno Štefan, podľa sv. Štefana, prvého mučeníka. A sv. Vojtech obrátil s pomocou Rádiovou na vieru 

kresťanskú i mnoho velikášov a občanov maďarských, a sv. cirkev prekvetala v Uhorsku, ktoré od toho času pokojne a 

šťastne upevňovať sa začalo. A mladý budúci vojvoda Štefan, vycvičený sv. biskupom Vojtechom, prospieval múdrosťou, 

vekom a milosťou u Boha a u ľudí. 

Roku 997 zomrel vojvoda Gejza a Štefan nastúpil vládu krajinskú. Kresťanskú múdrosť svoju a vedomosť spravovania a 

riadenia krajiny svojej dosvedčil hneď na počiatku svojho panovania skvelým spôsobom a vynakladal ku všeobecnému 

dobrému všetkých svojich poddaných. Ihneď nariadil, aby všetci jeho poddaní vyznávali pravú vieru Kristovu a aby všetci 

otroci na svobodu prepustení boli. I povolal z horného Uhorska, zo susednej Moravy, Čiech, Poľska a Nemecka horlivých 

kresťanských vierozvestov, rozposlal ich po krajine a prosil láskavé, aby ľud vyučovali v kresťanských pravdách a zlé zvyky, 

povery a pohanstvo vykoreňovali. A pretože vedel, že príklad vladára mocne účinkuje na poddaných, celé noci trávieval na 

modlitbách, aby Boh obmäkčil srdcia zatvrdilé pohanov, ktorí sa modlám klaňali a po krvi svojich blížnych žížnili, ktorú boli 

navyknutí potokami prelievať. I opúšťal svoju palotu, chodil po krajine, navštevoval veľmožov a chalúpky chudoby, aby 

naklonil maďarský národ ku prijatiu sv. viery Kristovej, ktorá učí milovať živého Boha nado všetko a blížného svojho ako 

seba samého. A blahonosné jeho účinkovanie donášalo ovocie. Za krátky čas veľká väčšina Maďarov prijala sv. krst a 

odložila svoje surové pohanské obyčaje. Mnohí ale zotrvávali v pohanstve a zbúrili sa proti vznešenému panovníkovi. 

Vodca Šimegský mal bezbožný úmysel, mladého Štefana s otcovského trónu shodiť a sebe vojvodstvo privlastniť. Okolo 

neho zhromaždili sa všetci pohania, ktorí boli naučení okolité krajiny plieniť, z krvavej koristi žiť a ktorí pokoj a roľnícky 

život nenávideli. Povesť o povstaní prišla do Ostrihomu, kde Štefan býval. I prekročil Dunaj a pri rieke Hrone postavil sa 

táborom, aby patričná vojenská moc, ktorú mali priviesť kresťanskí veľmoži, bezpečným miestom hájená bola. A skutočne 

prišla veľká pomoc, zvlášte z horného Uhorska Slováci, pretože oni už roku 863 boli skrze svätého Cyrilla a Metoda na 

kresťanskú vieru obrátení. A preto shrnuli sa väčším počtom a s väčšou ochotnosťou na určené miesto k všemožnému zastaniu 

svätého náboženstva. Hlavní vodcovia Štefanovho vojska boli Vencelín, Poznan, Konec (Concius) a Ortha. I strhla sa veľká 

krvavá vojna (dejepisec Bonfin nazýva túto vojnu: «longam cruentissimam pugnam» — dlhotrvajúcou najkrvavejšou 

vojnou). Župan Šimegský bojoval ako lev so svojimi pohanmi; ale Boh pomáhal vernému sluhovi svojmu vojvodovi 

Štefanovi a jeho kresťanskému vojsku. Počas bitky pri Vespríme modlil sa zbožný vojvoda vrúcne k Bohu o pomoc a urobil 

sľub v prítomnosti arcibiskupa Dominika, že desiatok z kraja Šimegského kláštoru sv. Martina na vrchu Pannonskom, blízko 

Rábu, udelí, jestli pchania premožení budú. A pohania boli porazení a vodca Štefanov Vencelín zabil župana Šimegského 

Kupu v osobnom boji. Zbožný víťazný panovník vyplnil urobený sľub, i daroval desiatok kraju Šimegského kláštoru rádu 

sv. Benedikta na vrchu Pannonskom. 

Pohanstvo bolo premoženo, zničeno. Horlivý sluha Boží použil pokojného času k rozšíreniu a upevneniu viery kresťanskej 

po celej krajine. Opravil porúcané chrámy, ktoré povstali pohania boli znivočili. Do susedných krajín poslal vyslancov, ktorí 

mali získať horlivých učiteľov viery kresťanskej. I prišli mnohí zbožní mužovia do Uhorska, aby svätému vojvodovi 

pomáhali upevniť sv. cirkev. Medzi nimi bol český opát Radla (Astrik), ktorý už so sv. Vojtechom a Radoňom (Gaudentius) 

pri krste sv. Štefana bol prítomný. Sv. Štefan založil a statkami opatril hneď osem biskupství (vo Vespríme, Rábe, Vacove, 

Pečúchu, Báčke, Kaloči, Jágre, Canáde) a štyri opátstva. Rádioví odovzdal správu benediktinského kláštora v Piatikostoloch. 

Na vrchu Zobore pri Nitre, kde už predtým biskup býval, vystaval kláštor ku cti sv. Hypolitovi, tak i na mnohých iných 

miestach. Ostrihom bol sídlom arcibiskupstva, ktorému podriadení boli ostatní biskupi.  

Keď sa takto sv. Štefan upevnil na tróne, zaoberal sa myšlienkou, že založí mocné kráľovstvo. Na apoštolskej stolici sv. Petra 

sedel Silvester II., slávný a vysokoučený pápež. On ostrovtipom svojím videl, že nemeckí cisári osobujú si veľkú moc v 

cirkvi, i chcel založiť nové kráľovstvá, na ktoré by sa opierať mohol. To počul sv. Štefan. I poradil sa s biskupami a velikášmi 

uhorskými a vyslal opáta Radlu (Astrika) do Ríma ku ostatkom sv. apoštolov, aby od nástupcu sv. Petra v mene jeho prosil, 

žeby novému usporiadaniu cirkevnému v Uhorsku štedré požehnanie udeliť a jeho i korunou kráľovskou ovenčiť ráčil. Roku 

1000 prišiel Radla do Ríma. Sv. Otec, Silvester II., prijal a vypočul prosbu Rádiovú a prekvapený neočakávaným výsledkom 

šírenia sa sv. cirkvi v Uhorsku, zvolal: «Ja som len apoštolský muž, Štefan je ale skutočný apoštol!» A na znak svojej 

povďačnej uznalosti, potvrdil s najväčšou ochotou všetky cirkevné usporiadania, ktoré sv. Štefan v Uhorsku zaviedol, poslal 

mu a ozdobil ho drahocennou korunou a patriarchálnym krížom, čo znakom apoštolského kráľa, ktorý kríž až posiaľ biskupi 

pred uhorským kráľom pri verejných slávnostiach nosievajú. A sv. Štefan bol roku 1000, dňa 15. augusta, vo sviatok 

nanebevzatia Panny Márie skrze arcibiskupa ostrihomského Dominika slávnostne korunovaný, a neskôr i jeho cnostná a 

zbožná manželka Gizela, sestra sv. Henrika II., vojvodu Bavorského, ktorý sa roku 1002 cisárom nemeckým stal. 
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Ako kráľ zdvojnásobnil sv. Štefan svoju horlivosť apoštolskú v upevnení sv. cirkvi v celej svojej krajine. On dokončil stavbu 

chrámu sv. Vojtecha na hrade ostrihomskom. Po smrti Dominikovej ustanovil za jeho nástupcu Sebastiana, učeníka sv. 

Vojtecha, Radlu (Astrika) za arcibiskupa do Kaloče, Boniperta za biskupa do Piatikostolov. I pozakladal mnoho kláštorov v 

krajine, vystaval prepočetné chrámy a nemocnice. Tak vystaval i v Jeruzaleme a Ríme kláštory, v Carihrade veľkolepý kostol, 

v Ríme hospodu pre pútnikov z Uhorska. Pri svojej horlivosti za rozšírenie a upevneniesv. viery v Uhorsku a pri mnohých 

panovníckych starostiach nezabudol ani na svoje duševné spasenie. Celé noci trávieval na modlitbách a vo sv. rozjímaní. 

Často navštevoval chrámy a v nich sa skrúšene modlieval. Veľkú úctu prechovával ku preblahoslavenej Panne Márii, ktorej 

krajinu svoju i seba pod mocnú ochranu odporúčal. Často opúšťal nočného času preoblečený svoj kráľovský palác, i 

navštevoval nemocných vo verejných nemocniciach, ktoré bol založil a štedre statkami nadelil, umýval im nohy a obsluhoval 

ich. Zašiel i do biednych príbytkov chudobných poddaných a udeľoval im, nepoznaný, štedre almužny. Príklad jeho 

nasledovala i jeho zbožná manželka Gizela, ktorá nielen chrám vo Vespríme vystavala, lež i zlatými a striebornými nádobami, 

rúchami a inými k bohoslužbe potrebnými veciami, ktoré zväčša sama zhotovila, mnohé chrámy obohatila a ozdobila. 

Neunavene pracoval sv. Štefan na upevnení sv. cirkvi a blahu krajiny, ktorá útešene prekvetala počas jeho dlhého panovania. 

Viacráz musel bojovať; a to najmä proti kniežaťu Sedmohradskému Ďulovi, svojmu pokrvnému, a proti nemeckému cisárovi 

Konrádovi II.; väčšiu ale časť požehnaného panovania svojho prežil v pokoji. On mal viacej dietok, ale dobrotivý Boh zadržal 

mu pri živote len milovaného syna Imricha. I vychovávať dal sv. Gerardovi, ktorého z Benátok do Uhorska povolal a 

biskupom Canádskym vymenoval, starostlivé svojho jedináčka a pripravoval ho za svojho nástupcu. Vyhľadal mu vznešenú 

nevestu; ale zbožný syn Imrich složil sľub večnej čistoty a zachovával ho až do svojej predčasnej smrti. Roku 1031 chcel sv. 

Štefan preniesť správu krajiny na Imricha, i dal mu desať prekrásnych naučení, ako má Bohu slúžiť a poddaných svojich 

šťastnými učiniť. Sv. Štefan kládol na srdce svojmu zbožnému synovi Imrichovi: aby verne zachovával kresťansko-katolícku 

vieru, aby sa staral o sv. cirkev, žeby zo dňa na deň rástla, aby si vážil biskupov a kňazov ako prvý stav krajinský, aby bol 

vľúdný, trpezlivý a spravodlivý, aby bol milovníkom modlitby, aby korunu svoju ozdoboval cnosťami a skutkami 

milosrdenstva, aby vekom a múdrosťou dospelých mal za radcov a ich radu nasledoval, aby v kraľovaní nasledoval 

predchodcov, aby si vážil osadených v krajine alebo príchodzích. I radil mu: «Ako osadníci prichodia z rozličných strán 

krajín, tak prinášajú so sebou i rozličné jazyky a obyčaje, a rozličné umenia a zbroje; čo všetko ozdobuje a zveličuje kráľovský 

dvor a prestrachuje prepych vonkajších; lebo kráľovstvo jedného jazyka a jednej obyčaje slabé a krehké je. Preto prikazujem 

ti, synu môj, aby si ich pestoval dobrou voľou a statočne choval, žeby radšej s tebou sa držali, než inde prebývali. Ťažko je 

ti udržať krajinu tohoto podnebia, jestli nebudeš nasledovníkom obyčajov kráľov, predtým panovavších. Ktorý Grék by 

spravoval Latinákov podľa obyčajov gréckych? Žiaden. Preto teda nasleduj moje obyčaje, aby si medzi svojimi držaný bol 

za obzvláštneho a medzi cudzími za chvály hodného.» 

Ale Boh zkúšať chcel verného sluhu svojho, i dal mu okúsiť kalich trpkostí. Práve vtedy, keď sa mali zhromaždiť krajinskí 

veľmoži k slávnému korunovaniu zbožného a mládeneckého kraľoviča za budúceho svojho panovníka, povolal Boh čistú 

dušu Imrichovu šiesti dňami pred korunovaním, v 24. roku veku jeho, z pozemského panovania do svojho nebeského 

kráľovstva. Sv. Štefan ťažko niesol smrť milovaného syna svojho, ktorého telo v Stolnom Belohrade slávnostne pochoval. 

Ústa jeho nikdy viac nepohly sa k úsmevu. Ustavične modlieval sa k milostivému Bohu o milosť a trpezlive odovzdával seba 

a krajinu opatere Božej. 

Posledné roky sv. Štefanovho panovania boli ztrpčené jeho nemocou a nevďačnosťou niektorých velikášov, ktorí sa sprisahali 

proti jeho životu. Jeden zo sprísahancov vkročil večerom s mečom, pod plášťom ukrytým, do svetlice kráľovej, aby ho 

zavraždil. Milosrdný Boh strážil nad verným sluhom svojím. Keď sa vrah približoval ku lôžku sv. kráľa, naľakal sa, meč 

vypadol mu z ruky na zem. Sv. Štefan prebudil sa a láskavé pozrel na vraha. Veľmož padol na kolená, nariekal, vyznal svoj 

zločinný úmysel, a prosil o milosť. Najviac trápila sv. Štefana myšlienka, koho má ustanoviť za svojho nástupcu. Konečne 

vyhlásil Petra, syna sestry svojej Gizely, ktorá sa bola za Otta Viliama, grófa burgundského, vydala. 

Keď sa postaral sv. Štefan o svojho následovníka, pripravoval sa na bolestnom svojom lôžku na svoju blahoslavenú smrť. 

Roku 1038, dňa 15. augusta vo sviatok nanebevziata preblahoslavenej Panny Márie prijal sv. sviatosti zomierajúcich, 

odporúčal seba a krajinu Uhorskú zvláštnej ochrane najsvätejšej Panny a Matky Božej, i usnul tíško v Pánu v Budíne, v 69. 

roku požehnaného a zbožného života svojho a to práve v ten deň, v ktorom pred 38. rokmi za prvého kráľa uhorského 

korunovaný bol, aby prijal korunu kráľovstva nebeského. Telo jeho prenesené bolo do Stolného Belohradu a bolo tam s 

veľkou smútočnou slávnosťou pochované. 

Roku 1083 vyhlásil ho pápež Gregor Vil. za svätého, ako i jeho syna Imricha, a nariadil, aby sa jeho pamiatka čo patróna 

krajiny Uhorskej dňa 20. augusta každoročne slávnostne zasvätila. A každoročne vykladá sa v Budíne k verejnej úcte ruka 

sv. Štefana, ktorá sa tam neporušená vyše 800 rokov na kráľovskom hrade v kaplnke do zlata zapravená, v drahocennej skryni 

i s jeho kráľovským plášťom, korunou a berlou prechováva a na slávnosť sv. Štefana vo slávnostnom sprievode (procesii) 

okolo nosená býva, aby sme boli upamätovaní na to veľké dobrodenie, ktoré vlasť naša z nej prijala. Tak dobrotivý Boh 

oslávil prvého apoštolského kráľa nášho, že s korunovaným prorokom zvolať môže (Žalm 72.): «Ty, Pane, držal si pravicu 

moju, a podľa vôle svojej priviedol si ma a so slávou prijal si ma!» 

Sv. Štefan vyobrazuje sa v rúchu kráľovskom, ako kľačí pred Pannou Máriou a obetuje jej korunu a berlu Uhorskú. 

Poučenie. 

Pri oslavovaní blahoslavenej pamiatky sv. Štefana, apoštolského kráľa uhorského, prespevuje pri vchode sv. omše sv. cirkev: 

«SpravodIivý ako palma kvitnúť bude, ako cedrový strom na Libane sa rozmnoží. Zaštepení pri dome Pánovom v pitvoroch 
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domu Boha nášho kvitnúť budú (Žalm 91.).» A vo svojom čítaní z knihy Siracha (30., 8) volá sv. cirkev: «Blahoslavený 

bohatý, ktorý je nájdený bez poškvrny a ktorý za zlatom nezabehnul, ani nedúfal v peňazoch a pokladoch. Kto je to ten a 

budeme ho chváliť? Lebo učinil divné veci v živote svojom.» Sv. Štefan mohol povedať s verným služobníkom podľa sv. 

Evanjelia dnešného (Luk. 19., 16): «Pane, hrivna Tvoja desať hrivien získala!» Veď sv. Štefan bol nielen vzorným a múdrym 

kráľom, ale i najhorlivejším apoštolom v zakladaní a rozširovaní sv. cirkvi v drahej vlasti našej. On hrivny, milosti, čo dary 

od Boha sebe udelené, výborne vynaložil, že desať, ba stonásobný úžitok s nimi získal. Preto ho Boh oslávil a ruku, ktorá po 

celý život dobre činila, zázračným spôsobom až po naše časy neporušenú zachoval. Kresťane, máš vedeť, že dobrotivý Boh 

každému človekovi telesné i duchovné dary udeľuje, a že i nás raz pred svoju súdnu stolicu povolá, aby sme vydali počet' 

ako sme dary Jeho milosti užívali, žeby zvedel, akú nám dať odplatu. Dobrotivý Boh udeľuje niekomu výtečný rozum, ostrý 

vtip, dôkladný rozsudok, inému pevnú vôľu, niekoho povoláva k najvyššej hodnosti a dáva mu moc a vládu nad 

spolublížnymi; iným vykazuje nižšie postavenie, iným najnižšie miesta medzi ľudmi. No, Boh udeľuje tieto dary múdre, 

svojim svätým cieľom primerane; i žiada, aby každý človek dary sebe udelené ku svojmu dobrému, a keď možno, i ku 

všeobecnému blahu vynakladal. V službe Kristovej nikto nesmie zaháľať a vždy dobrými skutkami sa zaoberať. Keď prijaté 

dary dobre vynaložíš, kresťane, i o tebe sa bude môcť povedať, že hrivna tvoja, ktorú si od Boha obdržal, desať hrivien 

získala. 

Modlitba. 

Večný Bože, pokorne Ťa prosíme, pre zásluhy Syna Tvojho Jednorodeného a pre orodovanie sv. Štefana kráľa, ktorý skrze 

Tvoju všemohúcu moc modly pohanské v nivoč obrátil, a mnoho ľudu z temnosti pohanských bludov na svetlo opravdivej 

rímsko-katolíckej viery vyviedol, a krajinu sebe sverenú do poriadku nového, Tebe a cirkvi Tvojej milého, priviedol, aby si 

nás z temnosti hriechu a nevery, na cestu cnosti a viery samospasiteľnej napravil, svetlom Svojej božskej milosti osvietil, 

vieru, nádej a lásku v srdciach našich roznietil, aby sme sa jak časne tak večne s Tebou ustavične radovať mohli. Amen. 

 

21. AUGUSTA. 

Sv. Johanna, zakladateľka rádu. 

Sv. Johanna Františka zo Šantalu (Chantal) narodila sa roku 1572, dňa 28. januára vo francúzskom meste Dižone (Dijon) zo 

vznešených a cnostných rodičov. Jej otec menoval sa Benignus Fremiot a bol predsedom snemu v Burgundsku, matka 

Margita Berbisy. 

Zbožná matka zomrela zavčasu a zanechala opatere otcovej tri dietky: Johannu, ktorá dostala pri birmovke meno Františka, 

Margitu a Andreja. Pri smrti milenej matky odporúčala sa útla, nábožná Johanna opatere Panny Márie, keď si vzdychla: «Ty 

buď mojou Matkou, keď mi Boh matku s tejto zeme k sebe povolal!» Starostlivý otec vychovával sám svoje dietky, najmä 

vo sv. náboženstve. A Johanna odmieňala sa milovanému otcovi svojou zbožnosťou, nevinnosťou a úslužnosťou, že ju nad 

ostatné dietky veľmi miloval. Už ako dieťa horlila za sv. náboženstvo a zahanbila nejedného bludoverca. Toho času nakazilo 

bludné učenie Kalvínovo, ktorý medzi iným zapieral prítomnosť Ježiša Krista vo Sviatosti oltárnej, veľmi mnohých ľahkých 

a vlažných kresťanov. Johanna mala dvanásť rokov, keď jedného dňa navštívil istý šľachtic jej otca, s ním sa o viere dotazoval 

a prítomnosť Spasiteľovu vo Sviatosti oltárnej zapieral. Johanna bola vo svetlici s vychovateľkou a inými dietkami prítomná. 

I pribehla k bludovercovi a riekla: «Pane, vy musíte veriť, že Ježiš Kristus je vo Sviatosti oltárnej prítomný, lebo to On 

povedal! Keď to neveríte, považujete Ho za lhára.» Cudzinec zadivil sa nad rečou dieťaťa, i predložil Johanne viacej otázok, 

na ktoré ona rozhodne a otvorene odpovedala. Aby ju udobril, nasypal jej do zásterky cukríkov. Ona ale bežala ku 

nádhernému kozubu, vysypala cukríky do ohňa a riekla vážne: «Pozrite, pane, tak budú horieť kacieri v pekle, lebo neveria, 

čo Pán Kristus povedal. Keby ste boli riekli, že je kráľ lhárom, nuž by môj otec čo predseda na smrť vás odsúdil. Poneváč 

ste riekli, že Spasiteľ lhal, odsúďa vás k smrti tamto tí dvaja predsedovia!» I ukázala na obraz svätých apoštolov Petra a 

Pavla. Táto udalosť objavuje nám dostatočne zbožnú povahu svätej Johanny v jej mladistvom veku. 

Keď sa vydala jej sestra Margita za grófa Effrana do Piktaviuma, odprevádzala ju pätnásťročná prekvetajúca panna Johanna. 

Svojou krásou pomiatla všetkých mladíkov. Jedna spoločnica chcela ju urobiť svetáčkou. Cnostná panna vzývala na pomoc 

preblahoslavenú Pannu Máriu, i odolala zvádzaniu a hriešnica nesmela jej prísť viac na oči. Toho času, čo sa pri sestre bavila, 

pýtal ju istý gróf za manželku. Sestra a švagor nahovárali ju často, aby sa zaň vydala. Ona riekla raz: «Nie, to neurobím bez 

privolenia otcovho, a on nikdy neprivolí, aby som sa za kalvína vydala. Veľmi ste ma urazili, keď ste mi hneď nepovedali, 

že je kalvínom.» A keď sa zadivene pýtali, ako to zná, že je pytač kalvín, riekla: «Videla som nedávno, ako niesol kňaz Božie 

Telo k nemocnému. Gróf postretol ho, myslel, že ho nikto nepozoruje, i nepokľakol si, ani nesňal širák. Za takého človeka 

nikdy sa nevydám.» I nahovárali ju, aby sa len zaň vydala, že ju veľmi miluje a dá sa ňou obrátiť na pravú vieru. Ona vážne 

riekla: «Obrátenie, ktoré sa zakladá na ľudských ohľadoch, nevzbudzuje vo mne žiadnu dôveru.» A zo svatby nebolo nič. 

Roku 1592 povolal ju otec do Dižonu. Sotva domov prišla, mala dvadsaťročná Johanna mnoho vznešených pytačov. Ona 

dala otcovi na vôľu, koho jej dá za manžela, a on rozhodol sa za vzorného katolíka, baróna zo Šantalu. K tomuto vážnému 

kroku pripravovala sa svätá panna modlitbou, dobrými skutkami a častým prijímaním sv. sviatostí. Keď sa vydala, vynikala 

na svojom zámku v Burbille (Bourbille) všetkými cnosťami kresťanskej manželky. Vznešený manžel sveril jej celý dom, 
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keď veľmi často čo štátnik vzdialený byť musel. Prvá jej starosť bola, aby každý, kto býval v zámku, Bohu slúžil. Len 

nábožných sluhov držala, s ktorými sa modlievala. Tí, ktorí išli do poľa pracovať, boli skôr pri sv. omši prítomní. V nedeľu 

a vo sviatok museli všetci sluhovia ísť do farského chrámu a doma vyučovala ich vo sv. náboženstve. Včas ráno vstávala, 

pracovala neunavene v domácnosti až do večera a tak sporila, že nezadlho pre nedostatok dozoru predtým kleslá zámožnosť 

manželova zase sa zmohla a dlžoby sa zaplatily. Keď jej manžel nebol doma, odložila všetky ozdoby a odievala sa celkom 

jednoducho. Istá šľachtična, jej suseda, riekla raz: «Žijete ako nádenníčka.» Ona odpovedala: «Čo na tom? Vštepili mi do 

mysle povinnosti, ktoré sa nakladajú manželke za príkladom silnej ženy vo sv. Písme, a ja nikdy som nepočula, žeby Duch 

svätý v prospech žien šľachtických výnimku robil.» Keď raz v nedeľu, ako obyčajne, so svojimi sluhami a slúžkami do 

farského chrámu sa sberala, riekol jej manžel, že je sv. omša, v kaplnke zámockej odbývaná, taká dobrá, ako vo farskom 

chráme, ktorý je tri hodiny cesty vzdialený. Nábožná barónka riekla: «Sú milosti, ktoré súvisia so zhromaždením v chráme. 

A nič tak nepresvedčuje, ako príklad. Ako môže biedny ľud veriť, čo sa mu ohlasuje o povinnostiach oproti Bohu, keď my 

sami tieto povinnosti zanedbávame a v tom slávu nehľadáme, aby sme takému veľkému a dobrému Pánovi slúžili.» Pri 

svojom sporení udeľovala hojné almužny chudobným. Následkom vojny bola veľká bieda. Sv. Johanna rozdávala štedré 

almužny, ačkoľvek sama biedu znášala. Chudobní chodievali každodenne jednou bránou do zámku a druhou von vychádzali, 

aby nebol neporiadok. Tak to chcela mať. Často sa stávalo, že mnohí chudobní i dva razy, tri razy, jedno za druhým almužnu 

dostali, ktorú sama na dvore rozdávala. Keď ju na to domáci upozornili, riekla: «To je vaša povinnosť, aby ste mi to povedali; 

ale moja povinnosť je, aby som týmto biednym ľudom toľkoráz almužnu udelila, koľkoráz ma o ňu prosia.» A vzdychla si: 

«Bože môj, ja žobrem neprestajne u dvier Tvojho milosrdenstva; či by som si priala, žeby moje prosby na druhý a tretí raz 

neboly vyslyšané? Ty si trpel tisíc ráz moju dotieravosť, prečo by som ju netrpela ja u Tvojich tvorov?» 

Svojho manžela milovala nežnou láskou; i usilovala sa všemožne, aby mu nevinnou radosťou život sladila, ba často ráz 

zkracovala svoju pobožnosť, aby mu svojou veselou mysľou v ich samote čas krátila. V nemoci ošetrovala ho starostlivé a 

vytrvale sama. Za osem rokov žila v šťastnom manželstve, keď ju Boh ťažko navštívil, aby ju utrpením k vyššej dokonalosti 

priviedol. Jedného dňa vyšiel jej manžel na poľovačku so svojím pokrvným a priateľom. Stal si do húštiny. Jeho bratranec 

prenasledoval srnu s druhej strany. Keď prišiel do húštiny, pohýbalo sa niečo. On myslel, že je to srna, strelil a — barón 

Šantal ležal vo svojej krvi. Barón ťažko ranený zvolal: «Zomieram. Priateľu môj, odpúšťam ti z celého srdca, lebo toto 

nešťastie stalo sa z nepozornosti. Ihneď poslal štyroch sluhov na rozličné fary, aby niektorý kňaz tým istejšie k nemu prišiel 

a sviatosťami zomierajúcich ho zaopatril. Piateho sluhu poslal ku svojej manželke a riekol mu: «Nepovedz jej, že som 

smrteľne ranený, ale len, že som postrelený. Sluha oznámil barónke, ako pán kázal. Svätá vzdychla: «Ach, oni chcejú mi tú 

horkú pilulu pozlátiť! Hneď bežala na miesto nešťastia. A keď ju ranený manžel uzrel, riekol: «Priateľko moja, súd Boží je 

spravodlivý, musíme ho milovať a — zomrel Ona riekla: «Nie, musíme sa starať o uzdravenie. On myslel: «To je márne. A 

keď začala hovoriť o nemúdrosti toho, ktorý ho postrieľal, riekol: «Ach, zvelebujme božskú prozreteľnosť! Považujme 

strelenie toto za také, ktoré nám ruka Pána poslala. Keď sa vyspovedal a tešil bratranca, ktorý ho postrieľal, bol žiaľ úbohej 

manželkin taký veľký, že k nebu volala: «Pane, vezmi mne všetko, čo mám na zemi: pokrvných, majetky a dietky, len mi 

ponechaj tohoto dobrého manžela, ktorého si mi poprial! Všetko márne. Milovaný cnostný jej manžel zomrel o deväť dní a 

sv. Johanna ostala vdovou a oplakala jeho predčasnú smrť s troma dcérkami a jedným synom. Dvadsaťosem ročná vdova 

znášala svoj trpký osud s odovzdanosťou do vôle Božej a opakovala slová: «Boh činí všetko vo svojom milosrdenstve! I 

rozdala svoje sviatočné šaty, obliekla sa do smútočných a no». ich chcela až do svojej smrti. I uzavrela, že sa zasvätí celkom 

službe Božej. Svoj čas venovala výchove svojich dietok, domácim prácam, chudobným a nemocným. 

Na žiadosť svokrovú išla k nemu bývať i so svojimi dietkami V Mutelone (Mouthelon), kde bývala za sedem a pol roka, 

musela znášať úštipky a prepych hrdej dievky, ktorá staručkého jej svokra baróna Santala celkom bola opanovala. Svätá 

vdova znášala všetko trpezlive a premohla prácou a modlitbou.Často modlievala sa, aby jej Boh poslal vodca, ktorý by ju 

upravil na cestu dokonalosti. A milostivý Boh vyslyšal jej vrúcnu prosbu. 

Roku 1604 povolal ju otec do Dižonu (Dijon). Toho času držal tam pôstne kázne sv. František Salezský. Sotva že uzrela tona 

kazateľni, hneď si myslela: «Toto je ten Bohom a ľuďmi milovaný muž, ktorého rukám sveriť máš svoje svedomie. I sverila 

mu sv. Johanna, že sa chce sveta zriecť a jedine Bohu slúžiť. Sv. biskup, František Salezský, napomenul ju, že jej povinnosťou 

terajšou je, aby dietky svoje vychovávala a pokúšanie znášala. Ona uposlúchla a svätý pokoj vrátil sa do jej srdca. 

Riadila sa vo všetkom podľa pravidiel, ktoré zostavil František Salezský. Keď zbadal, že sa svetsky šatí, čo ona podľa svojho 

rodu mohla, pýtal sa jej, či sa chce vydať? Ona odpovedala: «Oj nie, to mi nezišlo na um.» A svätý riekol: «Tak musíte 

výkladnú tabuľu sIožiť.» Od toho času šatila sa jednoducho. Jej pobožnosť bola taká milostná, že ľudia o nej hovorievali: 

«Pani barónka Santal vždy sa modlieva a nikomu nebýva tým obťažnou.» Veľká bola jej láska k nemocným. Často dala si 

na zámok doviesť nemocných, ktorých okrem nej nikto obsluhovať nechcel pre veľký smrad. A čím viac pod správou sv. 

Františka Salezského sa zdokonaľovala, tým viac sa zmáhala v nej túžba po kláštorskom živote. I radil jej, aby založila rád, 

do ktorého mohly by sa prijať tie ženské, ktoré pre chorľavosť, pre vyšší vek, alebo pre svoj stav do druhých kláštorov 

prijímané neboly i rozhodla sa, že s jeho pomocou založí rád, pod menom «Navštívenia preblahoslavenej Panny Márie.» 

Sv. František sa jej pýtal, keď chcela slávnostný sľub složiť: «Tedy ozaj chcete Ježišovi Kristovi slúžiť?» Ona odpovedala: 

»Áno, skutočne chcem.» On sa pýtal: «Posväcujete sa teda čistej láske?» Ona riekla: «Celkom sa jej posväcujem, aby ma 

strávila a premenila.» On sa ďalej pýtal: «A či sa jej obetujete bezvýminečne?» Ona odhodlane odpovedala: «Áno, 

bezvýminečne.» On sa pýtal: «Či opovrhujete svetom ako blatom na ceste, aby ste dosiahli Krista a Jeho úľubu?» Ona riekla: 

«Opovrhujem svetom z celej duše a nenávidím ho.» A svätý sa pýtal: «Dcéro moja, či teda netúžite po inšom, jedine po 

Bohu?» A ona riekla: «Áno, len Jeho chcem po všetky časy!» I pripravovala sa k založeniu nového rádu «Navštívenia prebl. 

Panny Márie.» Ale veľký boj musela podstúpiť so svojou rodinou. Najstaršiu dcéru vydala za baróna z Thorensu, vnuka sv. 

Františka Salezského; mladšie dcéry chcela vziať sebou do kláštora, aby ich ďalej vychovávala; pätnásťročného syna a 
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riadenie svojich statkov sverila svojmu otcovi. Starec osemdesiatšesť ročný smútil, konečne zvolal: «Ó Bože, nemôžem sa 

spierať Tvojej vôli; obetujem Ti teda toto svoje milované dieťa: prijmi ho milostivé a buď mojou jedinou útechou!» Keď 

odchádzala zo zámku, nariekal jej syn a žiaľom premožený hodil sa jej k nohám na prahu a zvolal: «Oj, milá moja matko, ja 

som prislabým, aby som vás zadržať mohol. Ale neodídete, kým po mojom tele nekročíte!» Biedna matka zastala na chvíľu, 

pozdvihla svoje oči k nebu, zaplakala a prekročila syna, aby išla do kláštora slúžiť Bohu a blížnym. 

Roku 1610 založila v meste Amiensi svoj kláštor. Sv. František Salezský predpísal pravidlá nového rádu. On riekol: «My 

musíme zomrieť, aby Boh mohol v nás žiť. Pýtate sa ma, čo si prajem, aby sa vo vašich srdciach ujalo? Ach, čo vám mám 

iného riecť, milé dcéry, ako tieto dve slová: «Nič žiadať — nič odoprieť.» Pozrite božské Dieťa v jasličkách. Ono nevzďaľuje 

sa zimy, chudoby, nahoty, spoločnosti zvierať, príkrosti počasia, ani žiadneho utrpenia, ktoré Otec dopustil. Tak máme i my 

všetko radi prijímať, čo nám podľa vôle Prozreteľnosti nadelené býva.» Nezadlho pridružily sa k nej viacej pani, rád zmáhal 

sa a ešte za jej živobytia mal sedemdesiatpäť kláštorov. A sv. Johanna stala sa sestrám príkladom všetkých cností. Často 

hovorievala k niektorej sestre: «Čiň dobre a dôveruj v Boha. Pán chce, aby naša bieda bola trónom Jeho milosrdenstva.» 

Pokora jej bola veľká, ako i jej odovzdanosť do vôle Božej. Roku 1622 zomrel sv. František Salezský, jej duševný vodca a 

nezadlho bol i jej milovaný syn od kalvínov zavraždený. Ona zvolala: «Pane, znivoč, odrež a spáľ všetko, čo sa protiví Tvojej 

svätej vôli!» 

Roku 1641 povolala sv. Johannu francúzska kráľovná Anna do Paríža, aby sa jej rečami a príkladom vzdelať a zdokonaliť 

mohla. Tu poznala Johanna sv. Vincenca Paulánskeho a rozmluva s ním roznietila jej dušu najväčším zápaľom. Keď sa 

domov vracala, ponavštevovala kláštory svojho rádu. V Muline (Moulins) upadla do zimnice a do zapálenia pľúc. Keď cítila, 

že sa blíži jej hodinka smrti, lúčila sa so svojmi sestrami, složila svoj úrad čo predstavená rádu a zvolala: «Odporúčam vám 

lásku, lásku, lásku, milé dcéry! Neznám viacej.» I prijala skrúšene sv. sviatosti zomierajúcich a očakávala svoju blížiacu sa 

smrť. Spovedný otec jej riekol: «Milá matko, blíži sa nebeský Ženích, či Mu chcete oproti ísť?» Ona radostne riekla: «Oj 

áno, už idem, Ježišu!» A tíško usnula v Pánu dňa 13. decembra roku 1641 vo svojom 69. roku. Keď sv. Vincenc Paulánsky 

o jej smrti sa dozvedel, padol na svoje kolená a modlil sa za ňu. Mŕtve jej telo prenesené bolo do kláštora v meste Annensy 

(Annency) a bolo tam dňa 31. decembra 1641 slávnostne v chráme pochované. Na jej prímluvu stály sa mnohé divy. Roku 

1751 bola vyhlásená za blahoslavenú a roku 1767 vriadil ju pápež Klemens XIII. do počtu svätých a naložil sláviť jej 

pamiatku dňa 21. augusta. 

Sv. Johanna vyobrazuje sa v čiernom reholnom rúchu, koš s chlebom vedľa nej. 

Poučenie. 

Sv. Johanna bola jedna z najvznešenejších zakladateľkýň rádu v novšom čase. Bohumilý rád «Navštívenia prebl. Panny 

Mária» má za úlohu hlavne mimo tichý, mravný, kresťanský život i obsluhovanie nemocných a starosť o chudobných, o 

vychovávame a vyučovanie dietok. On sa menuje i rádom Salesiánok preto, že myšlienka, pravidlá a zriadenie jeho 

pochádzaly od sv. Františka Salezského. 

Sv. Johanna objavovala pri svojej zbožnosti podivuhodnú múdrosť. Kým žila v manželstve, bola jej láska rozdelená. Keď sa 

stala vdovou, rozplápolala sa jej láska najväčšou silou a čistotou. I složila sľub, že vo všetkých okolnostiach vždy voliť si 

bude to, čo je Bohu najmilejším. Ona čo manželka a matka nehľadala v láske nikdy sladké city a maznanie, ale zachovávanie 

Božích príkazov i v horkosti a trápení svojho sdrca. Svietila čo vzorný príklad zbožnosti a zapierania seba v obcovaní so 

spolublížnymi. Preto hovorili ľudia o nej: «Ona sa vždy modlieva a nikomu nebýva tým obťažnou. Čo predstavená rádu bola 

svojim sestrám vzorom lásky k Bohu a k blížnym. Riadila sa podľa naučenia sv. Františka Salezského, ktorý jej riekol: 

«Musíme zomrieť, aby Boh mohol v nás žiť» Preto hovorievala: «Pane, znivoč, odrež a spáľ všetko, čo sa protiví Tvojej 

svätej vôli!» Tak úzko spojená bola s Bohom. V jej slovách zračí sa veľká múdrosť a pravá rada pre všetky stavy. Raz pýtali 

sa jej o mníške, ktorá bola za dokonalú považovaná, čo o nej smýšľa? Ona riekla: «Posielate mi v mníške listy stromu; pošlite 

mi z neho i niektoré ovocie, aby som mohla posúdiť strom podľa ovocia; lebo z listov nemôžem mnoho poznať. Všetko, čo 

môžem povedať, je, že je to ovocím dobrého srdca, ktoré Boh svojou milosťou kropí a kŕmi; keď na seba samé zabudlo, 

veľkú lásku ku pokore preukazuje a zo všetkého veľmi sa teší, čo deje sa dobrého a ku sláve Božej. A raz riekla sestrám: 

«Pokora pozostáva v tom, že keď nás druhí ponižujú, my sami sa ešte viac ponižujeme; keď nás druhí posudzujú, sami seba 

tým viac posudzujeme, že, keď nás k nízkym prácam upotrebujú, my úprimne vyznávame, že s nami šetrnejšie nakladajú, 

než to zasluhujeme, že, keď nami pohŕdajú, my sme spokojní. 

Najistejšou známkou pýchy a nespôsobnosti Bohu posvätenej osoby je, keď sa sama považuje za schopnú k niečomu. To je 

veľké obrazenie, ktorého sa dopúšťame proti Duchu svätému, keď sa nad seba povyšujeme, alebo zo samoľúbosti ku 

okázalosti zviesť sa dávame. Lepšie by bolo, keby sme s neba na seba oheň svolali, akoby sme sa tejto neprávosti dopustili. 

Prajem si, aby tieto základné pravdy krvavým písmom naznačené boli. «Rada by som dopustila, žeby moje perný žeravým 

železom prebodnuté boli, keby som len mohla prekaziť, aby z úst Bohu zasvätených žien žiadne slovo, ktoré sa pokore 

protiví, nevykĺzlo.» Kresťane, čítaj tieto slová pozorne a vezmi si ich k srdcu! Sv. Johanna napomína ťa, kresťane, ku 

trpezlivej láskavosti oproti blížnym. Ona hovorí: «S kým obcoval Vykupiteľ? On obcoval so zradcom, ktorý Ho zapredal, so 

zločincom, ktorý Ho na kríži zneuctil, s hriešnikami, s pyšnými Farizejmi. A my by sme mali pri najmenšom odpore prejaviť, 

že nemáme lásky, ani trpezlivosti?» Hľa, kresťane, opravdivý vzor lásky ku blížnym! 

Modlitba. 
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Ó Bože, popraj nám na prímluvu Svojej sv. služobnice Johanny milosť opravdivej lásky k Bohu a blížnému, ako i pokory, 

aby sme ju vždy nasledovať mohli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

22. AUGUSTA. 

Sv. Timoteus, mučeník. 

Sv. Melchiades, ktorý čo pápež od roku 311. do 314. sv. cirkev riadil povolal sv. Timotea z maloasijského mesta Antiochie 

do Ríma, lebo znal jeho horlivosť v hlásaní slova Božieho. O jeho pôvode a predošlom živote neudávajú nám nič 

spoľahlivého cirkevní spisovatelia, ako Eusebius († 348) a Epifanius (402) a iní, ktorí život vtedajších kresťanov a sv. 

mučeníkov opisovali. 

Sy. Timoteus prišiel do Ríma a ohlasoval horlivé sv. učenie Ježiša Krista. I obrátil mnohých pohanov na vieru Kristovu, 

Pohanskí žretci (kňazi) zbadali, že sa chrámy, nepravým bohom venované, vyprázdňujú a oni výživy dnes zajtrá pozbavení 

budú; i obžalovali horlivého sluhu Božieho u miestodržiteľa mesta Ríma, Tarkvinia, že sa bohom rúha, Rimanov zvádza a 

cisárskymi zákonami opovrhuje. Tarkvinius dal sv. Timotea chytiť a do žalára hodiť. Dlho sedel sv. vyznavač v žalári a 

znášal biedu a trápenie. I dal ho pohan do chrámu zaviesť, aby bohom obetoval. Keď sv. Timoteus uzrel modlu, riekol: «Táto 

modla je obraz diablov, ktorý ju vynašiel a shotoviť kázal, aby zaslepených ľudí zatratil. Kresťan, ktorý živého Boha zaprie, 

modlám sa klania, podľa nich hriešny život vedie, upadne do večnej temnosti a zatratenia. Živý Boh tresce každý hriech a 

odpláca každú cnosť. Ja len vtedy budem spasený, keď vytrvám vo vyznávaní Jeho najsvätejšieho Mena a v cnostnom 

živote.» Keď mu pohan hrozil mučením a smrťou, riekol sv. Timoteus: «Nikoho sa nebojím, len všemohúceho Boha, ktorý 

ma stvoril a ktorému jedine slúžim. Telo moje je v tvojej bezbožnej ruke, nie ale moja duša, ktorú neusmrtíš. I ohlasoval 

prítomným pohanom pravého Boha a ničomnosť nepravých mŕtvych bohov. Pohania zbúrili sa, bili nemilosrdne a 

rozkusovali ukrutne telo horlivého sluhu Božieho. Miestodržiteľ rozkázal katom, aby jeho doranené, krvácajúce telo 

nehaseným vápnom posypali. Tak umučený sv. Timoteus vyvlečený bol polomŕtvy von z Ríma na popravné miesto, kde mu 

kat hlavu zoťal. 

To stalo sa roku 311, dňa 21. augusta. Nábožní kresťania vzali tajne jeho mŕtve telo a pochovali ho na hrobitove, ktorý ležal 

na ceste do Ostie vedúcej, neďaleko hrobu sv. apoštola Pavla. 

Sv. Timoteus vyobrazuje sa v rúchu kňazskom s mečom v ruke. 

 

Sv. Symforian, mučeník. 

Dnes slávi sa i pamiatka sv. Symforiana, mučeníka. — Sv. Symforian pochádzal zo vznešenej rodiny a narodil sa v Gallii 

(terajšom Francúzsku) v meste Otyn (Autun), (vtedy Augustodunum). Jeho otec Faustus a matka boli pohania a šľachtici. Do 

mesta prišli kresťanskí vierozvestovia Benignus a Andochius a ubytovali sa v dome Faustovom. Ich sv. život a učenie 

pôsobily na myseľ a srdce šlachtických manželov, ktorí horlivých sluhov Božích pohostinne do domu prijali, tak, že vyznali 

sv. učenie Kristovo a dali sa i so synom Symforianom pokrstiť. Symforian mal vtedy len tri roky. A starostliví kresťanskí 

rodičia vychovávali syna svojho v bázni Božej a v každej kresťanskej cnosti. Keď ostrovtipný Symforian vyrástol a ducha 

svojho vedami obohatil, žil čo mládenec sväto a nevinne, že bol všeobecne cteným a milovaným. Pohanské nemravy nemalý 

na zbožného mládenca žiaden vplyv, ačkoľvek rodné mesto bolo chýrečné čo roztopašné a modlárske. Každý rok odbavovala 

sa v ňom veľká slávnosť ku pocte bôžkom Cybele, Apollovi a Diane. 

Jedného dňa, keď mal Symforian dvadsať rokov, zhromaždili sa pohania, aby oslávili bohyňu Cybelu, ktorú považovali za 

matku všetkých bohov. Obraz bohyne vozili na nádhernom víťazoslávnom voze ulicami mesta a veľké množstvo pohanov 

radovalo sa rozpustilo a dopúšťalo sa najohavnejších nehanebností. Sprievod necudný tiahol popri dome, v ktorom zbožný 

mládenec Symforian býval. Práve stál na ulici. Nepoklonil sa modle, odvrátil sa od nej s opovržením a hlasno pokarhal 

smiešnu a hriešnu zaslepenosť pohanskú. Pohania vrhli sa na neho, a nútili ho, aby modle obetoval. Keď to nechcel urobiť, 

dovtípili sa pohania, že je kresťanom, i vliekli ho ku miestodržiteľovi Heraklovi, ktorý bol nedávno do mesta prišiel, aby 

kresťanov väznil, mučil a na smrť odsudzoval. 

Herakles dal predviesť Symforiana pred svoju súdnu stolicu a pýtal sa ho: «Kto si ty?» Neohrozený kresťanský mládenec 

odpovedal: «Som kresťan a menujem sa Symforian. Herakles zvolal: «Že si kresťan? Či je možné, žeby si bol mohol sa ukryť 

pred mojím stopovaním? Ja som myslel, že z týchto špatných ľudí už žiaden nežije. Povedz, prečo si pohŕdal matkou toľkých 

bohov a prečo nechcel si sa jej klaňať, keď to prísny rozkaz cisárov nakladá? Smelý vyznavač Kristov riekol: «Už som ti 

hovoril, že som kresťan a klaniam sa len živému Bohu, ktorý na nebi panuje. I neklaniam sa obrazu zlého ducha; ale keď 

chceš, roztrepem ho na kusy.» Pohan reval v zlosti: «Ty zlostník, burič proti cisárovi, rúhač proti nesmrteľným bohom! Ako 

sa opovažuješ tak smelo hovoriť? I obrátil sa k predstaveným mesta a riekol: «Pozrite do mestských kníh, či je občanom 

tohoto mesta?» Jeden úradník odpovedal : «Je mešťanom a pochádza zo šľachtického rodu.» I obrátil sa Herakles k 
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Symforianovi: «Preto tak opovážlivé hovoríš, že si šľachtic? Ale povedz mi, ako si mohol dať sa zviesť takými bludmi? Či 

sú ti neznáme cisárske zákony, vydané proti kresťanom?» I rozkázal, aby úradník prečítal dotyčný zákon cisára rímského 

Marka Aurélia, ktorý nakladal, aby všetci miestodržitelia kresťanov usilovne vyhľadávali, mukami ich nútili, žeby modlám 

obetovali, a keby sa spierali, aby ich zabíjali. I pýtal sa miestodržiteľ Symforiana: «Čo na to povieš? Sám uznáš, že nemôžem 

oproti cisárovmu rozkazu robiť. Alebo myslíš, že ho môžem zrušiť? Keď nepočúvneš, smrťou zomreš!» Symforian smele 

odpovedal: «Vaše modly sú výmyslom zlého ducha, príčinou všeobecnej záhuby a potupou človečenstva. Zostanem pri svojej 

pravej viere. Smrti sa nebojím, ba pre pravdu Kristovu po nej túžim. Som v tvojej moci, duša moja bude vernou svojmu 

Stvoriteľovi, ktorý jej dá odplatu večnú.» 

Herakles rozkázal katom, aby sv. mládenca bičovali, i dal ho hodiť do žalára, O niekoľko dní dal si ho predviesť a riekol: 

«Symforiane, múdrejšie by si urobil, keby si nesmrteľným bohom obetoval. Dosiahol by si vo vojsku vysokú hodnosť a 

vyznačenie, žil by si skvelo z veľkého platu. Jestli sa ale nepokloníš bohyni, matke všetkých bohov, zahyneš biedne.» Svätý 

mládenec odpovedal zaslepenému pohanovi: «Sudca, ktorý má sa starať o všeobecné dobré, nemá sa žartovať slovami a 

nevinnosť zvádzať; ale má mienku svoju vážne a dôstojne vyjadriť. Keď je pre dušu nebezpečenstvom, jestli denne v dobrom 

nepokračujeme: o mnoho musí byť nebezpečnejším, keď sa odchýlime od cesty spasenia a dušu znivočíme troskami hriechu.» 

Herakles dorážal: «Obetuj hneď bohom, aby si mohol dosiahnuť milosť a vyznačenie cisárskeho dvoru!» Symforian riekol 

vážne: «Sudca poškvrňuje svoj sudcovský stolec, ktorý mečom verejne nivočí zákon, keď by ho mal zastávať. On vydáva 

dušu svoju večnému zatrateniu a zašpiňuje svoj život večnou potupou a trvajúcou kliatbou. My obetujeme radi a dobrovoľne 

Kristovi život, ktorý Mu dlhujeme. Veď márný bol by žiaľ, keby sme ho zo strachu, pred sudcom stojac, utratil i. Vaše dary, 

sladené nepravým medom, pripravujú ľahkoverným dušiam jedovaté ovocie. Naše poklady sú v Kristu večné a nemôže ich 

ani čas, ani žiadna ľudská moc ztráviť a znivočil Vaša žiadosť, keby zdánlive i všetko dosiahla, nebýva nasýtená, lebo utráca 

všetko úlisnosťou diablovou. Nám neodníma v tomto svete ľudský obrat časový celkom nič. Vaše radosti sú ako sklo, ktoré 

sa ľahko rozbije, ako ľad, ktorý sa na slnci puká a rozpúšťa. Všetko na svete vezme porušenie, a zub času všetko zachvacuje 

a požiera. Jediný náš Boh podáva večnú blaženosť. Ani najvzdialenejší starý vek nevidel počiatok jeho slávy, ani nepretržený 

rad všetkých budúcich storočí neuzre koniec jej.» Herakles skočil mu nahnevaný do reči: «Veľmi dlho počúval som trpezlive, 

ako si hovoril o moci jakéhosi mne neznámeho Boha Krista. Obetuj bohyni Cybele, lebo ťa dám ukrutne mučiť a zabiť!» 

Symforian odpovedal: «Ja sa bojím len všemohúceho Boha, svojho Stvoriteľa. Jedine Jemu sa klaniam. Moje telo je na čas 

v tvojej moci, ale nikdy moja duša. Márne čakáš, že budem obetovať tvojim smiešnym modlám! Nahnevaný pohan vyriekol: 

«Rúhača Symforiana odsudzujem ku smrti mečom, ako k pomste bohov a zákonov. 

Keď katovia viedli Symforiana na popravné miesto, bežala za ním matka; nenariekala, ale volala: «Synu môj, synu môj, milý 

Symforiane! Pamätuj na živého Boha! Buď zmužilým, synu drahý! Nie je hroznou smrť, ktorá vedie do večného života! 

Pozdvihni srdce svoje a zrak svoj k nebu, kde kraľuje Ten, ktorý Ťa spasil. Neodníme sa ti dnes život, ale premení sa na lepší. 

Dieťa moje, dnes pôjdeš do večného života. Tam očakáva ťa nádherná koruna! 

Svätý mládenec podal radostne mladú hlavu svoju pod meč katov, ktorý mu ju zoťal. To stalo sa roku 178, dňa 22. augusta. 

Sv. Symforian vyobrazuje sa čo občan rímsky, s mečom v ruke. 

Poučenie. 

Svätý Timoteus a Symforian obetovali radi svoj zemský život za sv. vieru v pravého Boha, lebo vážne rozjímali o krátkosti 

života ľudského a o nekonečnosti života nadzemského, po ktorom túžili. Život ľudský zanikne v jednom okamžení. Dni, 

mesiace, roky, doba života nasledujú tak rýchlo jedno za druhým, že človek zomiera, keď sotva žiť začal. Kam sa podel 

krásny vek mladosti? Nikdy sa nevráti. Kresťane, koľké koruny slávy večnej bol by si sebe získal, keby si bol čas dobre 

upotrebil? Boh poskytuje ti čas, aby si ho dobre použil, a ty ho márne tráviš! A čo ťa očakáva? Večnosť. Čo je to večnosť? 

Dionys Karthagenský hovorí: «Pomysli si, keby bol pieskový vrch dlhý od východu až k západu slnca a taký vysoký, žeby 

sa od zeme až k nebu vsťahoval, kde Boh so svojimi vyvolenými slávne prebýva, a dajme tomu, aby z riadenia Božieho po 

stotisíc rokoch vždy jeden vtáčik priletel a jedno zrnko odniesol, a to tak dlho aby robil, až by ten nesmierny vrch po zrnku 

celý odniesol; ach, koľko millionov a millionov rokov by pominulo, než by sa to dokončilo, a to by sa predsa niekedy časom 

stalo, žeby ten vrch koniec svoj vzal: na večnosti ale niet žiadnej ujmy, čo je večné, to nemá konca kraja. Kto v živote 

pozemskom spasenie utratí, utratí ho na veky. To učí sám Spasiteľ (Mat. 25.), keď hovorí, že k zatratencom riekne: «Odídite 

odo mňa zlorečení do ohňa večného. Zatratenej podobajú sa tomu, kto na seba veľký dlh prijíma a nemôže ho zaplatiť. Sám 

Boh potvrdzuje to v Zjavení sv. Jána (10): «Času viac nebude! Tak teda zatratencom dlh ostáva a oni znášaním pekelných 

múk tak rečeno len úroky skladajú. Veď čo vyplatil bratovrah Kain, ktorý už vyše päťtisíc rokov je v pekle? On úroky svojho 

dlhu od roka k roku mukami pekelného ohňa zplácal, a ustavične zpláca, — jeho dlh ale zostáva na veky! Preto, kresťane, 

vynakladaj čas svojho života tak, aby si večný neutratil. 

Veľkodušná matka svätého Symforiana napomínala na smrť idúceho syna svojho ku stálosti vo svätej viere, za ktorú išiel 

zomierať, a tešila ho večným blahoslavenstvom. Ona, ako všetci kresťanskí rodičia prvých storočí, bola šťastlivá, keď svojho 

syna videla umierať za svätú vieru Ježiša Krista. Ako zahanbuje táto matka terajších kresťanských rodičov! Mnohý 

kresťanský rodič za nášho času teší a raduje sa, keď jeho syn lebo dcéra zapiera život kresťanský, vieru Kristovu a obetuje 

modlám nového pohanstva. Anjel strážca s plačom hľadí na obety nového pohanstva, ku ktorým mnohý rodič deti svoje 

povzbudzuje. Kde ste matky, akou bola matka sv. Symforiana?! 

Modlitba. 
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Ó Bože, popraj nám na prímluvu sv. Timotea a Symforiana milosti, aby sme o nekonečnej cene svojej duše rozjímali, čas 

života dobre použili, každého hriechu sa chránili, žeby sme sa oslávenia Tvojich verných služobníkov účastnými stať 

zaslúžili. Skrze Ježiša Krista, Syna tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

23. AUGUSTA. 

Sv. Filip Benici, vyznavač. 

Roku 1218, dňa 15. augusta založili bohabojní a bohatí kupci z Florencie rád Servitov alebo «SIuhov Márie» a usadili sa na 

vrchu, Monte Senario menovanom, pod správou Bonfilia Monaldiho. Rád zmáhal sa. Roku 1233, dňa 15. augusta narodil sa 

vo Florencii jeho najväčší stĺp a podporca — sv. Filip Benici. 

Jeho rodičia pochádzali z vysokej šľachtickej rodiny, považovali ho za ovocie svojich skrúšených modlitieb, i vychovávali 

ho tak, že sa podobal anjelovi a nie smrteľnému chlapčekovi. Keď ho matka na rukách nosila, prišli dvaja «Sluhovia Márie», 

i Servitami menovaní, do domu Benicich a prosili o almužnu. Keď ich chlapček uzrel, zvolal radostne: «Ach, mamičko, 

pozrite, sluhovia Matky Božej Márie prosia o almužnu!» Zbožná matka udelila Servitom štedrú almužnu a od toho času 

badala, že jej synček prejavuje zvláštnu úctu k preblahoslavenej Panne Márii. V rodnom meste Florencii nadobudol si Filip 

krásné vedomosti a rodičia poslali ho na slávné vysoké školy do Paríža. Cnostný mládenec nedal sa sviesť spolužiakmi s 

cesty pravdy a cnosti; učil sa pilne, i obetoval voľný čas láske ku blížnym a úcte prebl. Panny Márie. Keď dokončil 

ľubomudrcké vedy, chcel počúvať bohoslovie a stať sa kňazom. Rodičia mu radili, aby sa učil lekárske vedy, že čo lekár 

bude môcť blížnym pomáhať. I učil sa usilovne. Čo dvadsaťročný mládenec vrátil sa domov a bol v Patávii za doktora 

lekárstva povýšený. Vo Florencii účinkoval čo chýrečný lekár. Jedného dňa navštívil kláštorský chrám Servitov. Kazateľ 

čítal zo sv. Písma čítanie, v ktorom je reč o diakonovi Filipovi a komorníkovi kráľovnej Ethiopskej a v ktorom tieto slová 

stoja: «Duch riekol ku Filipovi: iď a pridŕžaj sa voza.» Slová tieto veľmi dojaly zbožného lekára. On veril, že je povolaný, 

aby vstúpil do rádu Servitov, ktorý pod zvláštnou opaterou preblahoslavenej Panny prekvital. V noci snívalo sa mu, že videl 

strašnú pustatinu, s mnohými hlbokými priepasťami, prázdnymi bralami, bodľačím a jedovatými hadami a nebolo cestičky, 

ktorou by bol mohol ztade utekať. V strachu volal k nebu o pomoc. I uzrel najsvätejšiu Pannu na voze, obklopenú nebeskými 

duchami, ktorá mu rúcho rádu Servitov podávala a riekla: «Filipe, iď a zachráň sa z tej strašnej púšti do toho rádu!» Ráno 

rozmýšľal dlho o svojom sne, i rozhodol sa, že opustí svet a «Sluhom Márie» sa stane, tým viac, keď videl, že jeho krajania 

čo Velfi a Ghibellini ukrutne proti sebe bojujú, jeden druhého vraždia a nemravne žijú. On chcel sa modliť za hynúcu vlasť 

a za svojich poblúdených krajanov a celú svoju dušu Bohu obetovať. S povolením zbožných rodičov išiel do kláštora Servitov 

a prosil o prijatie do rádu. Predstavený rádu, Bonfilis Monaldi, podal mu rúcho rádu s otcovskou láskavosťou a chystal ho 

ku složeniu slávnostného sľubu. Keď pokorný Filip odbavil noviciat, poslaný bol čo jednoduchý brat na vrch Senaro, aby v 

tamejšom okolí na poli pracoval. A Filip trpel, pracoval a modlil sa. Svoju učenosť a rod nezjavil. Toho času, bolo to roku 

1244, zúrily v Itálii nákazlivá morová rana a veľký hlad. Filip sbieral almužny s otcom Bonajunktom, ktorý bol jedným zo 

siedmi zakladateľov rádu a veľmi si mladého brata obľúbil i napomáhali hladných a nemocných. Tak prišli aj k bohatému a 

skúpemu šľachticovi, ktorý Servitov nenávidel a prosili o almužnu. Bezbožník poslal im od slúžky jedom nakazené víno a 

chlieb. Bonajunkta podal z chleba slúžke, ktorá ho chcela jesť; on ale riekol: «Dcéro moja, nejedz, lebo zomreš: chlieb je 

otrávený! Iď hneď ku pánovi a nájdeš ho za pokutu jeho zlosti mŕtveho.» Slúžka bežala do pánovej svetlice a našla ho ležať 

na zemi mŕtveho. 

Zbožný Filip žil v kláštore za mnohé roky čo jednoduchý brat a usilovne pracoval. V svobodnom čase navštevoval blízku 

jaskyňu a tam sa skrúšene modlieval a rozjímal. On volil si chudobu, lebo i Ježiš Kristus bol chudobný a opovrhovaný. 

Ačkoľvek svoju zbožnosť a učenosť ukrýval, boli predsa objavené. Rád založil kláštor v meste Siene. Predstavený poslal 

Filipa do Sieny, aby tam svojou poslušnosťou, pokorou a zbožnosťou druhým bratom za príklad slúžil. Odprevádzal ho brat 

Viktor. Na ceste dohonili dvoch Dominikánov, ktorí šli do Ríma. Dominikáni neznali italsky, i prihovárali sa Servitom 

latinsky. Filip odpovedal im tak obratne a múdre, že sa nad jednoduchým bratom divili. Márne prosil ich, aby učenosť jeho 

nevyzradili. Keď prišli do Sieny, oznámili kňazi Dominikánski predstavenému kláštora Servitov, jak učený je brat Filip, i 

radili mu, aby ho dal za kňaza vysvätiť. Z poslušnosti vyznal predstavenému, že vysoké školy dokončil, i bol proti svojej vôli 

za kňaza vysvätený; lebo tuhý boj viedly v jeho zbožnej duši pokora a poslušnosť. Hneď po vysvätení za kňaza vyvolený bol 

za pomocníka predstaveného kláštora. 

Roku 1267 sišli sa prednejší údovia rádu Servitov a vyvolili pokorného Filipa za svojho hlavného predstaveného, za generála 

rádu. I riadil kláštory svoje viacej príkladom, než slovami, viacej láskavosťou, než prísnosťou. Oproti sebe bol prísnym, 

tvrdým, ku spolubratom a hriešnikom láskavým a štedrým. Ačkoľvek bol vzorom pre všetkých zbožných bratov, predsa 

hovorieval: «Ja neužitočný sluha!» Telo svoje moril. O služby Božie veľmi sa staral, aby slávne a dôstojne konané boli. 

Kláštory svoje navštevoval pilno, aby poriadok udržiaval. I zostavil pravidlá rádu, ktoré boli od pápeža potvrdené. Z lásky 

ku pokore a samote chcel úrad svoj složiť, a preto išiel pápeža prosiť do Viterba. Pápež jeho prosbu odoprel a on musel ťažký 

úrad i naďalej konať. 

Pápež Klemens IV. zomrel. Vo Viterbe zhromaždili sa kardináli, aby nového pápeža volili. I usniesli sa na tom, že generála 

Servitov za pápeža vyvolia. Keď to pokorný sluha Boží Filip počul, ušiel s jedným bratom do hôr Montaňanských 
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(Montagnate) a tam tak dlho sa ukrýval, kým sa dozvedel, že r. 1271 Gregor X. za pápeža vyvolený bol. V tej pustatine žil 

ako opravdivý pustovník. Požíval usušené bylinky a korienky a pil z prameňa, ktorý podnes menuje sa kúpeľom sv. Filipa 

Benici. Tu bolo mu zjaveno, aby slávu mena Božieho a úctu k Panne Márii i po ďalekých zemiach ohlasovať išiel. Keď sa s 

púšte vrátil, cestoval po Itálii, ohlasoval pokánie a obrátil mnohých poblúdencov. Keď usporiadal záležitosti rádu v Itálii, 

vydal sa s niekoľkými bratmi do Gallie (terajšieho Francúzska), prebudil svojimi horlivými kázňami srdcia mnohých 

obyvateľov v Aviňone (Avignon), v Tulúse (Toulouse) a v Paríži; vtiahol do Flanderska, Fríska, Saska a severného Nemecka, 

kde horlivé slovo Božie ohlasoval, mravy napravil a rozvadených smieril. O dva roky navrátil sa do svojho kláštora v Itálii. 

Roku 1274 vydržiaval sv. Filip v Borgu všeobecné zhromaždenie svojho rádu, kde sa za úrad poďakoval; bol ale jednohlasne 

požiadaný, aby ho len čo generál riadil. Toho istého roku povolaný bol od pápeža Gregora X. do mesta Lyonu vo Francúzsku, 

kde sa všeobecný snem cirkevný vydržiaval. Na ceste do Lyonu kázaval po italských mestách a vydobyl si veľkú vďaku od 

všetkých obyvateľov. Krásná tá zem nivočená bola krutými bojami, ktoré Velfi s Ghibellinami viedli a celé kraje zpustošili. 

Márne bolo namáhanie pokojamilovných obyvateľov, biskupov a pápeža. Sv. Filip Benici vystúpil v meste Pistoji a kázal o 

pohoršení a neprávostiach, ktoré rozvadení kresťania medzi sebou páchali. Ešte toho istého dňa smierili sa zaprisahaní 

nepriatelia a stali sa úprimnými priateľmi. Podobne pôsobil blahonosne i v iných mestách. V meste Forli stretol sa s odporom. 

Povstalci posmievali sa mu, prenasledovali ho z jednej ulice do druhej, bili ho. A svätý znášal násilenstvá zdivočilých s takou 

tichosťou a nepremožiteľnou trpezlivosťou, že boli premôžem' a s plačom k jeho nohám padali, za odpustenie prosili a život 

svoj napravili. Vo Forli to bolo, kde sv. Filip Benici, pohanený r. 1280 od Peregrína Laciosiho, tohoto na cestu cnosti napravil, 

že potom svätý život viedol. Sv. cirkev slávi pamiatku sv. Peregrína dňa 27. apríla (Viď Legendu sväzok II., str. 347—349). 

Tak požehnane účinkoval sv. Filip po Itálii za mnohé roky. 

Pred svojou smrťou zhromaždil svojich mníchov do Florencie, i napomínal ich, aby predpisy rádu svedomite zachovávali, 

vernými služobníkami prebl. Panny Márie boli a často opakovali modlitbu: «Pod Tvoju ochranu sa utiekame.» Ačkoľvek na 

tele slabý, vybral sa predsa do Ríma ku sv. Otcovi, aby u neho vyprosil sľúbené rádu výhody a apoštolské požehnanie. Keď 

sa naspäť vracal a svoje kláštory navštevoval, bol vítaný v každom meste veľmi slávnostne. Blížil sa k mestu Todi. Keď sa 

o tom mešťania dozvedeli, vyšli mu hradskou cestou naproti. Svätý počul, že ho chcejú slávnostne privítať, opustil cestu a 

blížil sa druhou stranou po chodníku. I postretly ho dve zlopovestné neviestky, vysmievaly sa mu a nadávaly necudne a 

surové. Láskavé vytýkal im ich nehanebnosť a keď'zamlkly, dával im peniaze, aby sa aspoň za tri dni hrozného hriechu 

nedopúšťaly. A hriešnice vstúpily do seba, odriekly sa hanobného života, vstúpily do kláštora ku «Kajúcnym sestrám» a žily 

kajúcne a sväté. A sv. Filip založiť si zaumienil i rád Servitek; i určil preň za prvú predstavenú sv. Julianu z Florencie. Keď 

sa dostal sv. Filip do mesta Todi, obstúpilo ho veľké množstvo ľudu a vítalo ho s veľkou slávou. A čím viacej ich prosil, aby 

hriešnikovi takú úctu nepreukazovali, tým väčšia bola tlačenica k nemu a každý sa ho chcel aspoň dotknúť. Konečne vstúpiť 

mohol do kláštorského kostola. I padol pred oltárom na kolená a dlho sa modlil. Keď povstal, zvolal povýšeným hlasom: 

«Ďakujem Tebe, ó Pane: Toto bude môj príbytok na veky, lebo som si ho vyvolil!» Tými slovami oznámil, že tam zomre. 

Vo sviatok nanebevzatia Panny Márie kázal posledný raz. 

Oslabol celkom, i upadol do ťažkej nemoce. Bolesti svoje trpel ticho. Počas svojej sedemdňovej nemoce neodložil kajucné 

rúcho. S veľkou nábožnosťou, vo vytržení od radosti prijal sv. sviatosti zomierajúcich. Keď mu kňaz podával Božie Telo, 

zvolal: «V Teba som veril, Pane, Teba som ohlasoval, Teba vyhľadával, Teba miloval!» I prosil bratov, aby sa modlili pri 

ňom kajúcné žalmy. Potom tíško zaspal. Keď sa prebudil, hovoril: «Ach, bratia, bratia! Jak hrozný je posledný boj! Vedzte, 

že som v duchu stál pred súdnou stolicou Kristovou. Stretol som diabla, nepriateľa ľudského pokolenia. On mi na oči 

vyhadzoval všetky moje hriechy a zveličoval ich náramne; všetku svoju úskočnú chytrosť upotreboval, aby mi škodil a aby 

ma skrze nedôveru oproti božskému milosrdenstvu k zúfalstvu priviedol. Pravda je, ja by som bol podľahol, keby nebolo 

bývalo najmilosrdnejšieho Ježiša a milostivej Matky Márie, ktorí jeho nástrahy prekazili. Oni zdali sa byť ešte nespokojnými 

s týmto prepodivným skutkom nekonečného milosrdenstva, lež Oni ma i tešili a ukazovali mi tú korunu, ktorá je mne, 

nehodnému sluhovi, vo večnosti prichystaná. Preto, bratia moji, buďte bedliví, zmužte sa, a bráňte sa proti úkladom tohoto 

prehnaného a úlisného nepriateľa. On dobre zná, že je bez zásluh, že je chudobný na dary a poklady; preto zo závisti ustavične 

zúri; preto chce nás do tej istej biedy stiahnuť, a k tomu nie je jemu žiaden prostriedok zlým a žiadne namáhanie priveľkým. 

Netraste sa ale, lebo my máme dostatočnej zbrane proti tomuto nepriateľovi, ktorý nedá nikdy pokoja, — a tie zbrane sú: 

zapieranie, pokora, trpezlivosť a najvzácnejšia zbraň je — svätá láska, ktorá ho najmä prevláda a nivočí.» A zase tíško zaspal. 

Keď k sebe prišiel, obrátil zrak k nebu, hľadal úzkostlivé niečo očima po izbe a tíško hovoril: «Moju knihu, moju knihu, dajte 

mi moju knihu. Kto mi ju vzal? Dajte mi ju hneď. Oj, kniha, ktorá všetky moje bohatstvá v sebe obsahuješ! Hľadajte ju, 

bratia, lebo bez nej nemôžem dlhšie žiť!» Bratia zbadali, že jeho zrak uprený je na Božie umučenie, ktoré na stene viselo, i 

podali mu ho. Svätý uchytil umučenie, uprel svoj vyjasnený zrak naň, pritisol ho k prsám a ústam, a zvolal: «Toto je moja 

kniha! Toto je kniha, v ktorej nepočetné dobrodenia svojho Spasiteľa čítavam, ktorý všetku krv za mňa vycedil!» Prosil ešte 

bratov, aby mu utrpenie Pána nášho Ježiša Krista prečítali. I začal slávnostne prespevovať. «Pochválený buď Pán, Boh 

Israelský! V Teba som, ó Pane, dúfal. Do Tvojich rúk, ó Pane, porúčam ducha svojho!» A usnul v Pánu. To stalo sa dňa 23. 

augusta r. 1285. 

Na jeho hrobe stály sa mnohé zázraky. Pápež Klemens X. vyhlásil ho r. 1671 za svätého. 

Sv. Filip Benici vyobrazuje sa v rúchu rádu Servitov, ako kľačí pred Pannou Máriou, ktorá mu rúcho rádu podáva. 

Poučenie. 
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Srdce sv. Filipa Benici horelo veľkou láskou ku Spasiteľovi a Jeho presvätej Matke Panne Márii. A Boh odmenil túto jeho 

horúcu lásku; dal mu milosť, že poznal seba, svoje určenie, svoje povinnosti. On pozoroval na svoje myšlienky, žiadosti, 

náruživosti, slová a skutky. Znamenie sv. kríža bolo mu knihou, z ktorej naučil sa pravidlám bohumilého života. Kresťane, 

máš vedieť, že poznanie seba veľmi ti je potrebné. Keď nezkúmaš sám seba, nie je možno, aby si do poriadku priviedol 

záležitosti svojej duše. Rozjímaj často pred krížom, na ktorom z lásky k tebe zomrel Spasiteľ, aký si v hlbokosti svojej duše: 

akých hriechov si sa dopustil, aké náruživosti ťa opanovaly, ktoré cnosti si sebe nadobudol? Rozjímaj o týchto veciach! 

Sv. Filip ctil horlivé i božskú Matku, Pannu Máriu. Táto zvláštná úcta a láska viedla ho do rádu Servitov, ktorí si za cieľ svoj 

službu a úctu preblahoslavenej Panny vyvolili. Pre svoju horlivosť v tejto službe a úcte vyvolili ho «Sluhovia Márie» za 

hlavného predstaveného celého rádu. Často modlieval sa: «Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodičko!» A Panna 

Mária ochraňovala ho až do posledného dýchnutia. Kresťane, vzývaj preblahoslavenú Pannu Máriu a zachrániš dušu svoju 

vo všetkých nebezpečenstvách života! 

Láska k Bohu, Panne Márii a blížnym to bola, ktorá nútila sv. Filipa, aby smieroval nepriateľov a všetky príkoria zlého sveta 

trpezlive znášal. On vedel, že znášanlivosť a spokojnosť sú výborné kresťanské cnosti, ktoré vyplývajú zo svätej lásky a k 

nej srdcia privádzajú; vedel, že bez lásky nemožno sa ľúbiť Bohu, nemožno byť spaseným. On príkladom učil, ako blížnému 

odpúšťať máme. A to čítal v knihe sv. kríža l Kresťane, i ty môžeš podobať sa sv. Filipovi, keď sa budeš usilovať pokoj a 

smierlivosť udržať tam, kde nepriateľstvá a rôznice zúria alebo povstať majú. Usiluj sa žiť v pokoji so všetkými ľuďmi, keď 

to bez narušenia tvojich povinností možno. Naše časy sú zlé, bez lásky, bez viery, bez pokoja. Zlý duch nepokoja nakazil 

mnohých, ktorí od blížného k blížnému behávajú a v tom si obľubujú, keď nepokoj, rozbroj a nepriateľstvá spôsobiť môžu. 

Buď poslom pokoja v takých prípadoch. Vynasnažuj sa, aby si rozvadených smieril; prekážaj, kde sa nepokoj a nepriateľstvo 

udomácniť chce. A nadobudneš si u Boha veľkých zásluh, Dávid predpovedal o našom Vykupiteľovi (Žalm 108): «Miesto 

toho, keď mňa mali milovať, utrhali mi, ja a!e som sa modliU Pozeraj, kresťane, často na umučenie Spasiteľa, ako sv. Filip, 

a poučíš sa, ako máš odpúšťať nepriateľom, pokoj milovať, nepriateľov smieril! 

Modlitba. 

Ó Bože, osvieť nás na prímluvu svätého Filipa, aby sme všetky svoje nedokonalosti poznávali, v láske a pokore sa cvičili a 

po nebeskom kráľovstve túžili. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

24. AUGUSTA. 

Sv. Bartolomej, apoštol. 

Sv. apoštol Bartolomej pochádzal z mesta Kány, z krajinky Galileje vo Svätej Zemi a živil sa rybárstvom. On bol verným 

priateľom sv. apoštola Filipa. Oba boli nábožní a spravodliví, i túžili po prísť majúcom Spasiteľovi. Jeho otec menoval sa 

Tolomej, preto nazýva sa synom Tolomejovým, v sýrskom jazyku Bartolomej; hebrejsky (židovský) volá sa i Nathanael, to 

jest «Boží dar». 

Keď sv. Filip počul učenie Ježiša Krista a videl zázraky, ktoré On konal, išiel naradovaný ku svojmu priateľovi a zvolal 

radostne: «Našli sme Toho, o korom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša z Nazaretu! Galilea stála v zlom chýre u Židov. 

Obyvatelia tejto krajinky obcovali často s pohanmi susednej Sýrie a Fenicie a osvojili si mnohé ich zvyky a obyčaje. Preto 

upodozrievali Galilejčanov židovskí zákoníci a farizeji. Mestečko Nazaret, v ktorom narodila sa Panna Mária, Matka 

Spasiteľova, a v ktorom i On sám za dlhší čas býval, ležalo v tejto krajinke a bolo upodozrievano. Preto podivným zdalo sa 

Nathanaelovi, žeby mal zasľúbený Židom Spasiteľ z Nazareta pochádzať. I zadivene pýtal sa Nathanael priateľa svojho 

Filipa: «Či môže z Nazareta niečo dobrého byť?» Tento náruživý úsudok židovský o Nazarete dojal veľmi bôľne počestného 

Filipa, ktorého srdce nebeskou radosťou plápolalo pre šťastie, že našiel dávno zasľúbeného Messiáša; i nevyvracal bludný 

predsudok židovský, ani nevykladal široko, ako sa dá židovské očakávanie srovnať s rodiskom Ježišovým; ale len riekol: 

«Poď a viď!» A horlivý Filip vracal sa naspäť ku Spasiteľovi tak spešno, že ho Nathanael sotva mohol nasledovať. Keď sa 

priatelia priblížili k Pánu Kristovi, riekol Pán o Nathanaelovi: «Ajhľa, opravdivý Israelský, v ktorom niet podvodu! Nathanael 

sa zadivil, lebo Ježiš videl ho prvýraz. I pýtal sa Spasiteľa: «Odkiaľ ma znáš? Ježiš odpovedal: «Skôr, než ťa zavolal Filip, 

keď si bol pod fíkovým stromom, videl som ťa. Týmito slovami poukázal Kristus Pán, že Mu je známe, o čom Nathanael 

pod fíkom rozjímal. Sv. Písmo síce mlčí o tom, ale sv. Otcovia, ktorí vykladali smysel svätého Písma, hovoria, že Nathanael 

pod fíkovým stromom čítal proroctvá o zasľúbenom Vykupiteľovi a modlil sa skrúšene k Bohu, aby Ho čím skôr na zem 

soslal. Keď sa teda Nathanael tými slovami presvedčil, že Ježiš je vševedomý, zvolal: «Majstre, Ty si Syn Boží, Ty si kráľ 

israelský! A Pán Kristus pochválil jeho úprimné a pevné presvedčenie a vyznanie, keď riekol: «Že som ti riekol: Videl som 

ťa pod fíkovým stromom, veríš: väčšie veci uzreš ešte!» A obrátil sa ku všetkým učeníkom a povýšeným hlasom zvolal: 

«Zaiste hovorím vám: uzrete nebo otvorené a anjelov Božích zostupujúcich na Syna človeka. 

Od toho času prdŕžal sa Nathanael, ako ho menuje sv. evanjelista a apoštol Ján, iní ale evanjelisti podľa jeho otca Bartolomej, 

Ježiša Krista čo verný apoštol a nasledoval Ho všade s inými apoštolmi a poslúchal Jeho božské učenie. On bol svedkom 

Jeho zázrakov, umučenia a smrti, Jeho slávného vzkriesenia a na nebe vstúpenia. Keď Duch svätý v deň Turičný zostúpil na 
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apoštolov, prijal i on dary Ducha svätého a začal hneď ohlasovať Židom ukrižovaného Spasiteľa. Za dvanásť rokov zdržoval 

sa vo Svätej Zemi a pôsobil s inými apoštolmi na šírení kráľovstva Božieho medzi Židmi. A keď apoštolovia boli pochytaní 

a bičovaní preto, že viac Boha poslúchali, než ľudí, bol i Bartolomej medzi nimi a tešil sa veľmi z toho, že boli hodnými 

učinení, keď trpeli pohaneniea muky pre meno Ježiša Krista. 

Sv. apoštolovia videli, že tvrdohlaví Židia nechcú prijať sv. Evanjelium, i rozišli sa k pohanským národom do celého sveta. 

Svätý apoštol Bartolomej išiel k najsurovejším pohanom do východných krajín. Precestoval podľa cirkevného dejepisca 

Eusebia Persiu, Arabiu, prišiel do kraju Nabatheja, potom do Saby. A zaniesol odpis sv. Evanjelia, ktoré bol sv. Matúš napísal, 

až do Indie. Keď sv. Pantenus na konci druhého storočia do Indie prišiel, aby tam sv. Evanjelium ohlasoval, našiel tam stopy 

kresťanstva a obyvatelia ukázali mu odpis evanjelia sv. Matúša v hebrejskej reči a hovorili, že ho sv. apoštol Bartolomej ich 

praotcom doniesol, keď im kresťanskú vieru ohlasoval. A kamkoľvek prišiel sv. Bartolomej, zvestoval slovo spásy a jeho 

reči boli, ako píše sv. Ján Zlatoustý, také požehnané, že sa pohania sami tomu divili, jaká zmena tak rýchlo sa stala v smýšľaní 

a mravoch medzi novými vyznavačmi viery Kristovej, i zvelebovali ich čistotu, striedmosť, pokoru, lásku k blížnym a druhé 

kresťanské cnosti. 

Indie obrátil sa sv. apoštol Bartolomej k národom, ktoré bývali na severozápade Ázie. V meste Hierapoli, v krajinke Frygii, 

sišiel sa so sv. apoštolom Filipom, ktorý ta bol prišiel zo Scythie. I ohlasoval tu za čas so svojím priateľom sv. Evanjelium. 

A keď sv. Filip bol od pohanov umučený, osvobodili kresťania sv. Bartolomeja zo žaláru a on vydal sa do Lykaonie a malej 

Armenie, kde s veľkým prospechom ľudu sv. vieru ohlasoval, chrámy vystaval a biskupov ustanovil. Keď upevnil tu sv. 

cirkev, obrátil sa do väčšej Armenie, kde obyvatelia do ohavnej modloslužby boli upadli. Tu tiež pôsobil požehnane. I prišiel 

do kraju Albána, do dnešnej zakavkazskej krajinky na Kaspickom mori, kde dokončil svoje apoštolské cesty. 

V tej zemi panoval kráľ Polymius; i mal dcéru, ktorá veľmi chorá a pre jej divé výbuchy reťazmi sviazaná a osobitne väznená 

bola. Sv. apoštol Bartolomej počul o tomto nešťastí kráľovom a použil príležitosť, aby dcéru jeho uzdraviť a vieru Kristovu 

zdarné ohlasovať mohol. Išiel ku kráľovi a sľúbil mu, že jeho dcéru uzdraví, keď v Ježiša Krista uverí a dá sa s celým domom 

pokrstiť. Kráľ s radosťou privolil, že sa stane kresťanom, keď ten zázrak uvidí. I rozkázal nešťastnú dcéru priviesť. Sv. 

Bartolomej modlil sa skrúšene a prežehnal nemocnú znamením sv. kríža. Okamžite uzdravila sa dcéra Polymiova. Tento 

zázrak vzbudil u kráľovského dvoru a u všetkých obyvateľov veľké podivenie. Naradovaný kráľ odmeniť sa chcel sv. 

Bartolomejovi striebrom, zlatom a drahými kameňami. Horlivý apoštol riekol: «Nie zlato a striebro privábily ma do tvojej 

krajiny, ale horlivosť pre spasenie duší. Nežiadam od teba poklady, ale to, aby stal si sa hodným večných pokladov, keď sa 

odriekneš opovrhnutia hodnej povery pohanskej, a keď sa budeš klaňať pravému Bohu, ktorý je pôvodcom nášho života a 

najvyšším pánom všetkých vecí.» Aby presvedčil kráľa Polymia, navrhol mu sv. Bartolomej, aby išiel s ním do pohanského 

chrámu. Keď vkročili do chrámu, modlil sa sv. apoštol skrúšene k Bohu, a pohanský žrec (kňaz), ktorý z modly k ľudu 

zaslepenému hovorieval, volal veľkým hlasom, že je len jeden pravý Boh, ktorého sv. Bartolomej vyznáva a že je modla 

mrtvá a ničomná. Keď to kráľ počul, dal modly roztrepať a uveril s celým svojím dvorom a s obyvateľmi dvanástich miest v 

Ježiša Krista a prijal sv. krst. 

Pohanskí žretci v tej krajine báli sa o svoju výživu, i vynaložili všetko, aby sv. Bartolomeja zničili. I poštvali brata kráľovho, 

menom Astyaga, proti sv. apoštolovi. Astyages dal sv. Bartolomeja v meste Albanopolis chytiť, i pýtal sa ho: «Či si ty ten, 

ktorý si zviedol môjho brata a porúčal národných bohov?» Sv. Bartolomej odpovedal zarytému pohanovi: «Niet iného Boha, 

okrem najvyššieho Stvoriteľa všetkých národov a vecí, ktorý v nebi so svojím jednorodeným Synom, Ježišom Kristom 

kraľuje. Všetky modly, ktorým sa klaniate, sú diablami posedlé, i nepatrí im úcta božská. A preto nezničil som žiadnu 

bohoslužbu, ale len starú pohanskú poveru a klaňanie sa diablovi. Ja som kráľa Polymia nezviedol, ale napravil som ho na 

cestu večného života, mimo ktorej niet spasenia.» 

Astyages rozkázal pohanom, aby sv. Bartolomeja čo najukrutnejšie mučili. Sverepí, streštení pohanskí žretci zvliekli mu za 

živa kožu s tela. Sv. Bartolomej nezdal sa cítiť hrozné bolesti. Milosť Božia posilňovala ho tak, že počas mučenia sv. 

Evanjelium prítomným pohanom ohlasoval a živého Boha zveleboval. Ukrutný Astyages dal umučeného sv. apoštola na kríž 

dolu hlavou pribiť. To stalo sa v meste Albanopolis roku 71. po Kristu Pánu. Nábožní kresťania pochovali počestne telo jeho. 

Roku 508 preniesol cisár Anastasius pozostatky sv. apoštola Bartolomeja do mesta Dary v Mesopotamii, kde neskôr cisár 

Justín veľkolepý chrám k ich úcte vystaval. Keď pri konci šiesteho storočia Peršania do Mesopotamie vtrhli a mesto Daru 

obľahli a zaujali, prenesené boli ostatky sv. Bartolomeja na ostrov Lipari pri Sicilii. Roku 839 zaujali divokí Saraceni ostrov 

Lipari a pozabíjali biskupa, kňazov a mníchov kláštora, v ktorom ostatky sv. Bartolomeja prechovávané boli. Divosi rozváľali 

kláštor a pohádzali kosti pod chrámom pochovaných a medzi nimi i ostatky sv. Bartolomeja do mora. Za panovania cisára 

Teofila počul kráľ Beneventský o zázrakoch, ktoré sa na prímluvu sv. Bartolomeja stály. I povolal lodníkov z mesta Amalfi 

a sľúbil im veľkú odmenu, keď mu ostatky sv. Bartolomeja vynajdú a prinesú. Lodníci neboli by mohli vyplniť žiadosť 

kráľovu, keby im dobrotivý Boh nebol mimoriadnym spôsobom pomáhal. Nábožnému mníchovi, menom Teodorovi zjavil 

sa vo snách sv. apoštol Bartolomej a oznámil mu, aby išiel nočného času na breh morský na ostrove Lipari a aby pobral tie 

kosti zpomedzi tam rozhádzaných, ktoré budú sa svietil Mních skutočne našiel ostatky svätého na brehu morskom a zaniesol 

ich do Beneventu, kde v hlavnom chráme slávnostne uložené boli. Cisár Otto II. dal ich r. 983 preniesť do Ríma, a do 

porfyrového hrobu uložiť, ktorý sa nachádza pod hlavným oltárom slávného chrámu sv. Bartolomeja na ostrove rieky Tiberu. 

Sv. apoštol Bartolomej vyobrazuje sa s nožom v ruke, ktorým mu bola koža s tela zodratá. 

Poučenie. 
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Sv. Pavel hovorí (I. ku Korint. 12; 27, 31.): «Vy ste telo Kristovo a údovia z údov. A niektorých postavil Boh v cirkvi za 

apoštolov, druhých za prorokov, tretích za učiteľov. Snažte sa dojsť darov lepších a ešte vyššiu cestu vám ukážem.» Skrze 

vieru stal sa sv. Bartolomej údom Kristovým; ale len skrze lásku bol oživený, že cítil, ako stal sa údom živého tela, ktorého 

hlavou je Kristus, láska ale dušou. Podľa tejto lásky poznávajú sa praví údovia živého, nadzemského tela — sv. cirkvi. A sv. 

Bartolomej bol tak šťastným, že bol vyvoleným nielen za živého úda sv. cirkvi, ale i za jej apoštola. Vševedomý Boh poznal 

jeho vieru a lásku, jeho schopnosti a horlivosť v službe Božej, i vykázal mu stav najvyšší vo Svojej sv. cirkvi, vyvolil si ho 

za apoštola, to jest za Svojho poslanca. A sv. Bartolomej bol horlivým apoštolom, on podstúpil za sv. vieru najbolestnejšiu 

smrť mučenícku zo všetkých dvanásti apoštolov. On, predtým jednoduchý rybár, posilnený a osvietený milosťou Božou 

hlásal sv. Evanjelium zatvrdelým Židom, ktorí vlastnou rukou Spasiteľa ukrižovali: a mnohí z nich uznali a prijali Ho za 

svojho Messiáša. Sv. Bartolomej ohlasoval sv. Evanjelium hlboko kleslým pohanom, ktorí sa chvastali svojimi 

hlbokoučenými mudrcami. Zdálo sa, že sa skôr svetlo s temnosťou spojí a voda s ohňom, nežby pyšní a zkazení pohania 

evanjeliumu Kristovmu sa poddali. A predsa rúcaly sa necudné pohanské chrámy pred pravdou Kristovou, ktorú horlivý 

apoštol ohlasoval! A sv. cirkev sa šírila prostred neustálych nátiskov a prelievania krve, až konečne umdlení mučitelia do 

lona sv. cirkvi vstúpili. Tak pomáhala milosť, ktorú Boh udelil Svojim poslancom. 

Sv. Bartolomej bol teda verným poslancom Božím; on opustil všetko, aby svojho nebeského Majstra nasledoval, Jeho sv. 

Evanjelium ohlasoval, Jeho slávu šíril; i obetoval čo verný apoštol i svoj vlastný život. Kresťane, i ty si údom živého tela, 

ktorého hlavou je Pán Kristus; i ty si vyvolený poslanec Boží, aby si podľa stavu svojho slávu Ježiša Krista šíril, a spásu duší 

napomáhal. Čo si vykonal pre česť Božiu a spasenie duši? Boh žiada i od teba, aby si ako verný Jeho poslanec na tom 

pracoval! Modlievaj sa každodenne k Bohu, ako sv. Bartolomej, aby si bol vstave svätú vôľu večného Boha plnil Či si 

opravdivým apoštolským pracovníkom? Sv. Bernard pýta sa: «Kde je duch apoštolov, kde pokora, kde práca, kde horlivosť 

prvých kresťanov?» 

Modlitba. 

Všemohúci večný Bože, ktorý si dnešný deň svätou a ctihodnou slávnosťou sv. apoštola Bartolomeja nám potešiteľný učiniť 

ráčil: popraj, prosíme, Svojej cirkvi, aby milovala, čo on veril, a ohlasovala, čo on učil. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, 

Pána nášho. Amen. 

 

25. AUGUSTA. 

Sv. Ľudevít, kráľ francúzsky. 

Sotva kedy sedel na tróne kráľovskom cnostnejší panovník, ako bol Ludevít IX., kráľ francúzsky. 

Sv. Ľudevít narodil sa dňa 25. apríla roku 1215 na zámku Poassi (Poissi) vo Francúzsku. Otec jeho bol Ludevít VIII., kráľ 

francúzsky; zbožná matka menovala sa Blanka a bola dcérou Alfonsa IX., kráľa kastilského (španielského). Nábožná 

kráľovná Blanka, vychovávala útlou materinskou láskou svojho miláčka vo všetkých kresťanských cnostiach. Keď synček 

ešte hovoriť nevedel, učila ho už prežehnávať sa znamením sv. kríža. Často hovorievala miláčkovi svojho srdca: «Veľmi ťa 

milujem, syn môj, milujem ťa so všetkou vrúcnosťou, jakej len matka je schopná; ale radšej by som ťa videla pri svojich 

nohách mŕtveho a pozbaveného otcovského trónu, než smrteľným hriechom poškvrneného. Lepšie je, keď telo zomre, nežby 

mala byť duša usmrtená!» Slová tieto nikdy nezabudol; každý deň pripomínal si ich, aby sa pred nebezpečenstvami svedenia 

zachránil. Čo mladík pýtal sa priateľa Zoanvila (Joinville), čo by mu milšie bolo, či keby bol prašinou nakazený, alebo keby 

sa smrteľného hriechu dopustil. Priateľ svetársky odpovedal, žeby sa radšej tridsiatich ťažkých hriechov dopustil, než prašinu, 

ktorá toho času vo Francúzsku zúrila, dostal. Svätý mládenec pokarhal ľahkomyselníka: «Neznáte, Žoanvil, čo to znamená, 

keď Boha obrazíme. Rozvážte si len, že niet väčšieho nešťastia nad to, keď človek v smrteľnom hriechu žije; lebo ačkoľvek 

ľútosť nad ním môže byť čo najväčšia, predsa nemôže nikto byť istým, že mu Boh v hodine smrti bude chceť odpustiť. Čo 

mladík vyznačoval sa i vo vedách. Latinsky hovoril a písal veľmi obratne a ozdobne. V umeniach štátnych a vojenských 

vynikal. V dejepise bol zbehlým a aby svoje vedy posvätil, čítaval denne sv. Písmo a spisy sv. Otcov. Keď mal dvanásť 

rokov, zomrel mu otec. Matka Blanka prevzala vládu krajinskú. A keď sa obávala, že by veľmoži mohli sa proti jej panovaniu 

zoprieť, uzavrela, že nástupníka trónu, mladého Ľudevíta dá za kráľa korunovať. Sv. Ľudevít pripravoval sa nábožne ku 

svojej vysokej hodnosti a prosil Boha o milosť a ochranu pre svoje kráľovstvo. Keď bol čo štrnásťročný mladík v Remeši 

(Rheims) korunovaný, opakoval slová Dávidove: «Pozdvihol som svoju dušu k Tebe, ó Pane, a všetku dôveru složil som v 

Tebe!» 

Pokoj krajiny vyžadoval, že bol mladý kráľ korunovaním za panovníka od národu uznaný. Niektorí nespokojní velikáši chytili 

sa zbroje a znepokojovali vlasť. Bohabojná kráľovná Blanka postavila sa so svojím synom na čelo vojska a Boh žehnal ich 

zbrani, že nespokojenci v bitke boli porazení a k poslušnosti privedení. Okolo seba zhromaždil múdrych a cnostných 

velikášov a vydával prospešné zákony. I najnižší poddaný mal k nemu prístup; každému prisúdil spravedlnosť a pravdu. 

Prísne pokračoval proti podplácaniu, úžere, ľahtikárstvu, roztopaši a bezbožnosti. Sám dal skvelý príklad kresťanského 

života. Navštevoval nemocnice, aby sa v pokore cvičil; vo svojom paláci nasýťoval denne 120 chudobných a sám ich 

obsluhoval, nohy im umýval a ľúbal. V nedeľu a vo sviatok navštevoval verejné služby Božie a prijímal Sviatosť oltárnu. 
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Keď sa dvoranovia horšili, že sa dlho modlieva, riekol im: «Ľudia sú podivní! Považujú to za zločin, že sa často a dlhšie 

modlievam; i viem, žeby ani slovíčka neriekli, keby som i hodinu v karty sa hrál, na poľovačke a pri chytaní ptáctva čas 

márnil.» Často vstával o polnoci, aby sa hodinky modliť a pri sv. omši prítomný byť mohol. Pri obede, ktorý bol veľmi 

skromný, dal si predčitovať sv. Písmo alebo spisy sv. Otcov. Najčastejšie jedával hrach, fazolu a inú strovu, keď pritom 

chudobných štedre podporoval. Nemocnice často obdarúval a na ich správu dohliadal. Keď mu to vytýkano bolo, riekol: Keď 

bývajú králi nútení niekedy k veľkým výdavkom, nuž chcem i ja aspoň, nech sa moje prijmy vynakladajú na almužny.» A 

mladý kráľ upevnil rýchlo svoju vládu a získal si lásku všetkých poddaných. 

Roku 1234 prevzal sv. Ľudevít sám vládu a pojal za manželku výtečnú Margitu, staršiu dcéru Raimunda Berengara VII., 

grófa Provanského. Kňažna táto vyznačovala sa zbožnosťou, láskou k cnosti, vznešenosťou ducha a telesnou krásou. Boh 

požehnal ich zbožné a šťastné manželstvo štyrmi synami a jednou dcérou. Dietky svoje vychovávali zbožní kráľovskí 

manželia sami. Oba manželia pretekali sa v nábožnosti a viedli k nej i svoje dietky, ktoré ich do chrámov a nemocníc 

odprevádzaly. Pôsty zachovávali prísne, pokrmy ich boli skromné. Keď povstal všeobecný hlad v krajine, podporovali štedre 

nešťastných poddaných. Balduin II, katolícky cisár z Carihradu, prinútený bol pre nedostatok tŕňovú korunu Spasiteľovu a 

druhé predrahé ostatky za veľké peniaze Benátčanom predať. Sv. Ľudevít vymenil tŕňovú korunu Pána Kristovu a časť Jeho 

kríža od Benátčanov a dal tie sv. ostatky do Paríža preniesť; i vyšiel im v ústrety s veľkým sprievodom, a keď ten drahocenný 

poklad uzrel, zaplakal. I niesol tieto sv. veci s bratom svojím Róbertom bosý a s hlavou odkrytou do kaplnky, ktorú dal k 

tomu cieľu vo svojom paláci zriadiť, v ktorej potom vždy v pašijový týždeň pred nimi kľačal a rozjímal. Táto kaplnka, v 

ktorej sa sv. Ľudevít každodenne modlieval, známa je po celom svete pod menom svätej kaplnky. Počas celého svojho 

panovania pracoval na šírení sa cti a slávy Božej. Medzitým býval vždy dobrej mysle a jeho prívetivosťou opanované boli 

srdcia všetkých. K bohorúhačom a utrhačom bol prísnym. Kto v jeho prítomnosti alebo verejne Boha obrazil, pokutovaný 

bol tým, že mu boli perný žeravým železom poznačené. Niektorí veľmoži hromžili pre túto prísnosť na sv. kráľa. Keď mu to 

dvoran riekol, povedal svätý skromne: «Nemenujte tých ľudí. Oni šomrali len proti mne, a ja im to odpúšťam.» Keď ho 

zbožní poddaní za ten prísny zákon, ktorý vydal proti bohorúhačom, zvelebovali, riekol: «Ufám, že mi nebo práve takú veľkú 

odplatu za osočovanie zlých ľudí popraje, čím väčšie pokuty bohorúhačom naložím. Francúzsky kráľ musí byť opatrený 

ocelovou a diamantovou odhodlanosťou, keď sa o to jedná, aby ľudia zákonom Božím poslušní boli. Skôr dám vlastné perný 

žeravým železom poznačiť, než by som mal trpeť bohorúhačov vo svojej zemi.» Na svoje slová dal veľký pozor. Keď chcel 

pravdivosť svojej výpovede potvrdiť, hovorieval: «Na moje meno.» Keď ho jeden mních upozornil, že podobne sluší sa len 

Bohu na Jeho sv. meno odvolávať, hovorieval od toho času len: «áno» a «nie». 

A pri všetkej svojej zbožnosti, láskavosti a útlocitosti bol sv. Ľudevít zmužilým, skvelým bojovníkom. Tak preukázal svoju 

udatnosť počas vojny proti Hugovi z Luziňanu (Lusignan), grófovi z La Maršu (La Marche) a iným velikášom zemským. 

Roku 1242 a 1245 viedol vojny s kráľom Henrikom III. z Anglicka. V jednej bitke hodil sa bohatiersky kráľ Ľudevít do 

najhustejších radov nepriateľských, pometal k zemi všetkých, ktorí sa mu oproti postavili, opanoval most, zadržal s hŕstkou 

svojich verných nával nepriateľa a porazil Angličanov úplne, že Henrik III. o pokoj ho prosiť musel. 

Francúzsko prekvetalo; poddaní žili v pokoji a v zámožnosti. I zatúžilo srdce svätého kráľa po Svätej Zemi, ktorá toho času, 

ako i dnes, pod tureckým jarmom stenala. I chcel križiacku vojnu podniknúť, aby utrápených kresťanov vo Svätej Zemi 

osvobodil; ale manželka a veľmoži spierali sa jeho úmyslu. V tom upadol do ťažkej nemoce, v ktorej pred biskupom 

parížskym Viliamom složil sľub, že ozbrojenou rukou po svojom uzdravení Svätej Zemi na pomoc pôjde. Sotva sa trochu 

uzdravil, dal zavolať biskupa Viliama a prosil ho, aby mu kríž podal, aký križiacki bojovníci na rúchu nosievali. Matka 

Blanka a manželka Margita prosili ho na kolenách, aby čakal, kým celkom sa zotaví. On riekol: «Nepožijem ani pokrmu, ani 

nápoja, kým ten kríž mať nebudem.» Biskup pripäl mu na plášť kríž so slzami v očiach, a svätý kráľ poľúbil ho nábožne, i 

ukázal sa natešeným poddaným. Ihneď pripravoval sa k ďalekému križiackemu ťaženiu. Horlivého kráľa nasledovali zemskí 

vojvodovia a zemänia tak, že sa celé Francúzsko k vojne s divokými Saracenmi chystalo. Správu krajiny odovzdal do rúk 

svojej svätej matke a výtečným veľmožom, najvážnejšie úrady sveril rukám zbožných a šľachetných mužov. V kláštore sv. 

Dyonisa vyspovedal sa a skrúšene prosil dobrotivého Boha o požehnanie pre svoje ťažké podujatie. I vzal do ruky zástavu 

Francúzska, a išiel odprevádzaný vernou manželkou, mnohými kňazmi a veľmožami na čele svojho vojska k moru. 

Roku 1248, dňa 25. augusta vysadol sv. Ľudevít na pobreží Provansu so svojím bojovným vojskom na lode. Kráľovná 

Margita nedala sa od neho odlúčiť. Zoanvil (Joanville) píše: «Kapitán lode zavolal na svojich ľudí: Či ste s prácou hotoví? 

Či je všetko hotovo? Všetci odpovedali: Áno. Keď vystúpili kňazi na loď, vyzval ich v mene Božom kráľ Ľudevít, aby krásny 

hymnus: «Príď ó Bože, Duchu svätý» zaspievali. A pri speve osvobodili mornári v mene Božom kotvy. Neprestajne dúchal 

vetor do vetridiel a nezadlho stratili sme s očú zem, i nevideli sme nič, len nebo a more, a každým dňom odďaľovali sme sa 

ďalej od miesta, ktoré sme opustili. Musím vyznať, že je ten nemúdry, kto si je povedomým, že má na svedomí cudzí majetok 

a niektorý smrteľný hriech, keď sa takému nebezpečenstvu vydáva; lebo keď človek večer zaspí, nezná, či sa nebude 

nachádzať ráno na dne morskom.» Šťastlivé doplavili sa k ostrovu Cypru, kde sa sv. Ľudevít o potravu postaral. Sotva sa na 

ostrove usadili, zastihla nákazlivá nemoc jeho vojsko. Nejedon nádejeplný mladý šľachtic dokonal tam svoj život. Svätý kráľ 

pomáhal všade, kde mohol, ako anjel a tešil každého. Keď videli Saraceni jeho lásku k blížnym, mnohí prijali sv. krst. Na 

ostrove tomto musel sv. Ľudevít s vojskom svojím prezimovať. Z jara tiahli do Egypta a zakotvili svoje lode pred pevným 

prímorským mestom, Damiette menovanom. Sultán Almoadan tiahol so svojím tureckým vojskom oproti kresťanom a keď 

to sv. Ľudevít videl, skočil v plnej zbroji s mečom v ruke pri brehu s lode do veľkého mora, jeho vojsko smelo za ním, i 

napadol nepriateľov. Turecký sultán bol na zemi a na mori porazený. Mesto Damiette zaujali križiaci a sv. Ľudevít kráčal, 

sprevádzaný svojou rodinou a vojenskými vodcami, s odokrytou hlavou a bosý, ako kajúcny pútnik, do hlavného mesta 

Egypta. Pretože rieka Níl zaplavila krajinu a veľká horúčosť panovala, nemohol víťazný sv. kráľ vo vojne pokračovať i ostal 

cez leto so svojím križiackym vojskom v meste Damiette. Keď vo vojsku stály sa neporiadky, povolal sv. Ľudevít vojenskú 

radu. I uzavrelo sa, že potiahnu proti mestu Kairu. Križiacke vojsko pohlo sa k mestu Massore. Turci stáli za, rozvodneným 
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Nílom a len po troch mesiacoch srazily sa nepriateľské vojská pri Massore. Brat kráľov, gróf z Artoa (Artois), napadol so 

svojím ohnivým koníctvom Turkov, a vydobyl skvelé víťazstvo. Nepriateľ dal sa na útek do Massory a gróf z Artoa 

prenasledoval ho s niektorými koníkmi až do mesta. Nepriateľ zatvoril brány a povraždil križiackych jazdcov. Keď počul sv. 

Ľudevít, čo sa stalo, poslal bratovi pomoc, ktorá ale neskoro prišla. Boj sa obnovil; sám sv.kráľ bojoval udatné a nepriatelia 

boli zahnaní; brata našiel mŕtveho. Po tomto víťazstve oddali sa Francúzi rozpustilému životu. Sv. Ľudevít riekol zbujnelým 

popredným bojovníkom: «Nezabúdajte, páni moji, že nám Boh poprial víťazstvá. Ďakujme Mu za ne a prosme Ho, aby nám 

ich i na budúce poprial. Keď si ale víťazstvá prajeme, musíme i my Jeho milosti a svoju nevinnosť . zachovať, lebo nám ináč 

naše víťazstvá k našej záhube dopomôžu.» 

Tieto víťazstvá nedoniesly skutočne križiakom žiadnej výhody a osohu. V krajine tej nebolo dostatočného pokrmu, i nastal 

hlad medzi kresťanským vojskom. Náramná horúčosť zkazila vodu a križiaci zomierali na červienku a iné nákazlivé nemoce. 

Márne oslovili vodcovia kresťanského vojska tureckého sultána (cisára) o pristavenie vojny, keď i sám ich sv. kráľ 

onezdravel. Križiaci ustupovať začali k moru a Saraceni napádali ich každú chvíľu. V jednom mestečku napadli diví Saraceni 

sprievod chorého kráľa, zajali ho, jeho bratov a mnohých veľmožov, pobili tých, ktorí sa pre chorobu brániť nevládali a 

zavliekli nemocného sv. Ludevíta do Massory. Svätý kráľ odovzdal sa do vôle Božej a nestratil svoj duševný pokoj. Neveriaci 

divosi obdivovali zbožnosť a neohrozenosť sv. Ľudevíta a ctili ho vysoko. 

Sultán Almoadan uzavrel so sv. Ludevítom pokoj na desať rokov. Už chceli smluvu svoju uskutočniť, keď begovia 

Mamelukov, ktorých bol Almoadan obrazil, pred celým vojskom ho napadli a zabiť chceli. Almoadan zvolal: «Čože to má 

byť, mahomedánskí mužovia? Tu vás stojí do 100.000 ažiadon ma nebránite? Nežiadam od vás nič, len život. Nad Egyptom 

nech panuje, kto chce.» Keď ho vojaci nebránili, skočil do Nílu. Mameluci skočili za nim a niekoľkí z nich zavraždili ho. 

Jeden z nich vytrhol mu z tela srdce a s krvácajúcimi rukami vkročil ku sv. Ľudevítovi, i riekol: «Čo mi dáš za to, že som ťa 

od nepriateľa osvobodil? Keby bol dlhšie žil, bol by ťa dal ukrutne zavraždiť. Svätý nestratil ducha prítomnosť a pokojne 

odpovedal: «Ja som zajatým sultánovým, on môže so mnou naložiť, ako chce. Keď odo mňa žiadal 2,600.000 livrov čo 

výkupné, odkázal som jemu: francúzsky kráľ nevykúpi sa zlatom; za svoju osobu vydá mesto Damiette a zaplatí milliony za 

svojich ľudí.» Vrah podával sv. Ľudevítovi meč a riekol: «Voľ si: lebo zomreš mojou rukou, alebo pasovať ma budeš za 

rytiera. Svätý kráľ dôstojne riekol: «Buď kresťanom, a staneš sa rytierom! Táto neohrozenosť zachránila mu život. Ponechal 

brata svojho grófa z Poatié (Poitiers), čo rukojemstvo v zajatí tureckom, vydal mesto Damiette a poslal výkupné. Pomáhal 

pochovávať v bitke padlých kresťanských bojovníkov a riekol: «Pochovajme mučeníkov Ježiša Krista. I odplavil sa so 

svojimi križiakmi k mestu Sidonu a vystaval jeho hradby ku obrane kresťanských pútnikov, ktorí sv. miesta vo Svätej Zemi 

navštevovali. I tu zúril mor a mnoho križiakov zahynulo. Keď mu bolo oznámeno, že sa jeho loď s veľkým nákladom zlata 

do mora ponorila, riekol s kresťanskou odovzdanosťou do vôle Božej: «Ani táto, ani druhá strata nezapríčinia, žeby stal som 

sa neverným svojmu Bohu, ktorý som Mu toľko podlžným! Keď mu bolo oznámeno, že jeho svätá matka Blanka vo 

Francúzsku zomrela, žialil nad tým veľmi. I utlumil svoj bôľ a zvolal: «Ďakujem Tebe, Bože môj, že si mi posiaľ zachoval 

matku, ktorá bola hodná celej mojej lásky. Ona bola darom Tvojho milosrdenstva; i vzal si ju ako svoj majetok k Sebe, a ja 

nesťažujem sa nad tým. Pravda je, miloval som ju opravdivé; keď sa Tebe ale zaľúbilo, že si mi ju odňal, nech bude Tvoje 

meno zvelebovano na veky! 

Prešiel celú Svätú Zem, i vracal sa po šiestich rokoch naspäť do vlasti. Plavba na stredozemnom mori bola veľmi nebezpečná. 

Neďaleko ostrova Cypru narazila loď kráľova na melčinu a úskalie, i potopila sa skoro. Všetci potratili hlavu, len svätý kráľ, 

odovzdaný do vôle Božej, nestratil prítomnosť ducha. Loď opravili a roku 1255 dorazil sv. Ľudevít šťastne ku brehu 

Provánsu, a ztade do Parížu, kde bol s radostným plačom privítaný. I panoval ďalej ako múdry kráľ. Cestoval po Francúzsku, 

aby sa na vlastné oči presvedčil, ako jeho úradníci spravodlivosť prisluhujú. Jeden šľachtic prisvojil si majetok vdovín. 

Chudobná vdova žalovala sa u kráľa. Šľachtic doviedol podplatených svedkov ku sv. Ľudevítovi. Tento oddelil svedkov a 

naložil jednému z nich, aby vyznanie apoštolskej viery predriekal; druhému riekol, že prvý pravdu vyznal. I padol podplatený 

svedok k nohám kráľovým a vyznal pravdu. Šľachtic bol potrestaný a chudobná vdova dostala svoj majetok. Raz preklínala 

ho žena, že sa jej pravda neprisudzuje a že je nie hoden, aby nosil kráľovskú korunu. Svätý, keď to počul, riekol pokorne: 

«Máte pravdu, milá ženo. Keby so mnou podľa zásluhy nakladali, vyhnali by ma nielen z Francúzska, ale i z celého sveta. I 

podal jej bohatú almužnu. Raz počul, že jeho brat, gróf z Anžú (Anjou) nespravodlivým spôsobom proti istému šľachticovi 

pravotu vyhral, a keď sa ukrivdený šľachtic na kráľa odvolával, do väzenia ho dal hodiť. Sv. Ľudevít povolal k sebe grófa a 

riekol prísno: «Či si myslíte, že môžu vo Francúzsku viacej, než jeden panovať a že stojíte nad zákonom, pretože ste mojím 

bratom?» I prisúdil šľachticovi spravodlivosť. Pokoj miloval. Keď ho raz nahováral minister, aby anglickému kráľovi 

Henrikovi vojnu vypovedal, riekol: «Či neviete, že Ježiš Kristus povedal: Blahoslavení sú pokojní!» Veľmi rád obcoval sv. 

Ľudevít s mníchami. Sv. Bonaventura a sv. Tomáš Akvinský bývali častými jeho hosťami, ktorých si vysoko vážil. 

Roku 1259 zomrel sv. Ľudevítovi prvorodený syn, šestnásťročný Ľudevít, ktorý bol miláčkom celej zeme. Žiaľ jeho bol 

veľký, lebo bol v jeho duchu vychovaný. Ale nábožný kráľ našiel skoro svoju útechu v Bohu, ktorému slúžil. I otcovsky 

staral sa o pozdvihnutie a zvelebenie svojej krajiny. Keď počul, že do Svätej Zeme divokí Tatári vtrhli a kresťanov ukrutnejšie 

prenasledovali, než predtým Saraceni, zhromaždil r. 1267, dňa 25. marca biskupov a velikášov zemských v Paríži a radiť sa 

chcel s nimi, ako by sa úbohým kresťanom spomôcť mohlo. I posadil sa sv. kráľ pri otvorení porady na trón, odený križiackym 

plášťom, v ruke s tŕňovou korunou, i riekol: «Naši kresťanskí bratia v Ázii stenajú v ťažkom otroctve a plačú krvavými 

slzami. Neverci zamýšľajú celkom vyhubiť kresťanstvo. Pohlavár Mamelukov zaujal už mnohé mestá veriacich a všetkých 

dal svevoľne povraždiť, ktorí nevyznávajú učenie Mahomedovo. On sa vyhráža, že celá Ázia musí vyznávať nepravého 

proroka, alebo že strašne bude zpustošená.» Tieto a podobné reči oduševnily velikášov a so všetkých strán zhromažďovali 

sa šľachtici pod zástavy kráľove, aby účasť brali na novom križiackom ťažení proti ukrutným nevercom. Kráľ z Tunisu 

odkázal sv. Ľudevítovi, žeby sa stal kresťanom, keby sa neobával svojich poddaných a keby ho on zastával. Sv. kráľ myslel, 

že toho saracenského kráľa svätej cirkvi získa, i plavil sa so svojím loďstvom ku africkému brehu, kde sa krajina Tunis 
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rozprestiera. I vydobyl pevnosť, ktorá na zrúcaninách niekdajšieho slávneho mesta Karthago stála. Saracenský kráľ oklamal 

ho. I chystal sa sv. Ľudevít, že hlavné mesto Tunis obľahne a vydobyje a kresťanskú osadu založí. V tom vypukol medzi 

križiakmi mor a sotva začali obliehať Tunis, onemocnel i sv. Ľudevít. Jeho syn Ján Tristan padol jeden z prvých čo obeta 

nákazlivej nemoce. Nemocný kráľ oplakal ho a cítil, že i jemu priblížila sa posledná hodinka. Dal napísať svoju poslednú 

vôľu, v ktorej bohato obdaril chrámy a kláštory, i ustanovil syna svojho Filipa t za nástupcu trónu. I riekol k nemu: «Milý 

synu, lepšie by bolo, keby radšej cudzí kráľ panoval nad Francúzskom, akoby si mal pohoršlive alebo zle žiť.» Neskôr 

hovoril: «Synu môj, prvé, čo ti odporúčam, je, žeby si Boha z celého srdca miloval a žiadneho smrteľného hriechu sa 

nedopustil. Mysli na Boha na každom mieste, každého času a nezabúdzaj, že ťa pozoruje. Nepríjemnosti znášaj trpezlive; v 

šťastí nepovyšuj sa. Často pristupuj ku sv. sviatosťam. Chudobných podporuj štedre. Dobré poriadky krajinské udržuj a 

nepreťažuj poddaných daňami. Prisluhuj spravodlivosť a prísne trestaj bohorúhačov, ctiutrhačov a verejných hriešnikov. Za 

biskupov a ministrov voľ si zbožných a múdrych ľudí. Keď umriem, daj slúžiť za mňa sv. omše a pamätaj na mňa modlitbou. 

A teraz prijmi moje srdečné otcovské požehnanie. Najsvätejšia Trojica a všetci Boží Svätí nech ťa chránia od všetkého zlého! 

Boh nech ti popraje svoju milosť, žeby si Jeho vôľu plnil a tak aby si Jemu slúžil a Jeho ctil. Na tento spôsob prijdeme po 

tomto živote ta, kde Ho videť, milovať a nekonečne zvelebovať neprestaneme.» Potom napomínal svoju dcéru Isabellu, ktorá 

so svojím manželom, kráľom z Navarry, do Afriky bola prišla, aby sa cvičila v láske k Bohu, v pokore a milosrdenstve. A na 

popole kľačiac prijal sv. sviatosti zomierajúcich. Potom riekol ku svojim zhromaždeným dôstojníkom: «Keď ste stali sa 

bojovníkmi Ježiša Krista nielen skrze sv. krst, ale i skrze kríž, ktorý ste na prse svoje upevnili, nebuďte živi ako Jeho 

nepriatelia; nebojujte proti Nemu skrze bezbožnosť, skúposť, nestriedmosť, nečistotu, keď medzitým Jeho Meno mocou 

svojej zbrane hájite. Nebuďte Mohamedánmi vo svojich mravoch, keď medzitým svoj život cirkvi obetujete a za kresťanov 

sa vydávate.» 

Keď sv. Ľudevít zomieral, zvolal: «Ja vstúpim, ó Pane, do domu Tvojho, a budem Ta vzývať, ó môj Bože, v Tvojom sv. 

chráme!» Keď zomrel, usmievala sa jeho tvár radosťou a rozkošou. To stalo sa dňa 25. augusta roku 1270. Svätý kráľ dožil 

56 rokov požehnaného života svojho. S ním zhasla horlivosť pre Svätú Zem. Telo jeho bolo zabalzamované. Vnútornosti 

prenesené boli do Montreale, do chrámu blízko mesta Salerna v Sicílii. Jeho srdce a ostatné telo ostalo v ležení vojenskom, 

lebo ho križiaci nedali odniesť. Neskôr bolo telo jeho do Francúzska donesené a v kláštore sv. Dyonisa (St. Denis) pochované. 

Mnohé zázraky stály sa pri jeho ostatkoch a na jeho prímluvu. Pápež Bonifác VIII. vyhlásil ho roku 1305 za svätého.  

Sv. Ľudevít vyobrazuje sa v kráľovskom rúchu, s tŕňovou korunou v ruke. 

Poučenie. 

Sv. Ľudevít žil čo opravdivý kresťan a behom celého svojho života nezblúdil s . cesty spasenia. On činil neunavene a zo 

všetkej svojej sily dobré z lásky k Bohu a nedal sa nikým mýliť v šírení kráľovstva Božieho na zemi. Veľmoži zopreli sa 

jeho zbožnosti a chceli ho na iné chodníky napraviť. Nádheru na kráľovskom dvore, rozkoše, zábavy rozpustilé zakázal hneď, 

keď na trón stúpil. To neľúbilo sa zbujnelým veľmožom. Márne bolo ich reptanie, on žil jednoducho, skromno, kajúcno ako 

pokorný sluha Boží a preukazoval najväčšie dobrodenia svojim šťastným poddaným. On stal sa vzorom všetkých kráľov, 

lebo znal premáhať ľudské svoje slabosti a svoje telo rozumu, rozum ale Bohu podriadiť. On, bohatý kráľ, postieval sa prísno, 

nosieval kajúcne rúcho a na kráľovskom svojom dvore žil nevinne, ako pustovník na pustatine žiť môže. On bol otcom ľudu. 

Každého človeka miloval, i svojich nepriateľov. Nemohol vystáť bohorúhačov a ctiutrhačov. Chudobným viedol sám 

pravoty, a bránil ich proti bujným veľmožom. Najviac staral sa, aby svojich poddaných svätými učinil. On znal, že dobrý 

kráľ musí byť verným sluhom Božím. Preto horlil pre upevnenie a rozšírenie sv. cirkvi; i tiahol s jadrom svojho rytierstva na 

Východ do Afriky a do Ázie proti bezbožným Saracenom a divokým Mamelukom, aby Svätú Zem (Palestínu) osvobodil a 

zbožným pútnikom prístup k hrobu Spasiteľovmu a na iné posvätné miesta uvoľnil. Kvet mládeže francúzskej obetoval v 

horúcich afrikánskych pustatinách tomuto svätému cieľu. Milliony zlata niesol do ďalekých zemí, nad ktorými neveriaci 

Mahomedáni panovali, aby ich pravej viere získal a ich divokosť zkrotil. A ačkoľvek víťazil, víťazstvá jeho neboly 

korunované výsledkom. Jeho križiaci podľahli horúcemu podnebiu a mečom fanatických Saracenov. I sám upadol do rúk 

nepriateľských a prinútený bol 800.000 zlatými sa vykúpiť. A keď v starobe podruhýraz išiel vysvobodiť sv. miesta z rúk 

nevercov, zomrel sám, nakazený morovou ranou, ktorá predtým jeho syna zachvátila. A tak nepodarily sa všetky jeho 

predsavzatia, ktoré smerovaly k rozšíreniu slávy a úcty Božej, a predsa neklesol pod bremenom neúnavnej práce pre česť 

Božiu. A žiaden panovník nemôže sa mu vyrovnať v šťastí, sláve a blahoslavenstve. Kresťane, keď chceš Bohu slúžiť obetive, 

rob to vytrvale, s láskavým úmyslom a neohrozene, ako sv. kráľ Ľudevít. Odlož ľahkomyseľnosť a zapieraj seba úplne, svoje 

túžby a žiadosti a pridŕžaj sa neprestajne toho, čo je vôľa Božia a Jeho zákon. Opravdivá zbožná duša nezná pozemské šťastie, 

žiadne svetské ohľady, ona podrobuje i telo i dušu Bohu. Buď zmužilý a vytrvalý v boji s týmto svetom a vydobyješ si 

nebeský Jeruzalem pre seba a blížnych svojich. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si Svojho vyznavača sv. Ľudevíta od pozemskej koruny ku velebnosti nebeského kráľovstva povolať ráčil: 

vyslyš naše prosby a popraj nám na jeho prímluvu a pre jeho zásluhy, žeby sme podiel vzali na sláve Tvojho Syna, Ježiša 

Krista, Kráľa všetkých kráľov, ktorý s Tebou, žije a kraľuje v jednote Ducha svätého, Boh od večnosti na veky. Amen. 
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26. AUGUSTA. 

Sv. Zefirín, pápež a mučeník. 

Od roku 193 do 211 panoval v Ríme čo cisár Septimus Severus, ktorý z Afriky pochádzal. V mladom veku uzdravil ho 

kresťan Prokulus Torpazion z ťažkej nemoce; a preto, keď sa Severus cisárom stal, povolal ho na svoj dvor a bol kresťanom 

tak naklonený, že i svojho syna Marka Aurélia Bassiana, ináč Karakalla menovaného, kresťanke vychovávať dal. Roku 202 

premohol Severus svojich odporníkov a vydobyl skvelé víťazstvo nad Peršanmi; i skvel sa na vrcholci svojej moci. V sláve 

svojej spyšnel, i začal prenasledovať sv. cirkev. Vydal prísny zákaz, aby nikto z pohanov na kresťanskú vieru neprestupoval. 

Miestodržitelia v Gallii a v Afrike vraždili nemilosrdne nevinných kresťanov. Prvou obetou bol sv. Ireneus, biskup v meste 

Lyone v Gallii (Francúzsku), ktorý roku 202 s 19.000 veriacimi mučenícku smrť podstúpil, tak že kresťanská krv potokami 

po uliciach mesta tiekla. V Afrike vykrvácal sv. Leonidas, otec slávného učenca a cirkevného spisovateľa Origena, a 

nesčíselný počet sv. mučeníkov. 

V tom hroznom čase vyvolený bol roku 202 za pápeža Zefirín po smrti sv. Viktora I. Zefirín bol rodom z Ríma. Jeho horlivosť 

pre upevneniesv. cirkvi a jeho výtečné cnosti zapríčinily jeho vyvolenie na stolicu sv. Petra. V tých smutných časoch 

ochraňoval sv. pápež neohrozene a prozreteľne svoje prenasledované stádo. Otcovské srdce jeho krvácalo, keď videť musel, 

ako vyznavači mena Ježišovho mučení boli, ale tešilo sa a plesalo i nad víťazoslávou ich obetivého mučeníctva. 

Ale nielen ukrutný pohanský cisár Septimus Severus, lež i bludoverci strpčovali život horlivému miestodržiteľovi Kristovmu. 

Zaslepení a zlostní bludoverci, ako Marcion, Praxeas a Montanisti, rozširovali medzi pravoveriacimi svoje bludné učenie a 

zapríčiňovali veľké pohoršenie. Marcion narodil sa v meste Sinope pri Čiernom mori. Jeho otec stal sa v starobe biskupom. 

Marcion bol zbožne vychovávaný. Čo mládenec bol zvedený a viedol pohoršlivý život, prečo ho sám otec z cirkvi vyobcoval. 

Prišiel do Ríma a chcel byť do cirkvi prijatý. Keď mu hovorili, aby sa polepšil a od otca písmo doniesol, že bude prijatý, 

nahneval sa a zvolal: «Tak roztrhám vašu cirkev!» I začal učiť, že sú dve večné bytnosti, vykladal ľúbovoľne sv. Evanjelia a 

listy sv. apoštolov, zakazoval stav manželský, požívanie vína a mäsa, a dovoľoval dva krsty. Blud jeho mal mnohých 

nasledovníkov. Praxeas učil, že jediná božská bytnosť stala sa v Kristu človekom. Montanus, narodený v meste Ardaban v 

Mysii, stal sa kresťanom a pre svoje mnohé dobré skutky oslavovaný bol čo svätý. Nezadlho zpyšnel a chcel sa stať hlavou 

kresťanstva. Vydával sa za proroka a vymenoval si ku svojmu boku za prorokyne dve potrhlé ženy. Učil, že jedine on s tými 

ženami obdržal plnosť milostí Ducha svätého. Cirkev zachádzala posiaľ mierne s hriešnikmi, kresťania nemajú sa skrývať 

pred prenasledovaním, do manželstva nesvobodno druhý raz vstúpiť, kto sa ťažkého hriechu dopustil, čo by i pokánie činil, 

nemá byť v cirkvi trpeným atď. Mal mnoho nasledovníkov. I vysokoučený a zaslúžený Tertulian upadol čiastočne do tohoto 

bludu. Svätého pápeža Zefirína veľmi to bolelo, že Tertulian, ktorý podľa svojich zriedkavých darov a vysokej učenosti 

mohol byť veľkou podporou sv. cirkvi, dal sa Montanistom zviesť. Jeho pád zapríčinil jeho priateľ Prokulus, ktorý bol 

horlivým Montanistom. Zbožný a učený kňaz Kájus presvedčil Prokulusa, ktorý s mnohými poblúdencami do lona sv. cirkvi 

sa vrátil. Sv. Zefirín udatné a vytrvale bojoval proti bludoverským svodcom. Jeho horlivému pôsobeniu podarilo sa získať i 

poblúdeného Natálisa. 

Natalis žil v Ríme ako nábožný kresťan a pretrpel počas prenasledovania Septima Severa pre svoje stále vyznávanie viery 

veľké muky. Bludoverci Asklepiodot a peňazomenec Theodot, ktorého predtým sv. pápež Viktor I. z cirkvi vyobcoval, 

zapierali božstvo Ježiša Krista. Títo zviedli Natálisa ku svojim bludom a vyvolili ho za biskupa bludovercov, i platili mu 

mesačne 170 strieborných denárov. Ale milostivý Boh zmiloval sa nad ním. On poznal svoje poblúdenie a opustil kacierov. 

Jedného dňa obliekol si kajúcné rúcho a s plačom padol k nohám pápeža sv. Zefirína, i prosil ho o odpustenie a o zaslúženú 

pokutu. Ale svätý pápež prijal ho len neskôr do cirkvi, keď sa úplne presvedčil o jeho kajúcnom obrátení a osvobodil ho od 

cirkevných pokút, ktoré v prvých storočiach kresťanstva veľmi zdĺhavé a ťažké boli. Cirkevný dejepisec Eusebius rozpráva, 

že sv. pápež Zefirín veľmi bol prenasledovaný za to, že karhal a opieral sa bludovercom. 

Roku 211 zomrel ukrutný cisár Septimus Severus v Jorku (York) v Anglicku a zvolal zúfale na smrteľnej posteli: «Bol som 

všetkým a všetko nič mi neosoží!» Jeho nástupca a syn Markus Aurelius Bassianus odvolal prísné nariadenie otcove proti 

kresťanom a poprial sv. cirkvi pokoja. Sv. Zefirín si vydýchol. Kresťanstvo prekvetalo a mnohí pohania dali sa v Ríme 

pokrstiť. On nariadil, aby tí, ktorí za kňazov sa chystajú, verejne pred kňažstvom a veriacimi posvätení boli a len učení a 

svätého života ľudia do stavu kňazského povýšení boli. Nariadil, aby kňazi pri sv. omši biskupovi prisluhovali, aby 

patriarchovia, prímasi a metropoliti (arcibiskupi) biskupov bez privolenia pápeža neodsuzovali. On posvätil trinásť biskupov 

a rozposlal na rozličné miesta trinásť kňazov a sedem diakonov. Roku 217, dňa 8. apríla zavraždený bol cisár Karakalla a 

jeho nástupcom stal sa Makrinus; keď pretoriani i tohoto roku 218 zavraždili, stal sa cisárom Bassianus, ktorý posiaľ žil v 

Sýrii čo najvyšší žrec Apollonov, prečo bol i Heliogabalom menovaný. Za panovania tohoto zaťatého pohana podstúpil sv. 

Zefirín smrť mučenícku, dňa 26. augusta roku 218. Za sedemnásť rokov riadil sv. Zefirín požehnane cirkev Kristovu. Telo 

jeho pochované bolo na ceste Apiovej neďaleko hrobitova Kallistovho Sv. Zefirín vyobrazuje sa v rúchu pápežskom, pri 

nohách rozpadnutá modla. 

Modlitba. 

Popraj nám, prosíme, všemohúci Bože, aby sme, ktorí sa tešíme zásluhami sv. Zefirína, Tvojho mučeníka a pápeža, i jeho 

príkladom poučení boli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 
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Sv. Genesius, mučeník. 

Čo môže spôsobiť milosť Božia u poblúdilého človeka, obdivujeme v živote sv. Genesiusa. — V tom smutnom čase, keď 

ukrutný pohanský cisár Dioklecián panoval v Ríme a kresťanov krvavé prenasledoval, žil v Ríme mladý obľúbený divadelný 

herec, menom Genesius. Narodil sa z počestných rodičov, ktorí stali sa kresťanmi a bol od nich zavčas vo sv. viere 

vychovávaný. Čo mladík zkazil sa v pohanských školách, nechcel prijať sv. krst, a bol zúrivým pohanom. Lahkomyseľník 

opustil kresťanských rodičov a pokrvných a stal sa divadelným hercom. Ako herec stal sa obľúbeným a jeho túžba po 

umeleckej sláve a vyznačení ponúkala ho, aby vymýšľal nové prostriedky, ktorými by obecenstvo rozveseľoval a k sebe 

upútal. On znal vkus ľahtikárskych nemravných pohanov, ktorí sa chceli na každý spôsob zabávať. Vysmievame opovržených 

a prenasledovaných kresťanov bolo vtedy v móde. Čím hrubšie vtipy, štipľavejší posmech niektorý herec proti kresťanom si 

dovolil, tým viac zaľúbil sa luze. 

Roku 303 vrátil sa ukrutný Dioklecián z východných krajín po skvelom víťazstve nad Parthami do Ríma, kde bol slávnostne 

vítaný. K jeho pocte dávaly sa skvelé divadelné hry. I Genesius chcel prispeť ku všeobecnému obveseleniu. On vedel, že 

cisár nenávidí kresťanov, i vymyslel si, že sv. učenie Kristovo a kresťanské cirkevné obrady verejnej potupe a posmechu 

vystaví. Vyvolil si obrad sv. krstu za predmet svojich neslaných žartov a myslel, že nimi nielen veľké pohanské obecenstvo 

rozveselí, ale i slávy a odmeny u cisára si vyzíska. Svolal k sebe hercov a poučil ich, čo každý z nich na divadle hovoriť a 

robiť má. 

V deň, ku divadelným predstaveniam určený, prišiel cisár Dioklecián s celým svojím skvelým dvorom a za ním veľké 

množstvo mešťanov do divadla. Herec Genesius obliekol sa do smiešneho rúcha a objavil sa na divadle v posteli ležiac, ako 

by bol nemocným. I volal: «Ach, priatelia moji, nemocný som, ťarcha leží na mne, pomáhajte mi, poľahčite mi.» Herci pýtali 

sa úsmešne: «A ako ti máme pomáhať, aby sme ťarchu s teba sňali? Či ťa máme snáď ohobľovať, aby si bol ľahším?» Luza 

sa smiala. Genesius zvolal: «Vy hlupáci, ja chcem ako kresťan zomrieť» Herci sa pýtali: «A prečo?» Genesius odpovedal: 

«Aby Kristus vzal ma do svojho neba, ako tých, ktorí bohov zapreli.» I pristúpili k nemu dvaja herci, z ktorých jeden bol 

oblečený ako kresťanský kňaz, druhý ako exorcista. Oba zastali pri jeho posteli a pýtali sa ho: «Milý synu, prečo si nás 

povolal?» Posiaľ hrali herci, ako sa boli uzrozumeii; s Genesiusom stala sa zrazu zmena. Božia milosť dotkla sa jeho srdca a 

z posmevača stal sa vyznavač Kristov. I riekol vážne: «Žiadam si obdržať milosť Kristovu, aby som bol skrze ňu znovu 

zrodený a biedy svojich nešľachetností pozbavený!» Herci mysleli, že všetko, čo Genesius hovorí, patrí ku hre a že žartuje. 

I predkladali mu otázky, ktoré sa krstencom dávajú, modlili sa a vykonávali všetky obrady, aké sv. cirkev pri sv. krste koná, 

pokrstili ho a obliekli do bieleho rúcha, aké za prvých časov kresťanských pokrstenci nosievali na znamenie dosiahnutej 

nevinnosti a podali mu sviecu do ruky. Všetko previedli tak ako ich Genesius vyučil. Pohania tlieskali a smiali sa rozpustile. 

I vystúpili iní herci, oblečení po vojensky, ako by boli od cisára vyslaní, zajali Genesiusa a viedli ho pred súd, aby bol čo 

kresťan vypočutý a súdený. Herec, preoblečený za cisára, začal sa ho vypytovať, i odsúdil ho k smrti. Diváci dali sa do 

veľkého smiechu a tlieskali. I sám cisár Dioklecián prejavoval na svojom skvostnom tróne, že sa mu to ľúbi. 

Pri všeobecnom jasote a hluku postúpil Genesius na kraj javišťa a vydal svedectvo o Ježišovi Kristovi, aké rozveselený cisár 

a ľud neočakávali. Slávnostná reč jeho odhalila jeho vnútorné smýšľanie a dokazovala, že to, čo sa nad ním vykonalo, 

nepovažoval on za žart, ale za svätú pravdivú vec, za svätý krst I hovoril slávnostne a nadšene: «Mocný cisáru, a vy všetci tu 

prítomní vodcovia vojenskí, mudrci, senátori a mešťania, počujte, čo vám povedať mám! Ja zhrozil som sa vždy, kedykoľvek 

počul som slovo kresťan, a potupoval som všetkých, ktorí sa k tomu menu priznávali. Vlastných rodičov a pokrvných 

nenávidel som, že boli kresťanmi. A kresťania boli mi takými smiešnymi, že som sa ich tajomstvám preto podučil, aby som 

vás nimi na divadle obveseľoval. Ale sotva vyliata bola voda na moje telo a ja som na obyčajné otázky odpovedal, že verím 

a odriekam sa každého hriechu, uzrel som nad sebou ruku z neba prichádzajúcu a zástup anjelov sa skvejúcich, ktorí mi z 

akejsi knihy všetky moje previnenia čítali, ktorých som sa od maličkosti až po túto chvíľu dopustil. I pohrúžili tú knihu do 

vody, v ktorej som pred vašimi očami obmytý bol, a anjeli ukázali mi ju a bola belšia nad sneh a v nej nebolo žiadneho písma. 

Nuže teda, ó premocný cisáru a vy všetci, ktorí ste sa nad týmto veľkým tajomstvom smiali, verte teraz so mnou, že Ježiš 

Kristus je opravdivý Boh, že je On svetlo a pravda, a že jedine skrze Neho dosiahnete odpustenie svojich hriechov! 

Pohania revali od zlosti, že sa divadlo triaslo; i nedovolili ďalej hovoriť obľúbenému a zvelebovanému predtým hercovi. A 

cisár Dioklecián zúril od hnevu, že ani na divadle nemá pokoja, i nemôže sa zabaviť pre kresťanov, ktorí všade svojho Boha 

vyznávajú. I vydal rozkaz vojakom, aby Genesiusa hneď chytili a na divadle pred všetkým ľudom palicami bili. Vojaci strhali 

s neohrozeného vyznavača Božieho herecké rúcho a začali ho ukrutne palicovat Genesius volal silným hlasom: «Mučením 

môžete mi, vy zaslepenci, ústa zapchať, ale nemôžete mi zo srdca Krista vyrvať!» Dioklecián rozkázal miestodržiteľovi 

Plautinovi, aby Genesiusa dal do žalára hodiť a keby bohom obetovať nechcel, usmrtiť. Plautinus dal Genesiusa do žalára 

odviesť a na druhý deň pred svoju súdnu stolicu predviesť. I nútil Genesiusa, aby bohom obetoval. Nahováranie jeho bolo 

márne. I dal svätého vyznavača na škripec natiahnuť, palicovať a dokrvavené telo jeho páliť. Keď videl, že to všetko 

nespomôže, riekol: «Nešťastný človeče, vyplň žiadosť cisárovu, obetuj bohom, zachráň svoj život a dosiahneš milosť u cisára, 

ktorý ťa predtým ctil!» Sv. Genesius odpovedal: «Cisár je smrteľný človek; kto vyhľadáva jeho milosť a obdivuje jeho 

domnelú moc, nech ho poslúcha a smiešné modly vzýva. Ja neuznávam väčšieho pána sveta, len Toho, ktorého som videl a 

poznal, ktorému sa klaniam, ktorého zvelebujem, a čoby som pre Neho tisícráz usmrtený bol, budem vždy Jeho ctiteľom. On 

je Pánom neba a zeme. Oplakávam svoj blud, že som Jeho najsvätejšie meno nenávidel a tak neskoro opravdivému Kráľovi 

klaňať som sa začal.» Plautinus dal ho zoťať. To stalo sa dňa 26. augusta roku 303. Keď sa Dioklecián dozvedel o stálosti 

svätého vyznavača, rozmrzel sa a opustil v hneve Rím a ponáhľal sa do Ravenny, kde nebezpečne ochorel. Od toho času 
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začal sa blázniť a nezadlho utiahol sa do súkromného života, kde od zúfalstva a samovoľného hladu v meste Salóne v 

Dalmácii roku 312 biedne zahynul. 

Sv. Genesius vyobrazuje sa čo herec rímský, ako šliape náličnicu (masku), meč drží v ruke, nad ním vznášajú sa anjeli, ktorí 

držia otvorenú knihu. 

Poučenie. 

Sv. Genesius požíval blahosklonnosť cisárovu a pyšných mešťanov Ríma pre svoju obratnosť a umeleckosť hereckú, i bol 

by si popri sláve nadobudol i veľké bohatstvo. Milosť Božia otvorila mu oči a on poznal, že sláva svetská a bohatstvá sú 

márne. On poznal, že so smrťou človeka všetko pozemské prestáva. To poznal i ukrutný cisár Severus, keď umierajúc zvolal: 

«Bol som všetkým a všetko nič mi neosoží!» O tom bol presvedčený i zúrivec Dioklecián, keď v zúfalstve zhynul. A preto 

osvedčil sv. Genesius svoje blúdenie pred cisárom a všetkým mešťanstvom rímským v divadle, i opovrhol všetkou slávou a 

bohatstvom, i osvedčil sa slávnostne, že je údom opovrhovanej a prenasledovanej spoločnosti kresťanskej, ktorá pravému 

Bohu. sa klania, smyselnosť ľudskú potlačuje, svätý život vedie a po nebeských pokladoch a sláve túži. On s radosťou 

podstúpil tie najväčšie muky, ktoré presahovaly ľudskú silu a trpezlivosť, a ktoré mu večnú korunu nebeskej blaženosti 

vydobyly. Kresťane, máš vedeť, že ľudský život rýchlo sa pominie, ako prázdny sen. Všetko, čím človek vládne, čo užíval a 

miloval, je vymyslenosťou a smutnou rozpomienkou. I pýtať sa musíš: čo stane sa so mnou? Keď si bol cnostným, dosiahneš 

veľkú, netušenú odplatu. Keď si hriešne žil, očakáva ťa večné zatratenie, nenájdeš útechy, nenájdeš vynahradenia straty, 

ktorú si smrťou utrpel. Čo osožiť bude boháčovi v pekle jeho predošlý vysoký stav, meno, sláva a bohatstvo? Keď stratil 

človek Boha, stratil nebo, nádej, všetko! 

Modlitba. 

Ó Bože, popraj nám tej milosti na prímluvu svätého Genesiusa, aby sme verne plnili sľub pri sv. krste učinený, že sa 

odriekame sveta i slávy jeho; i veď nás cestou ku spaseniu, a naplň naše srdce bázňou pred tvojím súdom, aby sme sa 

neponáhľali, rozkošami svetskými opojení, do večného zatratenia. O to Ťa prosíme pre Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána 

nášho. Amen. 

 

27. AUGUSTA. 

Sv. Jozef Kalazantský, zakladateľ rádu Piaristov. 

Medzi najväčších priateľov kresťanskej mládeže prináleží zakladateľ nábožných škôl a rádu Piaristov, sv. Jozef Kalazantský. 

Tento svätý muž a výborný priateľ mládeže narodil sa roku 1556, dňa 11. septembra na zámku Petralte, v kráľovstve Aragonii, 

z grófskej rodiny Kalazantov (Calasanza). Bohatí, ale i cnostní a nábožní rodičia dali si záležať, aby svojho veľmi nadaného 

synka Jozefa dobre vychovali. Starostlivá matka usilovala sa zavčasu vštepiť do útleho srdca synáčkovho lásku a 

milosrdenstvo k biednym. Ona podávala almužny do rúčky svojho miláčka, ktorého na rukách nosila, aby ich on chudobným 

udeľoval. Prvého vzdelávania vo vedách dostalo sa mu v blízkom mestečku Estadille od učeného španielského spisovateľa 

Antona Nebrisensa, ktorý pre svoj cnostný život od súvekých ľudí za svätého považovaný bol. Tu kázaval mladušký Jozef 

svojim spolužiakom. Vystúpil na stoličku a počínal si ako horlivý kazateľ na kazateľnici. Aby si poslucháčov získal, podával 

chudobným spolužiakom malé podarúnky. Čo si zapamätal z náboženského vyučovania, to prednášal svojim súdruhom. Keď 

s pochvalou dokončil stredné školy, odišiel na vysoké učenie do Leridy, kde ľubomudrcké a právnické vedy počúval. K 

zachovaniu nevinnosti srdca pomáhala mu veľmi úcta k preblahoslavenej Panne Márii. Predstaveným bol poslušným, v učení 

usilovným. Rozpustili spolužiaci prekárali ho a vysmievali sa mu pre jeho nábožnosť a cnostný život. On na to nedbal, ale 

bol im často na pomoci svojou radou a štedrou rukou, že ho nezadlho všetci ctili. Tu povýšený bol za doktora práv a odišiel 

na svoj rodný zámok. 

Toho času viedol kráľ Filip II. vojnu s Portugalskom. Starší brat Jozefov padol v bitke. I nahováral Jozefa starostlivý otec, 

aby prijal nejaký úrad pri kráľovskom dvore a aby sa oženil, žeby grófsky rod Kalazantov nevyhynul. Ale myseľ mladíkova 

túžila po vyšších a svätejších veciach. On si vyvolil duchovný stav. Všetky prosby jeho rodiny odznely márne. Zbožný mladík 

prosil neprestajne otca, aby ho s nastúpenej cesty neodvádzal a nižšie posviacky cirkevné prijať mu dovolil. Keď k tomu 

láskavý otec po mnohých prosbách privolil, prijal Jozef nižšie posviacky a odišiel do mesta Valencie, aby tam bohoslovecké 

vedy počúval a ku kňazskému stavu sa chystal. Jedna necudná šľachtická ženština dotierala bezočive na nevinného mládenca, 

ktorý, aby jej hriešnym nástrahám ušiel, odišiel do mesta Alkaly, kde v učení sa bohosloviu pokračoval a hodnosť doktora 

bohoslovia (theologie) obsiahol. 

Zbožný mládenec chystal sa ku posviacke za kňaza, postieval sa prísno za viacej dní v týždni; pod vrchným rúchom nosieval 

drsné kajúcné rúcho a podmanil úplne svoju smyselnosť vláde veľkého svojho ducha. Po smrti matkinej narážal zase otec na 

neho, aby sa oženil a slávnému rodu grófov Kalazantských vymrieť nedal. Usužovaný mládenec modlil sa skrúšene k Bohu 

o pomoc. A Boh dopustil na neho ťažkú nemoc, že lekári žiadnu nádej na jeho uzdravenie prestrašenému otcovi nedávali. 
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Keď jedného dňa zarmútený otec nad ťažko nemocným synom stál, otvoril nemocný oči a riekol: «Otče, keď dovolíš, žeby 

som sa mohol venovať službe Božej, uzdravím sa.» Otec odpovedal: «Keď ťa to môže zachrániť pri živote, nuž teda staň sa 

kňazom.» I prestali bolesti nemocného a o niekoľko dní bol uzdravený. 

Roku 1585 bol za kňaza vysvätený a chcel sa do samoty utiahnuť. Albarazinský biskup, Gašpar z Fuguery, písal mu: «Viem 

síce, že je duch hotový, telo ale slabé; preto ti privolávam i ja, synu môj: buď bedlivý a modli sa! Medzitým má každý život 

svoje určenie, a ty si ako kňaz povolaný, aby si do života vstúpil, slovo Božie ohlasoval a na vinici Pána pracoval, menovite 

teraz, keď bludoverci a nepraví proroci, vlci v ovčom rúchu, kúkol rozsievajú, spustošenia zapríčiňujú a duševné spasenie 

mnohých tisícov ohrožujú.» Jozef Kalazantský opustil rodičovský dom, i vstúpil do činnej duchovnej správy. Svojou 

horlivosťou vzbudil pozornosť biskupov na seba. A biskupi z Kastílie, Aragonie a Katalonie upotrebovali ho za sedem rokov 

ku ohlasovaniu slova Božieho a ku uvádzaniu cirkevnej kázne (poriadku) do svojich biskupství. Urgelitanský biskup dal mu 

výnosnú faru a vymenoval ho za generálneho vikára (námestníka) ku svojmu boku. Pokleslá cirkevná kázeň počala rozkvetať, 

neporiadky a neprávosti mizly, viera zmáhala sa a chudobným dostávala sa hojná podpora. Roku 1592 cestoval horlivý sluha 

Boží do Ríma, aby sa pri hroboch sv. apoštolov a mučeníkov pomodlil a objasneniesi nadobudol, ako by mal ku spáse 

blížnych účinkovať. I chodieval vo dne k chudobným a nemocným, navštevoval väzňov a pomáhal všade, kde len mohol; v 

noci modlieval sa po chrámoch a rozjímal o veciach Božích. I vstúpil do niektorých braterství, jedonraz cez deň sa nasycoval 

a to len suchým chlebom a svoje povinnosti plnil svedomite. Keď v Ríme vypukol mor, pomáhal svätému Kamillovi z Lelliis 

obsluhovať nemocných, ku smrti ich pripravovať a pochovávať. 

Morová nákaza usmrtila mnohých ľudí a mnohé siroty potuľovali sa ulicami Ríma bez všetkej opatery. Horlivý sluha Boží 

videl, ako tie opustené siroty v nevedomosti odrastajú a z nich povalači a zločinci sa stávajú. I rozmýšľal, akoby tomu zlému 

odpomôcť mohol. Roku 1597 prepustil mu jeden farár dve izby a on zhromaždil opustené siroty okolo seba, otvoril školu, 

ktorú nazval «školou nábožnou», sbieral almužny, zaodial otrhané siroty, zaopatroval ich knihami a pokrmom, i vyučoval 

ich zdarma vo vedách a vychovával v nábožnosti a cnosti. Ovocie, ktoré jeho «nábožné školy» mládeži rímskej donášaly, 

neostalo v ukrytosti, ale získalo mu mnohých priaznivcov v meste a v okolí u kňazstva, veľmožov i u samého pápeža. Počet 

žiakov rástol rýchlo; i rozmnožil sv. Jozef školy, v ktorých s inými kňazmi svetskými, čo sa k nemu pridružili, chudobné deti 

náboženstvu, čítaniu, písaniu, počtovaniu a latinskej reči, neskôr i druhým vedám vyučoval a ku pracovitosti privykal. 

Nezadlho čítaly «pobožné školy» do osemsto žiakov. Keď španielský kráľ Filip III. o blahodarnom pôsobení Jozefa 

Kalazantského počul, volal ho do vlasti, aby i tam podobné «pobožné školy» pozakladal. K tomu cieľu ponúkal mu výnosné 

miesto kanonické a neskôr i hodnosť biskupskú. Ponížený sluha Boží neprijal ponúkané výnosné hodnosti, ale pracoval 

neunavene ďalej na započatom diele. Mnohí učení a nábožní kňazi pridali sa ku sv. zakladateľovi «pobožných škôl», že v 

stave bol i v druhých mestách Itálie svoje školy pozakladať a otvoriť. Pápež Pavel V. potvrdil bratstvo kňazov učiteľov roku 

1617 pod menom: «Pavlínske družstvo reholných kňazov pod opaterou Matky Božej pobožných škôl (piarum schola rum).» 

Ľud menoval kňazov-učiteľov Piaristami, ako i podnes sa menujú. Pápež Gregor XV. povýšil bratstvo za rád r. 1621 a údovia 

jeho skladali okrem troch obyčajných sľubov: poslušnosti, chudoby a čistoty, i sľub štvrtý, že budú chudobné dietky vyučovať 

a vychovávať. Sv. zakladateľ rádu, Jozef Kalazantský, vyvolený bol za prvého generála rádu Piaristov. 

Za krátky čas rozšíril sa rád Piaristov i v druhých krajinách Európy, v každom skoro meste založený bol ich kláštor. Vo vlasti 

našej založený bol r. 1666 najväčší kláštor Piaristov v Prievidzi štedrotou grófky Františky Khuen de Balašy, vdovy po 

nebohom grófovi Pavlovi Pálffy, palatinovi krajiny Uhorskej. Sv. Jozef Kalazantský, čo generál rádu, bol vzorom a príkladom 

svojim učeníkom vo všetkých cnostiach. Na seba bol veľmi prísnym, nebolo práce a služby takej nízkej, ktorú by nebol 

vykonával. Bratom svojim dal naučenie: «Kňaz starať sa má viacej o čistotu svojho tela a nevinnosť, než o pohodlie. Kto sa 

stará veľmi o pokrm, nápoje a mäkké lôžko, ten zanedbáva svoje opravdivé povolanie. Kňaz má prísnu povinnosť, aby ľud 

a mládež vyučoval nielen slovami, ale i skutkami. Kto sa modlí za blížného, robí niečo dobrého; kto ale pracuje pre spásu 

duší, ten robí niečo lepšieho. Kto tu dobre učí, získa si veľkú odplatu v nebi.» 

Horlivý sluha Boží žil sväté a pracoval ľudomilné až do svojho 86 roku čo predstavený rádu. Niektorí jeho nehodní bratia, 

ktorí ho pre prísnosť nenávideli, očiernili ho u súdu inkvisicie. A Boh dopustil na svätého ľudomila, že bol verejne a za 

bieleho dňa vojakmi do väzenia odvedený. Jak veľmi muselo toto poníženie svätého boleť; ale on pretrpel túto zkúšku s 

opravdivou kresťanskou odovzdanosťou do vôle Božej. Tým, ktorí ho vo väzení navštívili, riekol: «Ponechajme všetko vôli 

Božej, a plňme Jeho svätú vôľu. Jakú milosť preukazuje mi najmilostivejší Boh, keď ma tu tresce, aby ma na druhom svete 

ušetril!» A Boh ukázal, že Jeho verný sluha je nevinný, tak že hneď prepustený bol na svobodu. I prosil pokorný a trpezlivý 

svätý, aby jeho protivníkom pokuta odpustená bola. Keď úhlavný jeho protivník na smrteľnej posteli ležal, prišiel k nemu 

sv. Jozef, objal ho a riekol: «Odpúšťam ti, brat môj, ako Boh odpustí niekedy moje hriechy.» 

Za päťdesiatdva rokov pracoval sv. Jozef Kalazantský v Ríme vo svojich «pobožných školách» a mnoho dobrého pôsobil 

pre človečenstvo; mnoho pretrpel. Jeho rád poklesol pod správou jedného vlažného predstaveného tak, že mu pápež Innocenc 

XI. výsady odňal a na bratstvo ho znížil. Svätý Jozef povzniesol rád svoj, čo znovu vyvolený generál, k novému rozkvetu a 

vydobyl mu predošlé výsady. Roku 1648 v mesiaci júli upadol sv. Jozef do horúčky. Keď predvídal svoju blízku smrť, 

vyspovedal sa skrúšene a prijímal každodenne Božie Telo. Dňa 23. augusta prijal sviatosť posledného pomazania. I 

napomínal svojich bratov k bázni Božej, k úcte Panny Márie a ku vernému plneniu svojho povolania. Dňa 27. augusta r. 1648 

zvolal trirazy: «Ježiš, Mária!» A tíško usnul v Pánu v 92. roku zbožného a ľudomilného života svojho. Pápež Klemens XIII. 

vyhlásil ho r. 1767 za svätého. 

Sv. Jozef Kalazantský vyobrazuje sa v rúchu rádu Piaristov, okolo neho školské dietky. 
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Poučenie. 

Sv. Jozef Kalazantský nasledoval nebeského Spasiteľa a Učiteľa, ktorý riekol: «Nechajte maľučkých prísť ku mne!» On 

založil rád «pobožných škôl», aby mládež od nákazy a pohoršenia sveta nábožným vyučovaním a vychovávaním chránil a k 

večnému blahoslavenstvu viedol. Sv. Tomáš Akvinský vo svojom vyšetrovaní, ktoré rády sú najdokonalejšie, túto postupnosť 

podáva: «Najprv prídu rády, v ktorých sa vykonávajú skutky telesného milosrdenstva; vyššie stojí rád, v ktorom sa 

rozjímaním a rozjímavým obcovaním pracuje na spasení vlastnej duše; a najvyššie stojí taký rád, ktorý kázaním a vyučovaním 

rozširuje kráľovstvo Božie.» Rád, ktorý sv. Jozef Kalazantský založil, má nároky na veľkú odmenu v kráľovstve Božom, 

keď svedomite stará sa o zachráneniedetskej duše zbožným vyučovaním, aby do hriechov neupadla. Svätý dobre pochopil to 

veľké nešťastie, keď sa dietkam pohoršenie dáva, čili keď pohoršené bývajú. I usiloval sa podľa svojich síl s milosťou Božou 

pohoršeniu predísť a všetko vynaložiť, aby mládež v svete všetkému pohoršeniu a nákaze vzdorovať mohla. Kresťane, 

nasleduj svojím spôsobom sv. Jozefa Kalazantského! I ty máš dosť príležitosti pôsobiť poučovaním a napomínaním na detské 

alebo neučené duše. Duša dieťaťa je drahocenné pole, čo tam naseješ, lebo naštepíš dobrým poučením a vychovávaním, to 

prináša zlaté ovocie i pre teba vo večnosti. I chráň sa pohoršovať maľučkých, lebo staneš sa účastným ich hriechov a 

zaslúžených pokút. Ježiš Kristus zomrel za tieto duše a ty pokazíš pohoršením to, čo On vyliatím svojej krve napravil. Sv. 

Peter Chrysologus hovorí: «Pohoršenie obráža smysly, pomúti ducha, odníma nápady rozumu, rozhorčuje svätých, unavuje 

obozretného, zkazí neobozretného, zničuje všetko.» Keď si dal pohoršenie, usiluj sa to napraviť a svieť blížnym dobrým 

príkladom. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si v sv. Jozefovi, Svojom vyznavačovi, Svojej cirkvi novú podporu dať ráčil, mládež ku vedám a k pobožnosti 

viesť: udeľ nám milosti, aby sme podľa jeho príkladu a na jeho prímluvu tak pracovali a učili, žeby sme večnej odmeny dojsť 

mohli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

28. AUGUSTA. 

Sv. Augustín, učiteľ cirkvi. 

Čím bol sv. Ján medzi apoštolmi a evanjelistami, tým bol sv. Augustín medzi učiteľmi sv. cirkvi. Tento zriedkavý muž so 

svojou obrovskou vedou a skvelým perom stal sa najmocnejším stĺpom sv. cirkvi a učencov, ktorého celý svet obdivuje, 

ktorý svojimi nesčíselnými základnými spisami veriacich k slzám radosti a vďaky, neveriacich k slzám bôľu a pokánia 

privádza. 

Aurel Augustín narodil sa dňa 13. novembra roku 354 v meste Tagaste, v krajine Numidii, v Afrike. Jeho otec menoval sa 

Patricius, bol mestkým radcom, dosť zámožným a zatvrdelým pohanom. Jeho matkou bola sv. Monika, ktorá sa roku 332 z 

kresťanských bohabojných rodičov narodila a od svojej útlej mladosti až do smrti svätý život viedla. S obdivuhodnou 

trpezlivosťou znášala nábožná Monika premnohé chyby a zlé obyčaje a vlastností svojho zlostného pohanského manžela. 

Keď vyburácala jeho náruživosť, prihovárala sa mu láskavé a vydobyla si pomaly úplnú lásku a úctu u horkokrvného manžela. 

Netrpezlivé manželky napomínala: «Keď ste podaly ruku manželovi, vyvolily ste si ho za vladára a pána. Manželstvo 

nakladá, aby sme podivného manžela ctily, tichou láskavosťou a múdrym spôsobom získaly a jeho hnevlivé výbuchy veľkou 

skromnosťou, hlbokou poddanosťou a ctihodnou mlčanlivosťou premáhaly; lebo žena, ktorá o svojom manželovi zle hovorí, 

je viny hodnejšia, než manžel, ktorý jej svojím zlým držaním sa príležitosť k tomu zavdáva.» Mnoho trpkostí zakúsila sv. 

Monika i od svojej pohanskej svokry a jej dcéry, s ktorými žila. Svojou povoľnosťou a láskavou trpezlivosťou premohla i 

tieto a naklonila si ich tak, že sv. vieru prijaly. I svojho manžela získala sv. učeniu Kristovmu. Každodenne navštevovala 

služby Božie. Práce domácne vykonávala svedomite. Chudobných podporovala. Pôsty prísno zachovávala. V noci modlievala 

sa za svojho manžela, za pohanských pokrvných a za svoje dietky. Takú matku mal Aurel Augustín! 

Boh požehnal manželom okrem Aurela Augustína i syna Navigia a dcéru. Sv. Monika vyučovala dietky svoje od útlej 

mladosti vo sv. náboženstve. Aurel Augustín zapísaný bol už čo chlapček medzi katechumenov, to jest medzi tých, ktorí sv. 

krst obsiahnuť mali; lebo día obyčaje toho času len dokonale vyučení vo sv. náboženstve krstení bývali, menovite keď z 

pohanských rodičov pochádzali. Ale všetko namáhanie sv. matky malo byť zmarené; všetky okolnosti spojily sa, aby tento 

nádejeplný mladík do najväčšej záhuby upadol. Preto hovoril neskôr vo svojom znamenitom spise « Vyznaní: «Neznám, 

zkade prišiel som na svet, a či sa má menovať život, ktorý požívam, smrteľným životom, alebo živou smrťou.» Aurel 

Augustín zdedil od svojho pohanského otca prchlivosť a druhé náruživosti. Keď dorástal, bol neposlušným a vzdorovitým. 

K učeniu musela ho matka nútiť, zábavky rozpustilé s pohanskými deťmi obľúbil si veľmi. Pohanský otec lichotil mu. Z 

rodičovského domu odišiel do Madaury, aby sa tam gramatike (latinskej a gréckej reči), básnictvu (veršovníctvu) a rečníctvu 

učil. Na školách tých nadaný mladík vynikal. V šestnástom roku vrátil sa do rodičovského domu a pohanský otec obdivoval 

budúceho skvelého rečníka. Rozpustilý mladík premrhal úplný rok doma zábavami. Ľahkomyseľný otec dovoľoval mu to a 

tešil sa nad jeho rozpustilosťou. Sv. Monika žialila a modlievala sa za neho. I podarilo sa jej nahovoriť svojho manžela, že 
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nadaného syna poslali do mesta Karthaga, aby tam na vysokých školách svoje vzdelanie dokončil. Zbožná matka myslela, že 

sa tam obznámi s kresťanskými mladíkmi, kresťanom sa stane a život svoj ľahkomyseľný napraví. Ohnivý mladík chytil sa 

do učenia s obnovenou silou. Matka povzbudila ho k tomu srdečným napomínaním a vystríhala ho pred svoditeľmi. I tešila 

sa, že sa jej podarilo poblúdeného syna napraviť, ako sa jej podarilo manžela získať, ktorý r. 370 sv. krst prijal, cnostné žil a 

s kajúcnou nábožnosťou život svoj dokonal. 

V Karthagu obcoval usilovný mladík s pohanskými a bludovernými mladíkmi, a zase odchýlil sa od cesty cnosti: oddal sa 

pijatike a necudnému životu. Sám píše, ako bol zlým príkladom spolužiakov nakazený: «Keď ti povie jeden: poďme, nuž to 

robíme; tak neobáva sa druhý, že sa stáva nehanebným.» Ubiedená matka napomínala ho a vystríhala; kým otec žil, nebránil 

mu, i myslel, že je to len mládenecká bujnosť a že sa neskôr napraví. Sám píše po svojom obrátení vo svojom «Vyznaní»; 

«Vystríhania zdaly sa mi byť ženským napomenutím, i hanbil som sa ich poslúchať. Boli to ale Tvoje napomínania, ó môj 

Bože, a ja som nevedel a myslel som, že ty mlčíš a ona sama hovorí, pre ktorú Ty nemlčíš; i bol si opovrhovaným Ty v nej 

pre mňa, jej syna, syna Tvojej služobnice, Tvojho sluhu. Ale ja som to nevedel a bežal som s takou slepotou napred, že som 

považoval to za hanebné, keby som bol zaostal v hanebnosti za tými, ktorí boli rovní mne vekom, keď som počul, ako sa 

vychvaľovali svojimi, najhanebnejšími neprávosťami, a tým viacej sa nimi chvastali, čím hanebnejšie boli. A tak robil som 

zlé, nie len z rozkoše, ale i pre chválu.» A preto často volával po svojom obrátení: «Beda tebe, rieko ľudských mravov! Kto 

ti odolá? Kedy že už vyschneš? Jak dlho budeš unášať deti Evine do toho veľkého a strašného mora, ktoré sotva tí prekročia, 

ktorí vystúpili na loďku spásy?» Usilovne učil sa; k tomu poháňala ho ctižiadosť a pýcha. S chvatom čítaval spisy pohanské 

slávneho Aristotela a Cicera, v ktorých nebol spomínaný Spasiteľ sveta, o ktorom mu v útlom veku svätá matka toľko 

krásneho rozprávala. Vždy viac a viac upadal do neprávostí. Vo svojom «Vyznanú píše o tomto svojom pohanskom živote: 

«Pichláče rozkoší smyselných srástly sa nad mojou hlavou a hmly vystupovaly od žiadostí telesných a zatemnily tak moje 

srdce, že som nerobil rozdieľ medzi láskou a rozkošou smyselnou. Obe prekypovaly strašne vo mne, a tiahly ma do každej 

priepasti náruživostí a pohrúžily ma do všetkých krútňav neprávostí. Vždy ďalej a ďalej vzdaľoval som sa od Boha a bol som 

vždy roztopašnejším, a roztápal a horel som v nečistote. Ta zájde človek, keď Teba opustí, prameňu života, Teba, jediného 

opravdivého Stvoriteľa a Riaditeľa celého sveta, — a plný sebeckej pýchy v jednej čiastočke jeho nepravdu miluje! — Ja 

som hľadal s pýchou, čo mohla jedine pokora nájsť. Ja blázon domnieval som sa, že sa môžem v letku hore povzniesť, a 

padol som dolu na zem.» A pokračuje: «Ja viem, prečo pripútaní sme na takýchto ľudí. Odriekol som sa za deväť rokov 

náboženstva, v ktorom som bol v mladosti vyučovaný, následkom vytýkania, že sa nechávame poverou zachvátiť, a 

prijímame miesto svetla rozumu to vraj, čo vierou menujeme, keď medzitým vraj to sme u nich povinní veriť, čo sa zkúma, 

a o ktorého pravde dobré dôkazy tvrdia. A ako som nemal byť zvedeným takýmito sľubami? menovite ja, ktorý som bol 

mladý, ktorý som túžil pravdu poznať, a ktorého istá sláva a pýcha, v školách nadobudnutá, preplňovaly? ... Oni vysmievali 

sa z prostoty katolíkov, ktorí musejú veriť, bez toho, aby sa im na ruku išlo, žeby prednášanú pravdu pochopovali.» 

Tak upadol nadaný a vysokoučený mládenec Aurel Augustín do bludu bezbožných sektárov (kacierov) Manicheov. Ako 

svádzali títo bludári mládež a ľahkoverný ľud, tak robili to vždy všetci kaderi. O tom píše sv. Augustín po svojom obrátení 

takto: «Všetci kaderi majú jedno pravidlo, že si ľubujú mnoho vo svojom rozumkovaní a náhľady svojho rozumu s vážnosťou 

cirkvi do sporu priviesť sa usilujú, ktorá vážnosť predsa tak základne je odôvodnená. No oni musejú tak pokračovať, lebo 

dobre predvídajú smiešnosť a opovrženie, ktoré by na seba pritiahli, keby niekto chcel ich vážnosť s vážnosťou cirkvi 

prirovnávať^ A na druhom mieste hovorí: «Všetci kaderi klamú vo všeobecnosti pyšným chvastaním sa s vedou a 

vtipkovaním nad prostotou tých, ktorí veria.» Vtedy mal 21 rokov, keď sa pridal ku bludárom Manicheom. Bludné učenie 

ich lahodilo mu. Oni učili, že nie je to človek, ktorý neprávosti hanebné pácha, ale len tá zlá hmota v ňom (zvieracia duša), 

že to v ňom prevodzuje, ducha vraj sa to netýka. To lahodilo jeho smyselným náklonnosťam. Divadlá, ktoré náruživé 

navštevoval a na ktorých predstavovaly sa obrazy najhnusnejších náruživostí, roznecovaly ešte viac plameň jeho smyselnosti. 

Keď i hanbu prechovával vo svojom srdci, udusená bola súdruhami jeho neprávostí. Keď sa oni chvastali svojimi 

nehanebnosťami, nuž sa on hanbil, že sa menších dopustil. I stával sa vždy hriešnejším, a keď sa ohavným súdruhom i 

vyrovnať nemohol v hriechoch, nuž vymýšľal hriechy, ktorých sa nedopustil, aby sa im len rovným v neprávostiach byť zdal. 

Toho času narodil sa mu z nedovoleného spojenia syn, menom Adeodat. Za deväť rokov blúdil ako opilý po širokej ceste 

hriechu a za svetlonosom kacierstva po bahnách slepoty a neprávostí. Ale ani v najsladšom víne, ani na divadlách, ani v 

spisoch pohanských učencov, ani v rozkošiach necudnej lásky nenachádzal opravdivého uspokojenia v srdci svojom, ba ani 

učením Manicheov nenadobudol si žiaducných odpovedí na záhadné otázky veľkého bádavého svojho ducha. 

Po dokončenom učení v Karthagu prišiel do svojho rodného mesta Tagasty a otvoril tam školu, na ktorej krásné vedy 

prednášal. Všetko zvelebovalo duchaplného a vysoko-učeného mladíka; len jeho boľavá matka, sv. Monika, prelievala horké 

slzy nad poblúdeným synom. Všetka nádej jej života bola zmarená a ona sužovala sa skoro k smrti. Dňom i nocou prosila 

milosrdného Boha, aby sa zmiloval nad ním a hriešnika obrátil. Neprestajne napomínala s horúcimi slzami syna, aby na cestu 

cnosti sa navrátil. A keď všetko bolo márne, nechcela viac jedávať s ním pri jednom stole a bývať so zatvrdelým hriešnikom. 

I upadol do ťažkej nemoce, že bolestná matka o jeho uzdravení pochybovala. Aurel Augustín napísal neskôr o tejto nemoci: 

«A hľa, prijatý bol som tam prútom telesnej nemoce; a už ponáhľal som sa do pekla, kam som všetko zlé sebou vzal, ktorého 

som sa proti Tebe, proti sebe a proti druhým dopustil; a veľa bolo toho a ťažká ťarcha, ktorou som bol, mimo okovov 

dedičného hriechu, obťažený, pre ktoré všetci v Adamovi zomierame. Zimnica sa zmáhala a ja som bol blízko, že zomriem. 

A kam by som bol išiel, keby som bol zomrel, keď nie do ohňa a trápenia podľa mojich skutkov a podľa pravdy Tvojho 

nariadenia, ó Bože môj?» Tak vždy viac zmilovával sa Boh nad strateným synom a dopúšťal, že pomaly rozličnými 

udalosťami prichádzal k poznaniu hlbokého pádu svojho a svojich bludov. Bolestnej matke jeho sv. Monike snívalo sa, keď 

s horkým plačom bola usnula, že stála na drevenej hranici akoby ku spáleniu odsúdená, i priblížil sa k nej krásny mládenec 

a pýtal sa jej: «Prečo tak smútiš? Ona odpovedala: «Ach, ja oplakávam záhubu svojho syna!» Mládenec riekol: «Dobre sa 

prizri a poteš sa: kde ty stojíš, tu stojí i on.» A keď sa prizrela, videla syna svojho na tom mieste, kde ona bola. Tento sen 
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okrial a potešil jej rozbolené srdce a hneď ráno rozprávala ho svojmu synovi. Aurel Augustín vysvetľoval sen tak, že jeho 

matka prestúpi k bludnému učeniu Manicheov. Ale materská láska složila jej do úst tieto slová: «Nie, tak to neznelo; veď 

mládenec zreteľne riekol: kde ty stojíš, tu stojí aj on!» Táto reč účinkovala dojímavé na srdce Augustínovo a od tohoto času 

cítil tŕň vo svojom srdci, ktorý mu veľký bôľ pôsobil. I vzala ho zase matka do svojho domu a myslela, že sa už polepší. Ale 

vzdor tomu zotrvával vo svojom blude a v hriešnom živote. A rozžialená matka neprestávala Boha prosiť o synovo obrátenie. 

I zašla k biskupovi a vrúcne ho prosila, aby jej syna k sebe povolal, o blude Manicheov ho presvedčil a ku prijatiu sv. krstu 

ho prichystal. Na mnohé jej prosby riekol biskup: «Nechaj ho, dcéra moja, Boh sám určí čas jeho obrátenia!» A keď sv. 

Monika žalostne plakala a neprestajne biskupa prosila, odpovedal jej sluha Boží: «Iď domov v mene Božom, matko; lebo je 

nemožné, žeby syn, pre ktorého toľké slzy sa vylievajú, zahynúť mohol!» A sv. Monika potešila sa veľmi týmito slovami a 

horlivé modlila sa k Bohu za obrátenie strateného syna. 

Priateľ Augustínov, ktorého bol sviedol k bludu Manicheov, ochorel nebezpečne. V nemoci sa obrátil ku sv. viere, dal sa 

pokrstiť a pred smrťou prijal skrúšene sv. sviatosti zomierajúcich. Toto obrátenie priateľovo mohutne dojalo Augustína. A 

keď sv. Monika neprestajne za neho sa modlievala a na neho dotierala, aby vstúpil aj on do seba a dal sa pokrstiť, zaumienil 

si Augustín, že do Ríma utečie. Sv. Monika modlila sa v kaplnke sv. Cypriánovi zasvätenej. Augustín použil príležitosť, 

vysadol na loď a plavil sa do Ríma. Tento úskok oželel neskôr Augustín a vo svojom «Vyznaní» takto píše: «Ja som oklamal 

lžou svoju matku, keď sa za mňa modlila a plakala. O čo inšieho žiadala Teba, ó môj Bože, ako o to, aby si mne nedopustil 

odísť? Ty ale, ktorý si vo svojej múdrosti budúcnosť predvidel a cieľ jej túžby znal a vyslyšal, nepozoroval si na jej vtedajšiu 

modlitbu, aby si vo mne to spôsobil, o čo bez prestania vzdychala.» Na druhý deň ráno hľadala sv. Monika syna, i dozvedela 

sa na brehu morskom, že do Ríma odcestoval. Ihneď vybrala sa za ním. V Ríme otvoril Augustín školu rečníctva a vydobyl 

si učenosťou svojou veľkej slávy. Nezadlho onemocnel a svoje uzdravenie zaďakovať mal ošetrovaniu a modlitbám svojej 

svätej matky. Miestodržiteľ Ríma Simachus odporúčal Augustína poslancovi z Milána, v ktorom meste potrebovali zručného 

učiteľa rečníctva. Roku 384 opustil Aurel Augustín Rím a išiel do Milána. V Miláne bol biskupom sv. Ambróz, s ktorým sa 

Augustín hneď obznámil. Sv. Monika išla za synom do Milána a horlivé modlila sa za jeho obrátenie. Augustín počul horlivé 

kázne sv. Ambróza. Veľký boj povstal v jeho útrobách. Preštudoval bol všetky spisy učencov i neuspokojovaly ho. Začal 

čítať listy sv. Pavla. Usilovne navštevoval kázne sv. Ambróza. Keď predtým upútaný bol výtečnou skladbou reči a úchvatnou 

prednáškou sv. biskupa, začal teraz rozmýšľať i o obsahu prekrásnych kázní. I obznámil sa s kňazom Simplicianom a žiadal 

ho o vysvetlenie vo svojom pochybovaní. Simplician sa ho pýtal, s akými spisovateľmi sa teraz zapodieva. Augustín riekol, 

že začal čítať listy sv. Pavla a spisy platonských mudrcov, ktoré Viktorinus, slávný učiteľ rečníctva v Ríme, do latinčiny 

preložil. Simplician pochválil Augustína, že tie knihy číta a rozprával mu, ako on sám slávného pohanského učiteľa toho na 

vieru kresťanskú obrátil, ktorému na počesť senátori rímskí na forume (verejnom námestí) sochu vystavili; a keď odpadlík 

cisár Julian kresťanom učiť zakázal, ako slávný Viktorín s radosťou školu opustil. Táto rozprávka dojala Augustína a on 

obdivoval Viktorína a závidel jeho šťastie. I rozmýšľal o svojom stave. 

Jedného dňa navštívil Augustína Pontician, jeho afrikánsky krajan, ktorý bol pri cisárskom dvore veľmi ctený a nábožný 

život viedol. Na stole Augustínovom uzrel listy sv. Pavla. I rozprával mu o niektorých cisárskych dvoranoch, ktorí príkladom 

sv. pustovníka Antona dojatí, svet opustili a pustovníkmi sa stali. Rozprávka táto dojala srdce Augustínovo, ktoré sa bolo už 

presvedčujúcimi rečami sv. Ambróza od bludného učenia Manicheov odvrátilo. A vnútorný hlas ozval sa v ňom: «Ja 

nešťastný, prenešťastný mladík, prosil som Teba, ó Pane, na počiatku svojej mladosti o nevinnosť a vzdychal som: Popraj 

mi čistoty a zdržanlivosti, a teraz ešte nie, lebo sa bojím, že ma hneď vyslyšíš, že ma hneď uzdravíš od nemoce žiadostí, 

ktoré som chcel skôr uspokojiť, než potlačiť.» Začerveňal sa a bol smutným, že jeho vôľa bola taká slabá a vrtkavá. A sotva 

vzdialil sa Pontician, riekol Augustín vážne k svojmu prítomnému priateľovi Alipiovi: «Čo my všetko pretrpíme? Čo je to? 

Čo odkladáš? Neučení povstávajú a strhujú pre seba nebo, a my so svojou bezsrdcou učenosťou, pozri ako sa váľame v mäse 

a v krvi! My hanbíme sa nasledovať, lebo že títo sú, ktorí nás predišli, a nehanbíme sa, že ich nenasledujeme. Od toho času 

horlivejšie navštevoval kázne sv. Ambróza. Pozorne počúval muža bohatej zkúsenosti a veľkého rozumu, ako on proroctvá 

o Messiášovi vykladal takým spôsobom, ktorý tým viac vymáhal úctu, čím viac sv. rečník s úplnou presvedčenosťou hovoril. 

Veľký boj nastal v útrobách Augustínových. I navštevoval často sv. biskupa, ktorý s ním najradšej o sv. matke Monike 

rozprával, o jej láske a o jej cnostiach. Zdĺhavé, ale iste kráčal Augustín ku svojej spáse, keď začal poznávať celú špatnosť a 

ohavnosť svojho poblúdenia. Teraz citíl, že celé potoky horúcich sĺz tečú z jeho očú. Raz opustil priateľa Alipia a horko 

plakal o samote v záhrade. I zvolal: «Jak dlho, ó Bože, jak dlho budeš sa ešte hnevať? Nepamätaj na moje predošlé neprávosti! 

I predhadzoval si: «Jak dlho ešte? Zajtrá a zajtrá? Prečo nie teraz hneď? Prečo nie v túto hodinu, na konci mojej hanby?» Z 

blízkeho domu počul spevavý hlas dieťaťa: «Vezmi a čítaj, vezmi a čítaj! Ako nebeským hlasom napomenutý vyskočil zpod 

stromu, pod ktorým ležal, ponáhľal sa k Alipiovi, pri ktorom listy sv. Pavla ležať nechal, otvoril ich a čítal (Rím. 13, 13):  

«Ako vo dne poctivé chod'me, nie v opilstve a hodovaní, nie vo smilstvách a nestydatostiach, nie v závisti a sváre 

(roztržkách), ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nehľadajte smyselnosti k popúdeniu žiadostí. Viacej nečítal. V tých slovách 

našiel jasný smysel, jakého sa predtým nedočítal. Obrátenie jeho bolo dokončeno. Svetlý lúč pokoja padol do jeho srdca, 

zahnal všetku temnotu a všetku bázeň, i pozdvihol jeho dušu k Bohu. I zaplesal: «Jak príjemne bolo mi zrazu, že som opustil 

bláznivé veselosti a jakú radosť pôsobilo mi, že som sa ich zriekol, ktoré som sa bál predtým utratiť! Lebo Ty, Pane, odhodil 

si ich odo mňa a miesto nich zavítal si ku mne, milejší než rozkoše, ale nie telu a krvi; svetlejší než všetko svetlo, ale 

vnútornejší než všetko skryté; vyšší než všetky pocty, ale len tým, ktorí nie sú v sebe vysokí. Už bola moja duša osvobodená 

od zožierajúcich starostí po dosiahnutiu cti a statkov a po brodení sa a opájaní v blate telesných rozkoší, a pokojne rozmluval 

som s Tebou, mojou svetlosťou a s mojím Spasiteľom, Pánom a mojím Bohom!» 

Natešené srdce svoje odhalil priateľovi Alipiovi a oba išli ku sv. Monike a rozprávali, čo sa stalo. Blažená matka privítala 

kajúcneho syna s otvoreným náručím, prelievala radostné slzy, i zvelebovala milostivého Boha, že jej modlitbu vyslyšať a 

také veľké šťastie jej pripraviť ráčil. 
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Bolo to v auguste r. 386, keď sa obrátenie sv. Augstína stalo. Tridsaťdvaročný slávný učiteľ zriekol sa učiteľstva, i odišiel  

bývať z Milána na blízky statoček, kam ho sv. Monika, brat Navigius, syn Adeodat, priateľ Alipius a niektorí z jeho učeníkov 

nasledovali. V tomto zátiší žil sv. Augustín na modlitbách, v skutkoch kajúcnosti, pri čítaní sv. Písma a spisov sv. Otcov. 

Roku 387 na začiatku pôstného času odišiel so svojimi zase do Milána, navštivoval vyučovanie vo sv. náboženstve, a 

pripravoval sa ku prijatiu sv. krstu. Vo veľkonočnom týždni bol od sv. Ambróza i so svojím synom Adeodatom a s priateľom 

Alipiusom pokrstený. I túžil, aby sa mohol službe Božej celkom venovať. Odišiel so svojou matkou, bratom a synom do 

Ríma, a žil tam nábožne a kajúcne až do septembra. Z Ríma odišiel so svojimi do Ostie a chcel sa do Afriky preplaviť. 

Jedného dňa riekla mu sv. matka: «Synu môj, mňa neteší nič viac na tomto svete. Čo tu mám ešte robiť, prečo som ešte tu, 

neznám, keď sú všetky moje nádeje v tomto svete vyplnené. Len pre jednu vec chcela som ešte žiť na tomto svete, aby som 

ťa mohla videť ako katolíckeho kresťana, kým nezomriem. Nad moje očakávanie poprialo mi to milosrdenstvo Božie; lebo 

ti si Jeho sluhom, ktorý všetkým svetským šťastím opovrhuje. Čo mám teda tu ďalej robiť?» O niekoľko dní onemocnela sv. 

Monika, že zamdlievala. Keď trochu k sebe prišla, riekla k zarmúteným synom: «Tu pochováte svoju matku.» Sv. Augustín 

potlačil svoje slzy. Navigius prial si, aby zdravá do Afriky prísť mohla. Sv. Monika riekla ku synom: «Pochovajte toto telo, 

kde chcete; len o to jedno vás prosím, pamätujte na mňa, kdekoľvek budete, pred oltárom Pána; lebo nikde niesme Bohu 

vzdialení a nie je k obávaniu, že On na nás zabudne, keď sa bude blížiť konec sveta, a nezabudne nás vzkriesiť.» O deväť 

dní usnula sv. Monika v Pánu r. 387, v 56. roku svätého svojho života. Sv. Augustín oplakával za desať mesiacov svoju sv. 

matku. Telo sv. Moniky pochované bolo v Ostii a r. 1430 bolo do Ríma prenesené a v kostole sv. Augustína uložené. Jej 

pamiatka slávi sa v sv. cirkvi dňa 4. mája. Sv. Augustín prosí vo svojom «Vyznaní» všetkých, ktorí jeho knihu čítať budú, 

aby sa za jeho otca Patrícia a za sv. matku Moniku modlili, a hovorí: «Ja vzdychám k Tebe, ó Pane, za odpustenie jej hriechov. 

Vyslyš ma pre rany Tvojho Syna, ktorý na kríži visel, a teraz na Tvojej pravici sedí, Teba za nás prosí. Viem, že bola 

milosrdnou, a že zo srdca odpúšťala viny svojim viníkom; tak odpusť i ty jej viny, keď ich na seba uvalila behom tých 

mnohých rokov od svojho znovuzrodenia skrze prameň spásy. Odpusť jej, Pane, prosím ťa skrúšene, odpusť jej a nevchádzaj 

s ňou v súd. Veď si prisľúbil milosrdenstvo milosrdným.» 

Roku 388 v jaseni odplavil sa sv. Augustín do Karthaga, i utiahol sa na svoj majetok pri meste Tagaste, a žil za tri roky s 

niektorými priateľmi na modlitbách, v rozjímaniach, v pôstoch, pri činení dobrých skutkov, pri čítaní sv. Písma a spisovaní 

svojich skvelých spisov. I predal zdedený majetok a peniaze rozdal medzi chudobných. Toho času zomrel mu nábožný a 

nádejeplný syn Adeodat. V rodinných záležitostiach cestoval sv. Augustín do mesta Hippo. Biskup Valerius poznal veľmi 

učeného a nábožného sluhu Božieho; i povolal ho k sebe, posvätil ho r. 390 za kňaza a vymenoval za kazateľa ku svojmu 

boku. Sv. Augustín prosil biskupa, aby mu poprial času, kým sa ku svojmu kazateľskému úradu dokonale pripraví. Keď 

nastúpil svoj kazateľský úrad, prosil biskupa, žeby so svojimi priateľmi kláštorský život, ako predtým, viesť mohol. Biskup 

daroval mu statoček, na ktorom sv. Augustín kláštor založil a medzi svojimi učeníkami nábožný a kajúcny život viedol. Tu 

zriadil i kláštor pre ženské, ktorého správu sveril svojej sestre, nábožnej vdove. On bojoval proti hriešnikom a zlým obyčajom 

tak horlivé a neunavene, že jeho kázne požehnané ovocie medzi veriacimi prinášali. 

Biskup Valerius bol veľmi starý, i vymenoval horlivého kňaza Augustína s povolením arcibiskupa za svojho pomocníka a 

posvätil ho v decembri r. 395 za biskupa. O rok zomrel Valerius a ponížený Augustín prinútený bol v biskupskom dome 

bývať. I svolal svoje duchovenstvo a býval s ním ako v kláštore. So svojimi kňazmi modlieval sa, rozjímal a jedával. 

Pokrmom im boli zeleniny. On hovorieval: «Cirkev tná peniaze, aby ich rozdávala, a to je ukrutnosťou, nehodnou otcovského 

srdca, aké má biskup mať, keby chcel bohatstvá nazhromaždiť a keby odstrkoval ruku chudobného, keď o almužnu prosí.» 

Čo všetko sv. Augustín ako biskup v meste Hippo pre sv. cirkev a spásu sebe svereného stáda konal, nemožno na tomto 

mieste vypočítať. Za 35 rokov účinkoval on blahodarne a požehnane. Jednoducho sa šatil, jeho biskupský dom bol bez 

ozdoby, ale čistý. Náradie jeho bolo drevené a hlinené. Kňazov svojich ctil ako bratov. Horlivosť jeho o spasenie duší nemala 

hraníc. Často hovorieval: «Nežiadam si bez vás byť spaseným. Čo žiadam? Prečo hovorím? Prečo som biskupom? Načo som 

na svete, keď nie, aby som v Ježišovi Kristovi žil a vo vás. To je moja náruživosť, moja česť, moja sláva, moja radosť, to sú 

moje poklady!» Hriechy považoval za najväčšie nešťastie. Často volal: «Beda ľuďom, ktorí sa obávajú len zriedkavých 

neprávostí.» Vo svojej nemoci hovorieval: «Ačkoľvek trpím, predsa dobre sa cítim, lebo som, ako Boh chce, aby som bol. 

Keď nechceme, čo On chce, nuž sme trestu hodní, lebo On nič nečiní, nič nemôže dopustiť, len to, čo je spravodlivé. Jeho 

cnosti zakladaly sa na pokore. Preto hovorieval: «Márne usiloval by sa človek opravdivú múdrosť dosiahnuť na ceste, ktorá 

je rozdielna od tej, ktorú nám Boh naznačil. Keďby sa mňa niekto pýtal, ktorý príkaz zaujíma miesto prvé, druhé, tretie, nuž 

odpovedám: pokora! A koľkokoľvekráz mne táto otázka bude predložená, vždy tú istú odpoveď dám..... Náš Spasiteľ prijal 

na seba podobu služobníka, aby nás tejto cnosti priučil, ktorej sa protiví istá múdrosť, ktorá je opravdivou nevedomosťou. 

Jeho kázne divotvorným spôsobom obrátily mnohých hriešnikov, bludárov a pohanov. 

Najväčšie zásluhy vydobyl si sv. Augustín svojimi nesčíselnými učenými spisami vo sv. cirkvi. Preto píše učený Erasmus o 

sv. Augustínovi: «Čo má kresťanský svet vyvýšenejšieho, čo dôstojnejšieho, ako tohoto spisovateľa, u ktorého užívanie slov 

nie je podmienené akýmsi náhodným nápadom, ale zdá sa, že tomuto mužovi ono prozreteľnosťou Božou diktované bolo. 

Pevne za to mám, že niet iného učiteľa, na ktorého by bol Duch svätý všetky svoje dary v takej bohatej a rozmanitej miere 

vylial, ako na Augustína, akoby On bol chcel v ňom ako na nejakej tabule živý vzor (obraz) biskupa predstaviť. A bolo veľmi 

treba za tých časov, aby dobrotivý Boh bol poslal svojej cirkvi takého výtečného a horlivého obrancu Svojho sv. učenia. 

Roztržky a kacierstvá plienily vinicu Pánovu. Bludári, ako Manichei, Pelagiani, Ariáni a Donatisti hrozili záhubou sv. cirkvi. 

Pohania zúrili. A proti všetkým týmto bezbožným nepriateľom sv. cirkvi bojoval zmužile a víťazne sv. Augustín svojimi 

učenými spisami. Prví boli Manichei, ktorých bludy napadol a vyvrátil sv. Augustín. I napísal dve knihy o stvorení sveta 

proti Manicheom, dve knihy o mravoch katolíckej cirkvi a Manicheov, knihu o pravom náboženstve proti tým istým 

bludárom. A vo verejnom dohadovaní, bludné učenia Manicheov tak jasne dokázal, že náčelník tých kacierov blud svoj 

odprisahal a kresťanom pravoverným sa stal. Potom písal sv. Augustín proti Ariánom, ktorých neveru a nevedomosť svetu 
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kresťanskému odhalil. Najdlhšie musel bojovať proti Pelagianom. Jeho pero bolo mečom na obidve strany ostrým. Čo napísal 

vo svojich knihách o milosti Božej, o duši a o vôli ľudskej, to nebol vstave posiaľ žiaden učiteľ cirkvi tak ostré a učene 

vyjádriť. Proti pohanom napísal nádherné dielo «o meste Božom» (27 kníh). V tomto spise objavuje sa ohromná učenosť, 

ako i v jeho knihe «Vyznanie» menovanej, pokojná kajúcnosť. Všetky jeho spisy vyšly roku 1761 v Paríži vo 20 kvartových 

objemných sväzkoch. 

Pri konci požehnaného života sv. Augustína vtrhli divokí a ukrutní Vandali, ktorí sa k bludnému učeniu Ariovmu priznávali, 

do severnej Afriky. Ich krvožížnivý vodca Genserich búral mestá, vraždil veriacich obyvateľov, páchal ukrutnosti 

najhanobnejšie v chrámoch kresťanských a za krátky čas obrátil prekvetajúce kresťanské krajiny na strašnú púšť. Roku 430 

obľahol Genserich pevné mesto Hippo, v ktorom sv. Augustín čo biskup žil. V treťom mesiaci obleženia onemocnel sv. 

Augustín a chystal sa prísnymi kajúcnymi skutkami a horúcou nábožnosťou ku svojej smrti. Nad smrteľné lôžko dal si zavesiť 

kajúcne žalmy a modlieval sa ich neprestajne so slzavýma očima. Vo svojej nemoci tešil svojich sinúťacich kňazov: «My 

máme milosti plného Boha!» I dokonal dňa 28. augusta r. 430 vo svojom 76. roku, z ktorých 40 v službe sv. cirkvi požehnane 

prežil. Keď arianskí Vandali o rok po jeho smrti mesto Hippo zaujali a rozbúrali, nedotkli sa ani hrobu, ani veľkej drahocennej 

knižnice sv. Augustína. Takú úctu požíval svätý i u týchto divochov! Roku 508 prenesené boli ostatky sv. Augustína skrze 

sv. Fulgencia do Sardinie a r. 722 uložené boli v chráme sv. Petra v Pavii. Roku 1842 preniesť dal prvý biskup v Algíru časť 

ostatkov sv. Augustína do Afriky, kde sa v kaplnke, na mieste bývalého mesta Hippo vystavenej, prechovávajú. Pápež Lev 

X. nariadil aby sa pamiatka sv. Augustína v cirkvi takým spôsobom slávila, ako pamiatka apoštola. Sv. Augustín prirovnáva 

sa často i ku sv. apoštolovi Pavlovi, lebo i on stal sa z prenasledovateľa cirkvi najhorlivejším jej učiteľom. 

Svätý Augustín vyobrazuje sa v biskupskom rúchu, ako píše do knihy, s orlom po strane. 

Poučenie. 

Sv. Monika bola horlivou služobníčkou Božou a vo svojej nábožnej horlivosti žiadala si zo srdca obrátenie svojho syna 

Augustína; ale vo svojej horlivosti nekarhala ho nešetrnými výčitkami, nedotierala na neho poučovaním: ona modlila sa za 

neho neprestajne a Boh vyslyšal vrúcnu jej modlitbu. Z nepriateľa milosti Božej stal sa synom milosti Božej. Celkom sa 

premenil, opustil hriešny život, i bol cez celý svoj potomný život synom a priateľom milosti, ktorú predtým prenasledoval; 

ba stal sa učiteľom milosti, zastával ju proti kacierom, učil jej prírodu, i pôsobenie tohoto divotvorného daru Božieho. 

Predtým pyšný učenec, stal sa najpokornejším, ale i najhorlivejším sluhom Božím. On riekol: «Keby sa ma niekto pýtal, 

ktorý príkaz zaujíma miesto prvé, druhé, tretie, nuž odpovedám: pokora! A koľkokoľvekráz mne táto otázka bude predložená, 

vždy tú istú odpoveď dám. Tým síce nechcem povedať, akoby druhých príkazov nebolo; ale, keď nepredchádza pokora, keď 

nesprevádza a keď nie je v zápäti, nuž pýcha odníma z našich rúk všetko dobré, čo sme urobili.» Touto pokorou ozbrojený 

stal sa sv. Augustín najprednejším stĺpom po apoštoloch sv. cirkvi. Kresťane, rozjímaj, či nie si podobný sv. Augustínovi v 

jeho mladistvom poblúdení? Či nie si nepriateľom milosti Božej? Ako strávil si svoju mladosť? Rozjímaj, či si začal v pokore 

a kajúcnosti Bohu slúžiť. Nasleduj sv. Augustína v pokání a sv. horlivosti. Prečo odkladáš so dňa na deň s pokáním? Svet 

tento a jeho márnosti musíš dnes zajtrá opustiť. Čo bude z teba, keď nebudeš v stave milosti?! 

Modlitba. 

Vyslyš naše prosby, všemohúci Bože, a popraj nám na prímluvu sv. Augustína, Svojho vyznavača a biskupa, žeby sme my, 

ktorým dôveru vštepuješ na nádejnú milosť, i pôsobenia Tvojho milosrdenstva dosiahli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, 

Pána nášho. Amen. 

 

29. AUGUSTA. 

Sťatie sv. Jána Krstiteľa. 

Dňa 24.júna slávi sv. cirkev deň narodenia sv. Jána Krstiteľa dnes ale pamiatka jeho sťatia,  lebo on bol posledný a najväčší 

z prorokov Starého Zákona, ktorí svedectvo vydávali o zasľúbenom Spasiteľovi sveta. 

Bolo to za času panovania rímského cisára Tiberia, pod ktorého vládu i Svätá Zem náležala, v tridsiatom roku života 

Spasiteľovho. Keď veľký prorok a predchodca Ježiša Krista, Ján opustil púšť, na ktorej posiaľ žil, v kajúcnom rúchu na brehu 

rieky Jordánu, neďaleko mesta Jericha, sa objavil, a blízky príchod Messiáša ohlasoval. Všetok ľud z okolitých krajov hrnul 

sa na brehy Jordán u, aby počul divotvorného proroka, ktorý svojimi ohnivými kázňami mysle všetkých bázňou naplňoval 

pred budúcim súdom Božím, a k úplnému pokániu vzýval. On krstil tých, ktorí sa napravili a svoje hriechy vyznali, v rieke 

Jordáne, na znak ich vnútorného očistenia a znovuzrodenia duševného. V šiestom mesiaci prišiel k nemu sám božský 

Vykupiteľ a dal sa od neho pokrstiť. Duch svätý v podobe holubice vznášal sa nad hlavou Spasiteľovou a Boh Otec zvolal s 

výzosti: «Toto je môj milý syn, v ktorom sa mi zaľúbilo!» A Ján poukázal ľudu na predpovedaného Spasiteľa sveta, ktorý 

prišiel zmazať hriech a otvoriť brány nebeského kráľovstva. On vyznal, že nie je Kristus, ani Eliáš, ani prorok, ale len hlasom 

volajúcim na púšti, a že len vodou krstí, aby Židia tým ochotnejšie prijali Messiáša, ktorému nie je hoden ani len remienky 
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na obuve Jeho rozviazať a ktorý sa už objavil. I bičoval ostrými slovami pokrytstvo Farizejov, neveru Saduceov, 

nespravodlivosť Publikánov a nemravy na panovníckom dvore. 

Židovský kráľ Herodes Antipas odohnal svoju zákonitú manželku a pojal si Herodiadu, manželku svojho brata Filipa. Sv. 

Ján predstúpil, ako predtým Eliáš pred kráľa Achaba, pred Herodesa a neohrozene riekol: «Nesluší ti mať manželku brata 

svojho!» Herodes ctil veľmi horlivého proroka a bál sa ľudu ublížiť jeho miláčkovi, ačkoľvek ho bol už často pre jeho hriechy 

pokarhal. Ale bezbožná a nestudná Herodiada, ktorej bol rozkošný život milejší pri dvore Herodesovom, než poctivosť 

poriadneho manželstva a ktorej bol sv. Ján, čo karhateľ ohavného cudzoložstva, o mnoho nepríhodnejším a odpornejším, než 

Herodesovi, štvala slabého a hriešneho kráľa, kým nedal sluhu Božieho chytiť a do žalára na pevnosť Macherus odviest Z 

tohoto väzenia poslal sv. Ján dvoch učeníkov svojich ku Spasiteľovi, tým úmyslom, aby sa sami o Jeho božstve presvedčili 

a po jeho predvídanej smrti k Spasiteľovi sa pripojili. Keď prišli k Ježišovi, pýtali sa ho, či je On zasľúbený Messiáš, alebo 

či iného očakávať majú. A Ježiš im odpovedal: «Iďte a rieknite Jánovi: slepí vidia, kriví chodia, hluchí slyšia, mrtví z hrobov 

vstávajú a chudobným zvestuje sa evanjelium.» A keď učeníci Jánovi odišli, riekol božský Spasiteľ o sv. Jánovi ku všetkému 

ľudu: «Čo ste vyšli videť? Proroka? On je viac než prorok!» 

A tento veľký posledný prorok Starého Zákona, ktorý príchod Spasiteľa ohlasoval, mal zomrieť mučeníckou smrŕou, ako 

jeho predchodcovia. Herodes, kráľ Galilejský to bol, ktorý ho dal zavraždiť. Bezbožná cudzoložnica Herodiada neuspokojila 

sa uväznením prísneho kárateľa bezbožného života svojho, a pomsta nedala jej pokoja, kým by svoj ohavný úmysel 

nepreviedla. Ona sa ešte vždy obávala, že slabý kráľ proroka poslúchne a ju odožene. Milší jej bol Herodes čo kráľ, než jej 

skromný manžel Filip, ktorý v Ríme žil. Jej pýcha spierala sa tomu. Chcela byť ctenou ako kráľovná, a sv. Ján nazval ju 

cudzoložnicou. I nemala pokoja, kým on žil, kým biedne nezhynul. 

Asi za rok sedel sv. Ján vo väzení na pevnosti Macherus. Kráľ z Arabie, ktorého dcéru mal Herodes za manželku a ktorú od 

seba' odohnal, chcel sa pomstiť za svoju pohanenú dcéru a tiahol s veľkým vojskom proti Herodesovi. Ani tento nelenil, ale 

sobral svoje' vojsko a išiel mu naproti. I prišiel na svoju pevnosť Macherus, v ktorej sv. Ján väznený bol. Tu slávil deň svojho 

narodenia i povolal svojich velikášov ku skvelej hostine. Dcéra Herodiadina, krásna Salome, vstúpila do jedálne, keď sa kráľ 

Herodes a jeho hostia boli podnapili, a tancovala tak skvele, že ju všetci hostia obdivovali a kráľ Herodes sa zaprisahal, že 

jej všetko vyplní, o čo žiadať bude, čo by ho to i polovicu kráľovstva stálo. Natešená tanečnica bežala k hriešnej materi a 

pýtala sa jej, čo by mala od kráľa žiadať. Čo bolo cudzoložnici vítanejšieho? Opilý kráľ sľubuje vo svojom omámení 

nestydlivej tanečnici dcére všetko. Pomsta šopkala rozhnevanej cudzoložnici, aby použila vlastnú svoju dcéru k prevedeniu 

ohavnej vraždy. I naviedla ľahkomyseľnú dcéru, aby žiadala od kráľa hlavu sv. Jána Krstiteľa. I vrátila sa Salome k 

Herodesovi a riekla: «Chcem, aby si mi dal hneď na mise hlavu Jána Krstiteľa. Táto žiadosť naplnila slabého Herodesa 

hrôzou; ale zaprisahal sa, a chcel pre hostí, ktorí jeho prísahu počuli, sľub svoj vyplniť. I naložil strážnikom: aby išli do 

väzenia, hlavu sv. Jána sťali a tanečnici odovzdali. Keď vrahovia odovzdali sťatú hlavu svätého Jána ľahkomyseľnej 

tanečnici, zaniesla ju táto svojej ohavnej matke. Svätý Hieronym rozpráva, že zlostná cudzoložnica Herodias nezhrozila sa 

nad sťatou hlavou mučeníkovou, ale že otvorila perný jej, vytiahla jazyk, ktorý ju karhal, a dopichala ho ihlicou. 

Takou smrťou zomrel sv. Ján Krstiteľ v 32. roku svojho svätého života, následkom zlosti cudzoložnej ženy! Hlavu jeho 

zahrabal i vojaci Herodesovi na zámku Macherus. Keď sa dozvedeli učeníci sv. Jána o jeho mučeníckej smrti, vzali telo jeho 

Z väzenia, pochovali ho nábožne v Sebaste medzi prorokov Elisea a Abdia.  

Spravodlivý Boh potrestal zlostného Herodesa, zverskú cudzoložnicu Herodiadu a samopašnú tanečnicu Salomeu. 

Kráľ z Arabie, svokor Herodesov, premohol ho v bitke a vytisol z krajiny. Keď cisár rímský Kaligula Herodesovi Agripovi, 

ktorý v susednej Sýrii panoval, hodnosť kráľovskú potvrdil, nahovorila ctižiadostivá Herodias kráľa Herodesa Antipa, aby i 

on do Ríma išiel, cisára o pomoc a o potvrdenie hodnosti kráľovskej prosil. Cisár Kaligula, rozhnevaný na Herodesa Antipa, 

že sa s Parthami proti Rimanom spojil a im na pomoc 70.000 mužov vojska prisľúbil, dal ho chytiť, pozbavil ho vlády a 

poslal i s Herodiadou r. 38 do mesta Lyonu v Gallii (terajšom Francúzsku) do vyhnanstva. Päť rokov predtým podstúpil 

Spasiteľ za jeho panovania v Jeruzaleme smrť na kríži. Z Lyonu pošťastilo sa Herodesovi i s cudzoložnou Herodiadou do 

Španielska ujsť, kde v biede ohavnou smrťou zomreli. Tak stratil ohyzdný Herodes Antipas svoju česť, hodnosť, život i dušu! 

Ale i samopašná tanečnica Salome dosiahla svoju odplatu. Keď išla po zamrznutej rieke, prelomil sa ľad, a ostré ľadové 

krochy (kusy) odrezaly jej hlavu a rozmrvily ju. 

Sv. cirkev slávi dnes pamiatku, ako už od pradávnych časov, sťatia sv. Jána Krstiteľa, predchodcu Pánovho a posledného 

mučeníkaproroka Starého Zákona. 

Poučenie. 

V Starom Zákone posielal Boh z času na čas židovskému vyvolenému národu prorokov, aby karhal ľud, kňazov a kráľov, 

keď sa od Neho hriešnym životom svojím oddialili. Takým prorokom bol sv. Ján Krstiteľ. On zjavil sa medzi Židmi na 

rozhraní Starého a Nového Zákona. V mladom veku opustil rodičovský dom, išiel na púšť, a mŕtvil svoje telo prísnym 

pokánim. I vystúpil na brehu rieky Jordánu, hlásal pokánie a blízky príchod zasľúbeného Vykupiteľa. Neohrozene išiel ku 

bezbožnému Herodesovi ä karhal ho pre jeho neprávosti. Cudzoložnica Herodias obávala sa o svoj skvelý život na dvore 

hriešneho kráľa a dotierala na slabúcha, aby horlivého sluhu Božieho umlčal. Hriešna náchylnosť Herodesova ku bezbožnej 

Herodiade zapríčinila smrť mučenícku sv. Jánovi Krstiteľovi. Hriešnik náruživý znal nevinnosť prorokovu a predsa vydal ho 

na smrť. A sv. Ján stal sa prvou mučeníckou obetou poslania Messiášovho. Ale Boh potrestal zlostníkov, ktorí krv veľkého 

proroka vyliali! Kresťane, rozváž si, že najväčšie nešťastie, ktoré človeka v živote potkáva, je následkom jeho zlých 
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náruživostí. Ustavičný nepokoj, nenasýtenosť smyslov, neprestajný hnev a roztržky v rodinách, vojny medzi krajinami, 

nespravodlivosti a utláčania, slovom všetko, čo ľudský život otrovuje a pekelnými mukami sužuje, pochádza z hriešnych 

náruživostí. Chráň sa teda hriešnych smyselností a nasleduj sv. Jána v nevinnosti a pokání. A keď nemôžeš zomrieť pre 

nevinnosť, ako zomrel sv. Ján Krstiteľ, usiluj sa žiť podľa jeho príkladu v nevinnosti. Učený Tertulian hovorí: «Viac je v 

nevinnosti žiť, než za ňu zomrieť.» 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Jána Krstiteľa Svojmu človekom učinenému a zomierajúcemu Synovi za predchodcu ustanovil, popraj 

milostivé, aby sme i my tak, ako tento čo mučeník pravdy a spravodlivosti zahynul, za pravdu a spravedlivosť do smrti 

bojovali. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen. 

 

30. AUGUSTA. 

Sv. Róza z Limy. 

Za ďaľekým morom , v báječnej krásnej ,pestrými kvetami zaváňajúcej južnej Amerike ,vykvitla v záhrade Božej milostná 

ruža, ktorej vôňa ešte dnes cirkev naplňuje a všetkých nasyťuje, ktorí sa jej v duchu zbližujú. Touto ružou bola sv. Róza, 

ktorá preplnená milosťou Božou svätou svojou horlivosťou kráľovstvo Božie na seba stiahla. 

Sv. Róza narodila sa v meste Lime v južno-amerikánskej krajine Peru dňa 20. apríla roku 1586 z rodu španielského. Jej otec 

bol chudobný šľachtic a menoval sa Gašpar de Florez, matkou jej bola Mária de Oliva. Pri sv. krste dostala meno Isabella 

(Alžbeta) podľa krstnej matky Isabelly de Herrara. Keď v treťom mesiaci uzrela matka, ako v kolíske ležiaca Isabella ružami 

obsypaná byť sa jej zdá, nazvala ju Rózou (rosa = ruža) či Ruženou. Krstná matka horšila sa nad tým pomenovaním až kým 

Isabella to meno pri birmovke neobsiahla. Sv. Róza viedla už čo dieťa svätý život. V bolestiach prejavovala najväčšiu 

trpezlivosť. Ako dieťa ihrala sa pri otvorenej skryni; vrchnák spadol a rozmačkal jej palček. Keď matka k nej pristúpila, 

skryla malá Róza svoj poranený palček a len neskôr zbadala naľakaná matka ťažké a bolestné poranie je. Lekár odrezával jej 

palec a trpezlivé dieťa dívalo sa pokojne na neho. Lekár, Ján Perez de Zumeta, obdivoval trpezlivosť útleho dieťaťa. No, o 

krátky čas obdivoval zase duševnú silu malej Rózy. Nemala ani štyri roky, keď sa jej založilo do ušú a lekár musel svoje 

nástroje upotrebiť. Krv tiekla jej z ušú a matka vzdialila sa od ľútosti: Róza zotierala pokojne krv, ktorá jej stekala na hrdlo 

a na plecia. Lekár obviazal jej okolo ušú obväzky a flajstre, ktoré jej veľkú bolesť pôsobily, ale ona neponosovala sa nikdy 

na bolesti. Jedného rána zbadala matka, že flajster veľkú ranu Róze na hrdle vytiahol a zvolala s úzkostlivým súcitom: 

«Biedne dieťa moje! Nuž či si pri týchto bolestiach celú noc ztrávila?» Útla Róza mlčala, potom ale riekla: «Nebola to taká 

veľká bolesť.» V takej svätej odovzdanosti do vôle Božej a obdivovania hodnej trpezlivosti prežila sv. Róza svoju mladosť. 

I postievala sa už čo dieťa prísno a morila svoje tielko, že sa jej človek diviť musí, ale ju v tom nasledovať nemôže. Matka 

dala na ňu veľký pozor, aby si tým zdraviu neuškodila a nútila ju k jiedlu. Keď mala päť rokov, ihrala sa s bratom, a ten 

zašpinil jej krásne vlasy, tvár a šatočky blatom. Samopašný starší brat držal to za žart, ale malá Róza zdala sa byť urazenou. 

Keď to brat zbadal, riekol: «Sestrička moja, keď ťa to obráža, že som ti vlasy zašpinil, nezabúdzaj, že starostlivé upravené 

kučeravé vlasy sú nebezpečné pre ľahkomyselné mladé srdcia. I máš vedeť, že sú vlasy od Boha nenávidené, ktoré ty tak 

veľmi milovať sa zdáš.» Slová tieto riekol brat vážne a ihral sa so sestričkou ďalej. A slová bratove dotkly sa tak sv. Rózy,  

že si hneď vlasy ostrihala a často vzdychávala: «Ježišu, buď pochválený! Ježišu, stoj pri mne!» A keď niekto spomnel, že je 

krásnym dievčatkom, strachovala sa. V piatom roku života svojho obetovala srdce svoje božskému Spasiteľovi. 

Keď bola staršia, poslúchala veľmi ochotne a úzkostlivo-svedomite svojich rodičov. Samotu milovala. Hovorievala veľmi 

málo. Aby udusila v sebe samolásku, hyzdila vlasy a tvár svoju, i natierala ju, ako i ruky kôrou a prachom z indického korenia, 

ktorým sa odníma živosť barvám. Málo kedy vyšla medzi ľudí, i to len v chudobnom odeve. Matička chcela, aby sa 

dorastajúca panna slušne nosila. To bolelo sv. Rózu. Raz jej naložila, aby si položila na hlavu veniec z kvieťa a ruží. Ona 

ochotne poslúchla, ako vždy, ale pripevnila si veniec tŕňami na hlavu, aby nezmárnomyselnela. A od toho času nosievala 

často pod závojom veniec, ktorý vnútri tŕňami opatrený a o kožu na hlave pripevnený býval, aby ju na Ježiša Krista 

upamätoval. Pri sv. birmovaní dostala svoje obľúbené meno Róza, a od toho času menovala sama seba «Róza od sv. Márie». 

Keď vyrástla na pannu, chcela starostlivá matka dcéru svoju k vydajú pripravovať a skvostnejšie šatiť. I doniesla jej raz 

rozličné voňavé mydlá, aby sa nimi umývala, žeby čisté, pekné, biele ruky mala. Áno, kúpila jej i voňavé rukavičky. To sv. 

Rózu veľmi zarmútilo. Každú chvíľu donášala jej dobrá matička náušnice, prstene, náramnice, lebo nové šaty. Sv. Róza 

prosila dobrú matku, aby ju tými skvostnosťami nesužovala. Trápila sa sv. panna, že matku nemôže uposlúchnuť; ale bála sa 

i nebezpečenstva, ktoré jej duši hrozilo, keď ju uposlúchne. I bežala ku svojmu spovedelníkovi a radila sa, čo má robiť. 

Múdry kňaz napomnel matku, aby svoju dcérku pokúšaniu sveta nevystavovala. Matka to sľúbila. Ale sv. Róza bola ináč 

rodičom svojim najposlušnejšou dcérou. Keď potrebovala cverny, ihly, alebo inšie maličkosti ku domácim prácam, vždy 

prosila ponížene matku o tie maličkosti. Táto pokora pohoršila niekedy dobrú matku, i riekla poníženej dcére: «Prečo že 

prosíš a modlikáš vždycky? Vezmi si sama, čo potrebuješ.» A svätá odpovedala: «Chcem sa cvičiť v pokore, a dosiahnuť 

výhody, ktoré Boh prisľúbil pokorným; i viem, že týmto spôsobom vo mne povinná úcta oproti matke povzbudzovaná a 

zabezpečená sa stáva.» Takú poslušnosť prejavovala i oproti svojim duchovným otcom. 
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Sv. Róza prejavila v najkrajšom svetle svoju lásku ku rodičom, keď následkom mnohých nešťastných prípadov svoj majetok 

utratili a do veľkej chudoby upadli. Práve v tom smutnom čase tešila ich najviac a bola najveselšou. Celé dni a noci pracovala, 

aby ich biedu obľahčila. Pri práci obetovala seba a rodinu Bohu; keď rukama usilovne pracovala, zaoberalo sa jej nevinné 

srdce s Bohom. Sama požívala len chlieb a vodu. Aby rodičom lepšie pomáhať mohla, vstúpila vznešená panna do služby ku 

pokladníkovi krajinskému Gonzalesovi. Sluhovia a slúžky sužovali ju pre jej utiahnutý svätý život a svojou rozpustilosťou a 

necudnosťou. Ona trpela všetko a považovala sa medzi tými hriešnikami za najväčšiu hriešnicu. Ačkoľvek sa chudobne šatila, 

uchádzal sa o jej ruku šľachetný bohatý mládenec. Sv. Róza bola vtedy dvadsaťročnou. Toto nabídnutie manželstva 

zapríčinilo svätej mnohé trpké dni. Rodičia chceli ju skvele zaopatriť. I vytýkali jej chudobu a nútili ju, aby sa za mladého 

šľachtica vydala. A akokoľvek svätá svojich rodičov milovala a im v každej maličkosti úzkostlivé poslušnou bola, predsa 

spierala sa do manželstva vstúpiť. Už v útlom veku venovala bola srdce svoje Božiemu Spasiteľovi a často obnovovala svoj 

sľub večného panenstva, i nemohla ho zrušiť. Rodičia ju prosili, plakali, hrozili, ba i bili; bratia ju urážali a výčitkami trýznili. 

Ale zasľúbená nevesta Kristova nechcela stať sa nevernou svojmu sľubu a za celý svet nechcela ustúpiť od neho ani prosbám, 

ani slzám, ani hrozbám, ani trýzneniu. I vstúpila do tretieho rádu sv. Dominika a tým sa stalo, že sa nikto viac o jej ruku 

uchádzať nemohol. 

Ako sestra tretieho rádu sv. Dominika mohla doma bývať. I vyvolila si za obydlie malú chyžku v prídomovej záhrade, v 

ktorej kajúcne žila. Za vzor slúžila jej sv. Katarína zo Sieny. Obliekla si kajúcne rúcho, a na hlave nosievala tŕňovú korunu. 

Čas rozdelila si tak, že dvanásť hodín na modlenie, desať na ručnú prácu a dve na spanie pripadlo. Za lôžko slúžila jej lebo 

holá doska, alebo niekoľko polien dreva; medzery medzi polenami vyplňovala črepami, klincami a tŕňami; jej hlavnicou bolo 

vrece trieskami naplnené. V modlení dosiahla najvyššieho stupňa a stala sa účastnou takých milostí, aké Boh len najmilejším 

dušiam udeľuje. Oheň lásky, ktorý v jej srdci k Bohu horel, odrážal sa na jej prekrásnej, nevinnej tvári, kedykoľvek o Bohu 

hovorievala, alebo keď pred velebnou Sviatosťou kľačala, lebo Telo Božie prijímala. Vo svojej chyžôčke bývala vždy 

zavrená. Keď sa jej pýtaľ prečo s takou maličkou chyžôčkou je spokojná, odpovedela: «Pre môjho Spasiteľa a pre mňa je 

dosť priestrannou. Jej spovedelníci museli ju často napomínať, aby sa tak veľmi nemŕtvila. Ona to robila nielen za svoje 

hriechy, ale i za hriechy svojich spolublížnych a za duše zomrelých v očistci. Svoju lásku k blížnym dokazovala skutkami 

milosrdenstva. Ačkoľvek bola chudobnou, predsa udeľovala hojné almužny. Raz počula, že jedna ženička núdzu trpí. Nemala 

ničoho, čím by jej bola mohla pomáhať. I jedávala za osem dní len chlieb a čo usporila, podala biednej. Navštevovala 

nemocných a opatrovala ich vo vlastnom obydlí, obväzovala ich rany, právala ich rúcho a obšívala ich prádlo. 

A tak žila vo svojej chyžôčke svätý život. Prírodu Božiu milovala. Keď ráno dvere na svojej chyžôčke otvorila, vyzývala 

zeliny, rastliny, kvietky a ruže, aby s ňou Boha zvelebovaly. Ihneď zavznievalo záhradou tajomstvenné šumenie a šoptanie, 

stromy skláňaly svoje konáre a haluzy k zemi, ptáčkovia vesele a príjemne prespevovali, pestré kvietky pozdvihovaly svoje 

voňavé korunky a rozprestieraly ich krásnu pestrosť. Často mávala zjavenie. Raz prosila brata, aby jej dal prsteň spraviť. On 

s radosťou chcel sestre poslúžiť a pýtal sa jej, ako ho má dať ozdobiť. Svätá riekla: «Daj naň nápis: Ruža môjho srdca, buď 

mojou nevestou!» Vzala donesený prsteň, zaniesla ho vo Veľkom týždni do chrámu a prosila kostolníka, aby ho na to miesto 

položil na oltári, kde najsv. Sviatosť oltárna vystavená býva. Vo veľkonočný pondelok vzala posvätený prsteň a vložila si ho 

na prst. Tak zasnúbila sa čo nevesta božskému Spasiteľovi. I často potom volávala: «Oj láska, oj nebeský oheň! Jaká 

blahosklonnosť, ako prúďa sa Tvojej lásky žeravé iskry premile a prenikajú môj špik a moje kosti! Ó rozkoš, ó duša moja, 

jak nežno púta ťa Pán! Jak príjemné je Tvoje objatie!» 

Ale nezadlho bola od milostivého Boha zkúšaná. Mnohé protivenstvá musela od ľudí zakúsiť. Jej utešená, horlivá duša zdala 

sa byť suchopárnou, opustenou. Za pätnásť rokov bojovala so svojím duševným nepokojom. Ale i v tomto strašnom stave 

ostala vernou svojmu Bohu. Často vzdychávala: «Pane, nie moja, ale Tvoja vôľa staň sa!» To bola tá pevná palica, na ktorú 

sa v najväčšej búrke duše svojej podpierala. Často zatemnievala sa duša jej, srdce bolo chladné ako ľad, i cítila sa byť 

opustenou od Boha, ako by ho nikdy nebola poznala. Ona volávala s prosbami k Bohu, ale On nezdal sa ju slyšať. No Boh 

sa zmiloval nad svojou vernou služobnicou a jej cnosť vyšla z tejto ohnivej pece ako zlato sedem ráz prepustené! I žila zase 

odovzdaná celkom do vôle Božej v úzkom spojení s Ježišom Kristom a Jeho panenskou Matkou Máriou. Dva ráz za týždeň 

spovedávala sa a prijímala Sviatosť oltárnu; v oktáve Božieho Tela prijímala každý deň. Často vzdychávala: «O Pane Ježišu! 

Boh a človek! Ty si náš Stvoriteľ a Vykupiteľ. Z celého srdca ľutujem, že som Ta často obrazila, lebo Ty si, aký si, a preto, 

že Teba nado všetko milujem. Môj opravdivý Boh a Ženích mojej duše, Ty všetka radosť môjho srdca! Áno, ja túžim z celého 

srdca, aby som Ta milovala, o najdobrotivejší Ježišu, s najdokonálejšou láskou, s najúčinlivejšou, najúprimnejšou, 

nevýslovnou, náruživou, najnevyrovnateľnejšou, nezmeniteľnou, najnepremožiteľnejšou láskou, akou Ta všetci mešťania 

nebeskí milujú. Žiadam si Teba milovať, ó Bože môjho srdca a tela, ó Bože, moja radosť, ako Ta miluje Tvoja 

preblahoslavená Matka, moja Pani, najčistejšia Panna Mária. Oj Ty, áno, — ó spása a rozkoš mojej duše! Ja hovorím, ja 

túžim Teba tak, ó môj Bože, milovať, ako ma sám miluješ. Oj, keby som bola strávená, roztopená a spálená ohňom lásky 

Božej, ó môj najsladší Ježišu!» 

Boh dopustil dlhotrvajúcu nemoc na svoju vernú služobnicu. Lekári pochybovali o jej uzdravení a predpovedali jej blízku 

smrť. Ale ona ešte za tri roky žila a trpela svoje bôle s nepremožiteľnou trpezlivosťou. Čím viac sa smrť blížila, tým viac 

túžila po nej. Často vzdychala; «Pane, Tvoja vôľa staň sa! Rozmnož moje trápenie, ale spolu rozmnož i svoju lásku vo mne! 

Keď cítila, že z tohoto sveta odíde, složila generálnu spoveď a prijala Telo Božie a posledné pomazanie s najväčšou 

skrúšenostou z rúk svojho spovedelníka, zbožného kňaza Lorenzana. I prosila rodičov, aby jej udelili svoje požehnanie. 

Riekla: «Môj život, ktorý okrem Boha vám zaďakovat mám, pospiecha ku svojmu zakončeniu, i nebudem medzi vami dlho 

na tejto zemi. Preto vás prosím, aby ste mi udelili na cestu do večnosti svoje rodičovské požehnanie. So slzami prežehnali ju 

rodičia. Požiadala i rodinu Gonsalezovu, u ktorej bola predtým slúžila, aby sa s ňu rozlúčiť mohla. Dcéry bohatého Gonsaleza, 

ktoré ako sestry milovala, napomínala, aby i naďalej cnostné boli a Bohu verne slúžily. Spovedelníkovi Lorenzanovi 

predpovedala čas svojej smrti. Pod hlavu položila si poleno dreva, do ruky vzala horiacu sviecu, prežehnala sa sv. krížom a 
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trirazy zvolala: «Ježišu, Ježišu, buď mojím Ježišom, stoj pri mne!» I odovzdala pokojne svoju nevinnú dušu do rúk Božích, 

ako predpovedala, dňa 24. augusta roku 1617, v 32. roku svätého života svojho. Arcibiskup z Limy vykonal jej pohrab s 

nevídanou slávou a najprednejší mešťania niesli jej telo do hrobu. Na jej hrobe stály sa mnohé divy. Pápež Klemens X. 

vyhlásil ju r. 1671 za svätú a ustanovil sláviť jej pamiatku na deň 30. augusta. 

Sv. Róza z Limy vyobrazuje sa ako mníška dominikánska s tŕňovou korunou na hlave a košom, naplneným ružami, v ruke. 

Poučenie. 

Srdce svätej Rózy z Limy bolo svieteľňou lásky ku nebeskému Ženíchovi, ktorá od jej útlej mladosti až do blahoslavenej 

smrti rovnako plápolala. Jej najväčším pokladom bola láska Ježišova. Aby túto milosť neutratila, obetovala všetko a 

neprestajne mala pred očima život svätej Kateriny zo Sieny, ktorú si za vzor vyvolila. Ona poznala, že boháči, ktorí so svojím 

srdcom na pokladoch visia, jak na zemi, tak v budúcom živote sú nešťastní. Preto nechcela sa vydať za boháča a radšej v 

chudobe žila. Ona znala, čo hovoril svätý Theofanes z Alexandrie: «Starosť o bohatstvá znepokojuje najmilšie sny, a donáša 

potupu i nevinnému.» Ačkoľvek svätá Róza jedine svojmu nebeskému Ženíchovi žila a najnevinnejší život viedla, predsa 

dopustil Boh pred jej blahoslavenou smrťou na ňu najbolestnejšiu nemoc. Ona vyznala v tej zkúške, že sa cíti, ako by jej 

železnú žeravú guľku hlavou preháňali, akoby ohnivým ražňom od hlavy do paty prepichnutá bola, akoby ohnivý meč do jej 

srdca bol zabodnutý, akoby jej hlava prikrytá bola žeravým oceľovým šišakom, akoby na ňu tlkli ako kladivom na kovadlo 

a kosti a všetky čiastky jej tela že sú tak trápené, že nemôže pre tie bolesti nájsť žiadneho mena alebo prirovnania. A toto 

trápenie znášala svätá za štrnásť dní! Kresťane, tras sa! Keď Boh svoju láskyplnú a nevinnú služobnicu, ktorá pre Neho 

celého sveta sa zriekla, na tomto svete takým nevýslovným trápením navštívil: čo očakáva teba v očistci alebo v pekle? Teba, 

ktorý denne Ho obrážaš, nemiluješ? «Preto volala v hrozných bolestiach sv. Róza: «Pane, rozmnož moje trápenie, ale spolu 

rozmnož i svoju lásku vo mne.» I mohla zvolať: «Idem teraz so svätým plesaním k oslávenému hľadeniu osláveného obličaja 

môjho Boha, ktorého som vyhľadávala po celý čas svojho panovania vo vyhnanstve a žiadala s celým ohňom túžby! 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si medzi národami Ameriky sv Rózu nebeskou rosou Svojej milosti čo nádherný kvietok, vyznačený 

prekrásnou barvou nevinnosti a trpezlivosti vykvitnúť poprial: daj i nám milostivé, Svojim služobníkom, žeby sme ku sladkej 

vôni tohoto kvietka sa blížili a spolu i ľúbeznou vôňou Kristovou stať sa zaslúžili. Ktorý žiješ a kraľuješ v jednote Syna a 

Ducha svätého Boh po všetky veky vekov. Amen. 

 

31. AUGUSTA. 

Sv. Rajmund, kardinál a vyznavač. 

Sv. Rajmund nenarodil sa, ale uzrel svetlo sveta v decembri r. 1204 v Portelle v španielskej krajine Katalonii. Matka nosila 

ho práve siedmy mesiac pod srdcom, keď zomrela. Lekári vyňali ho umelým spôsobom zo života matky a odchovali; preto 

menuje sa i Nonnatus (Nenarodený). Jeho otec bol zchudobnelý šľachtic z rodu staroslávneho FoxSarroi a blízkym pokrvným 

grófskeho rodu Kardonna. Pri sv. krste dostal meno Rajmund gróf z Kardonny. Čo útly chlapec prejavoval neobyčajné dary 

ducha. Otec dal ho vyučovať a Rajmund Nonnatus robil veľké pokroky vo vedách, ale i v kresťanskej dokonalosti. Keď 

prišiel k rozumu, že nemá matky, vyvolil si s detinskou dôverou Rodičku Božiu, Pannu Máriu za svoju matku. Otec tešil sa 

z vedeckých pokrokov mladíkových: keď ale zbadal, že syn jeho túži po duchovnom stave a po vstúpení do kláštora, zarmútil 

sa, lebo chcel, aby pri kráľovskom dvore hodnosť dosiahol a bohatým manželstvom blahobyt a šťastie svojmu rodu založil. 

I odvolal Rajmunda zo škôl a sveril mu správu jedného statku. Rajmund uposlúchol otca, a úfal, že Bohu všade slúžiť môže. 

Samota v krásnej Božej prírode stala sa mu obľúbenejšou, než hlučný nepokoj mestký, i mohol nemýlený vo svojej nábožnosti 

sa cvičiť. Každý deň hľadel na divy moci a dobroty Božej v prírode a duša jeho rozplameňovala sa vždy viac v láske 

Stvoriteľa. I vyháňal sám stáda otcove na pašu, aby tým ľahšie a pohodlnejšie o Bohu rozjímať a Jemu slúžiť mohol. I 

nasledoval kajúcny život starodávnych pustovníkov. V hore, v ktorej obyčajne stádo pasával, stála kaplnka, pri ktorej starý 

zbožný pustovník býval. V tejto kaplnke, zasvätenej sv. Mikulášovi, kľačiaval Rajmund celé hodiny v skrúšenej modlitbe 

pohrúžený pred obrazom preblahoslavenej Panny Márie, ktorej sa obetoval a ktorú o pomoc a radu žiadal, jakú cestu má 

nastúpiť, aby večného blahoslavenstva došiel. I zjaveno mu bolo, aby vstúpil do rádu, ktorý sa nedávno založil a ktorý si 

vytkol úlohu, že zajatých z otroctva vykupovať bude. Jedného dňa prekvapil otec Rajmunda, ako sa v kaplnke modlil a svoju 

túžbu, by do rádu toho vstúpiť mohol, Božej Rodičke objavoval. I nebránil nábožnému synovi, aby svoj spasiteľný krok 

urobil. 

Rajmund odišiel do Barcelony a sv. Peter Nolasko, zakladateľ rádu k vykupovaniu zajatých určeného, prijal ho s radosťou 

medzi svojich učeníkov. O rok složil slávné sľuby rádu milostivej Panny Márie, i obetoval sa láske k blížnym a napínal 

všetky svoje sily, aby sa hodným jeho údom stal. Jeho pokroky v kajúcnej zbožnosti a kresťanskej dokonalosti boli také 

skvelé, že sa stal vzorom svojim bratom. Sv. Peter poslal ho po troch rokoch do Afriky, aby tam kresťanských väzňov z 

otroctva vykupoval. Trirazy cestoval Rajmund Nonnatus do Afriky a vysvobodil veľké množstvo veriacich, ktorí sputnaní 

okovami v žalároch a v otroctve sa trápili. Keď tretiráz prišiel do Algíru a všetky peniaze vydal za osvobodených kresťanov 
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a ešte tam mnohí v otroctve vzdychali, dal sa sám do zálohy za tých, ktorí najviac trpeť museli a ktorí sa už svojej viery 

chceli odrieknuť, aby sa osvobodili zo svojich veľkých múk. Táto obetivosť rozdrážiia surových Mohamedánov proti 

Rajmundovi, i chceli všetok svoj hnev na ňom vyliať. Trápili ho hladom a smädom, horúčosťou a zimou, potupovaním a 

bolestným mučením. Ponížený sluha Boží trpel všetko trápenie odovzdaný do vôle Božej. A divosi boli by ho zavraždili, 

keby sa vrchnosť do toho nebola zastarala a nerozkázala, žeby bol pri živote zachovaný; lebo očakávala zo Španielska veľké 

výkupné peniaze za neho. I prepustený bol sv. Rajmund zo žalára a mohol svobodne po meste chodiť. 

Horlivý sluha Boží použil teraz svoju svobodu v plnej miere. Usilovne navštevoval kresťanov v žalároch a v otroctve 

sužovaných, tešil ich, napomínal k vytrvalosti a ku zbožnosti. Áno, neohrozene ohlasoval slovo Božie i Mohamedánom. 

Veľmi tešil sa, keď sa niektorí dali pokrstiť. Keď sa o tom mahomedánska vrchnosť dozvedela, že mnoho neveriacich 

pokrsteno bolo, chcela ho na smrť odsúdiť; aby ale veľkej výplaty za neho pozbavená nebola, dala ho ukrutne palicovať. Ale 

horlivý sluha Boží nedal sa týmto mučením odstrašiť. Jaknáhle bol zase na svobodu prepustený, ohlasoval verejne, ako 

predtým, sv. Evanjelium. A veľké množstvo Mohamedánov prijalo sv. krst. Predstavený mesta dal sv. Rajmunda chytiť, 

poviazať, ulicami mesta vodiť, verejne palicovať a na prostried mesta jeho obe perný žeravým železom preklať, a aby hovoriť 

nemohol, zámkom zamknúť, ktorý zámok neotvárali, len keď mu dávali jedlo. Do mesta viac nesmel a sedel v hnusnom 

žalári. Suroví žalárnici nakladali s ním ukrutne. 

Keď sa dozvedel sv. Peter Nolasko o smutnom stave sv. Rajmunda, poslal veľké výkupné do Afriky a dal ho vysvobodiť z 

rúk Mohamedánov. Osem mesiacov ztrávil sv. Rajmund v hnusnom žalári, i odišiel naspäť do svojej vlasti. A keď sa pápež 

Gregor IX. dozvedel, aké veľké služby svätý v Afrike sv. cirkvi preukázal a čo všetko pretrpel, vymenoval ho za kardinála. 

V Barcelone žil sv. Rajmund, ako predtým, vo svojej kláštorskej chyži. Dôstojnosť kardinálska nepremenila pokorného sluhu 

Božieho. Do palácu, ktorý mu čo kardinálovi v Barcelone vykázali, nikdy nevstúpil. On zostal pokorným, skromným 

mníchom. Raz v zime pršalo celý deň, i postretol svätý žobráka na ulici, ktorý nemal nič na holej hlave. Sv. Rajmund sňal 

svoj klobúk a prikryl hlavu starcovu. Keď prišiel domov, začal sa skrúšene modliť. I bol vytržený, ako niekedy sv. apoštol 

Pavel. Videl prekrásnu záhradu a v nej preblahoslavenú Pannu Máriu, v prostred mnohých bieloodených panien, ktoré pestré 

kvietky trhaly a z nich veniec vily. A on počul slová: «Tento veniec zasluhuje ten, ktorý daroval svoj klobúk chudobnému 

starcovi.» A sv. Rajmund zvolal: «Nie, nie, ja nežiadam za odmenu veniec, ale Ježiša Krista!» Sotva tie slová svätý vyslovil, 

zjavil sa mu Ježiš Kristus s klobúkom, ktorý bol žobrákovi daroval; v ruke držal ten kvetinový veniec a tŕňovú korunu a 

ponúkal mu oboje. Sv. Rajmund prosil o tŕňovú korunu. A keď mu ju Spasiteľ podal, položil si ju na hlavu. A keď sv. 

Rajmund z toho vytrženia k sebe prišiel, mal veľké bolenie hlavy, ktoré mu až do smrti zostalo. V Barcelone žil šľachtic, 

ktorý svoju manželku z nevernosti podozrieval a veľmi sužoval. Niektorí závistníci očiernili jeho manželku, a on im veril. 

Keď si rozmyslel, že sa snáď nespravodlivo proti nej prehrešuje, išiel ku sv. Rajmundovi a radil sa s ním. Svätý poslal 

žiarlivého šľachtica hneď domov a riekol: «Ako nepodstatná je obžaloba z nevery, také sú i rany bez krve. Máš vedet, že 

tvoja manželka svoju vernosť vždycky zachovala, a tí, ktorí ju u teba nespravodlivé obžalovali, pokutovaní budú v krátkom 

čase.» Šľachtic prišiel domov a našiel svoju manželku veselú. Nespravodliví žalobníci dopustili sa zločinov a odvisli na 

šibenici. Tento trest Boží, ktorý zastihol pomluvačov, prestrašil mnohých hriešnikov, ktorí pokánie činili, a zapríčinil, že 

svätý Rajmund vysoko ctený bol. 

Z kláštorskej samoty vytrhol sv. Rajmunda pápež Gregor IX., ktorý ho ku svojmu boku do Ríma povolal, aby mu pri správe 

sv. cirkvi radou svojou a pomocou prispieval. Len z poslušnosti oproti hlave sv. cirkvi opustil svoj kláštor a v chudobnom 

rúchu svojho rádu poberal sa bosý do ďalekého Ríma. Nezašiel ďaleko, len do mesta Kardony, v ktorom nebezpečne 

onemocnel. Zbožný Rajmund cítil, že sú jeho pozemské hodiny spočítané, i prosil o zaopatrenie svätými sviatosťami 

zomierajúcich. Farár miestny nebol doma, i nemohol byť sv. Rajmund hneď zaopatrený. Grófovi z Kardony zjavil sa nebeský 

sprievod (procesia), na ktorého čele sám Spasiteľ akoby kňaz kráčal a zomierajúcemu Sviatosí oltárnu udelil. Keď o chviľu 

gróf z Kardony do izby k nemocnému vstúpil, našiel ho na kolenách spozdvihnutýma k nebu rukama vo vytržení kľačať. 

Keď sa gróf sv. Rajmunda pýtal, čo sa stalo, odpovedal: «Jak dobrotivý je Boh Israela oproti tým, ktorí sú pravého a 

nevinného srdca!» I opätne žiadal si prijať sv. sviatosti zomierajúcich, a keď sa to stalo, zvolal: «Bože môj, do Tvojich rúk 

odporúčam ducha svojho.» I usnul v Pánu dňa 31. augusta roku 1240, v 36. roku svätého života svojho. 

On bol už za živa za svätého považovaný a keď zomrel, povstala hádka o jeho mŕtve telo. Grófska rodina Kardonská, jeho 

pokrvní, žiadali, aby u nich, kde zomrel, bol pochovaný, kňazi z Barcelony chceli, aby u nich bol pochovaný, lebo že sa tam 

stal kardinálom, a údovia rádu, ku ktorému čo brat patril, žiadali, aby v ich kláštore pochovaný bol. Prostý človiečik, ktorého 

si predtým nikto nevšímal, navrhol, aby naložili rakev (umrlčiu truhlu) s telom sv. Rajmunda na voz, a zapriahli doň slepú 

mulicu, a kam táto rakev zaveze, tam aby telo jeho pochovali. Návrh sa prijal. Zapriahnutá mulica poberala sa von z mesta k 

horám, na ktorých niekedy sv. Rajmund stádo pasával a kde sa nachádzala pustovna a kaplnka sv. Mikuláša, v ktorej sa svätý 

predtým veľmi často modlieval. Tri razy obišla mulica kaplnku, i padla pred jej bránou mrtvá na zem. Telo sv. Rajmunda 

Nonnata pochované bolo hneď v tej kaplnke. A sv. Peter Nolasko vystaval r. 1255 na tomto mieste kláštor svojho rádu a 

kostol, v ktorom sa až podnes ostatky sv. Rajmunda prechovávajú. Pápež Alexander VII. vyhlásil ho r. 1657 za svätého. Na 

jeho hrobe a jeho prímluvou stály sa premnohé divy. 

Sv. Rajmund Nonnatus vyobrazuje sa v rúchu svojho rádu, ako sa mu zjavuje Spasiteľ s tŕňovou korunou v ruke; alebo v 

rúchu kardinálskom. 

Poučenie. 
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Ako sv. Róza z Limy, tak bol i sv. Rajmund Nonnatus za svoje dobré skutky, ktoré z lásky k Bohu a k blížnym konal, od 

Boha zkúšaný; ba on sám žiadal si za to, čo dobrého žobrákovi na ceste preukázal, tŕňovú korunu a nie kvetinový veniec. On 

putoval viac ráz do Afriky a podstúpil tam od Mohamedánov (Turkov) pre Krista Pána najhroznejšie muky. A keď zázračným 

spôsobom z nebezpečenstva so životom vyviazol, usiloval sa, žeby mohol sv. cirkvi osožným sa preukázať. On vedel, že 

utrpenie a láskavé skutky sú veľkým pokladom pre večnosť. Svet poznal jeho svätý život a obdivoval ho. Pápež povýšil ho 

na najvyššiu hodnosť, ktorú katolícka cirkev udeliť môže: a on žil ako ponížený mních a zveleboval Boha, Pána svojho, že 

ho utrpením zkúšal. On chcel trpeť nie tak za seba, ako za duše spolublížnych, ktorých z telesného otroctva vysvobodzoval. 

Na neho vsťahujú sa slová múdreho Siracha (31.; 11.): «Preto sú jeho poklady zaistené u Pána a jeho almužny spomínať bude 

celé zhromaždenie svätých.» Sv. Rajmund znal rozdiel medzi smrťou spravodlivého a smrťou hriešnika. On chcel trpeť za 

hriešnikov, aby sa aspoň pred smrťou obrátili na cestu spasenia. Kresťane, nasleduj sv. Rajmunda v trpezlivosti. Keď si 

obťažený hriechami, utrpenie tvoje zmyje ich, ono je lacným očistcom. Keď nemáš ťažkých hriechov, nadobudneš si 

trpezlivým znášaním biedy, nemoce, prenasledovania veľké poklady pre večný život. 

Modlitba. 

Ó Bože, ktorý si sv. Rajmunda, Svojho vyznavača, podivuhodným vysvoboditeľom Svojich veriacich z otroctva bezbožných 

učiniť ráčil, popraj nám milostivé na jeho prímluvu, žeby sme od väzby hriechov osvobodení, voľnou mysľou to, čo je Tebe 

príjemné, vykonávať mohli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho, ktorý s Tebou a s Duchom svätým žije a kraľuje 

na veky vekov. Amen. 


