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Streda 20. marec 2019 

meniny: Víťazoslav, Klaudius 
 

Piť Pánov kalich 

 

1. Zjednotenie vlastnej vôle s Pánovou vôľou. 

Spoluvykupovať s ním. 

2. Obetovanie utrpenia a dobrovoľného 

umŕtvovania. Pokánie v každodennom živote. 

Niekoľko príkladov umŕtvovaní. 

3. Umŕtvovania v službe iným ľuďom. 

 

1 Cestou do Jeruzalema Ježiš po tretí raz hovoril 

učeníkom o svojom utrpení a smrti a o svojom 

slávnom zmŕtvychvstaní. Keď zastali blízko 

Jericha, podišla k nemu istá žena, bola to matka 

Jakuba a Jána, a prosila o jeho priazeň pre svojich 

synov. Svätý Matúš opisuje, ako s úplnou prostotou 

povedala Ježišovi: Povedz, aby títo moji dvaja 

synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej 

pravici a druhý po ľavici.1 Vtedy jej Pán odpovedal: 

                                                             
1 Mt 20,21.  



Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja 

piť? Oni mu vraveli: Môžeme.2 

      Bratia z toho zaiste veľa nerozumeli. Predtým 

svätý Lukáš zaznamenal: Lenže oni z toho ničomu 

nerozumeli. Toto slovo im zostalo zahalené a 

nepochopili, čo hovoril.3 

      Ťažko sa chápe reč kríža. Oni však boli 

pripravení - hoci to bolo len so všeobecným 

zámerom - súhlasiť s tým, čo chcel Ježiš. Nekládli 

Pánovi v tom, do akej miery ho chcú nasledovať, 

žiadne podmienky; ani my by sme nemali. Preto ak 

o čosi prosíme vo svojich modlitbách, musíme byť 

ochotní predovšetkým k úplnému stotožneniu sa s 

Božou vôľou; dokonca aj keď sa prieči našim 
zámerom. „Boh vo svojej vznešenosti,” hovorí 

svätá Terézia, „vie lepšie, čo je pre nás vhodné; 

nemusíme mu radiť, čo nám má dať, veď nám môže 

celkom oprávnene povedať, že nevieme, čo 

žiadame.”4 Boh chce, aby sme ho prosili o to, čo 

potrebujeme, ale predovšetkým túži, aby sme 

zladili svoju vôľu s jeho vôľou. Vždy nám dá to, čo 

je pre nás najlepšie. 

      Ján a Jakub prosili o čestné miesto v jeho 

kráľovstve. Ježiš namiesto toho vravel o vykúpení. 

Spýtal sa, čo sú pripravení s ním trpieť. Poslúžil si 

                                                             
2 Mt 20,22. 
3 Lk 18,34. 
4 Sv. Terézia od Ježiša, Castillo interior, 2, 8. 



židovským obrazom kalicha, ktorý symbolizoval 

vôľu Boha voči človeku.5 Pánov kalich bol veľmi 

horký, ale stal sa kalichom požehnania6 pre 

všetkých ľudí. 

      Piť z kalicha druhého človeka bolo znakom 

hlbokej priazne a ochoty prežívať spoločný osud. 

Práve k takémuto prežívaniu pozýva Pán tých, 

ktorí chcú ísť za ním. Aby sme mali účasť na jeho 

slávnom zmŕtvychvstaní, treba sa s ním podeliť aj 

o jeho kríž. Či ste pripravení trpieť spolu so mnou? 

Či môžete piť so mnou môj kalich? Môžeme - 

odpovedali obaja apoštoli. 

      Svätý Jakub zomrel o niekoľko rokov neskôr 

sťatý na rozkaz kráľa Herodesa Agrippu.7 Svätý Ján 

z lásky k Pánovi znášal nespočetné utrpenia a 

prenasledovania. 

      „Aj nás Ježiš volá, aj nás sa Ježiš spytuje, ako sa 

pýtal Jakuba a Jána: Môžete piť kalich, ktorý mám ja 

piť? (Mt 20,22). Môžete piť tento kalich dokonalej 
oddanosti do Otcovej vôle? Môžeme: »Áno, sme 

ochotní!« - odpovedali Ján a Jakub. Sme všetci, vy a 

ja, skutočne ochotní plniť vo všetkom vôľu nášho 

Boha Otca? Je naše srdce úplne oddané Pánovi? 

Alebo ešte lipneme na sebe, na svojich záujmoch, 

na svojej pohodlnosti, na svojom egoizme? Je v nás 

                                                             
5 Porov. Ž 16 (15),5. 
6 Porov. Iz 51, 17-22. 
7 Porov. Sk 12,2. 



ešte niečo, čo sa nezhoduje s naším kresťanstvom 

a čo nám bráni sa očistiť? Dnes máme príležitosť to 

odložiť.”8 

 

2 Keď sa žena obrátila s materskou prosbou naňho, 
Ježiš sa opýtal svojich učeníkov: „Môžete piť 

kalich...? Pán vedel, že ho môžu nasledovať v 

utrpení, a predsa sa ich opýtal, aby sme všetci 

počuli, že nik nemôže kraľovať spolu s Kristom, ak 

ho predtým nenasledoval v jeho utrpení; veci 

veľkej hodnoty sa totiž dosahujú za veľkú cenu.”9 

Niet kresťanského života bez umŕtvovania; taká je 

jeho cena. „Pán nás vykúpil svojím krížom; svojou 

smrťou nám prinavrátil nádej, právo na život. 

Nemôžeme uctievať Krista, ak ho neuznávame ako 

svojho Spasiteľa, ak ho neuctievame v tajomstve 

kríža... Pán urobil utrpenie prostriedkom na 

vykúpenie; vykúpi nás prostredníctvom svojich 

bolestí, ak neodmietneme spojiť svoje utrpenie s 

jeho bôľom, aby sme ho pretvorili na prostriedok 

vykúpenia.”10 

      Odteraz sa utrpenie vždy bude môcť zlúčiť s 

Pánovým kalichom, zjednotiť sa s jeho utrpením za 

vykúpenie celého ľudstva. Utrpenie, ktoré bolo 

predtým nezmyselné, teraz v Kristovi nadobúda 

                                                             
8 Sv. Josemaría Escrivá, Ísť s Kristom, 15. 
9 Sv. Ján Zlatoústy, Homiliae in Matthaeum, 35. 
10 Sv. Pavol VI., Príhovor, 24. 2. 1967. 



zmysel. Každý z nás môže povedať: Preto všetko 

znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, 

ktorá je v Kristovi Ježišovi, a večnú slávu.11 Každý 

deň zomieram, tak ako ste mojou slávou bratia, 

ktorú mám v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.12 

      Umŕtvovanie a pokánie, ku ktorým nás vyzýva 

Pôstne obdobie, majú ako hlavný motív 
spoluvykúpenie, „podiel na utrpení Kristovom”,13 

účasť na samotnom Pánovom kalichu. 

Predovšetkým získavame tým my sami, ale 

nadprirodzená skutočnosť nami obetovaného 

utrpenia a dobrovoľných umŕtvovaní sa rozširuje 

aj na celú Cirkev, ba dokonca na celý svet. 

Dobrovoľné umŕtvovanie sa je prostriedkom 

očistenia a zadosťučinenia, potrebným na to, aby 

sme sa mohli zhovárať s Pánom v modlitbe, a 

nevyhnutným pre apoštolskú účinnosť, keďže 
„činnosť bez modlitby je bezcenná; modlitba sa 

stáva cennejšou, keď sa spojí s obetou”.14    

      Ducha pokánia a umŕtvovania prejavujeme v 

našom bežnom živote, pri plnení denných 

povinností, neočakávajúc nejaké mimoriadne 
okolnosti. „Pokánie znamená, že presne plníš 

časový rozvrh práce, ktorý si si stanovil, i keď sa 

telo bráni a myšlienky sa snažia uniknúť do 
                                                             
11  2 Tim 2,10. 
12  1 Kor 15,31. 
13 Sv. Pavol VI., apoštolská konštitúcia Poenitemini, 17. 2. 1966. 
14 Sv. Josemaría Escrivá, Cesta, SSV Trnava 1994, 81. 



blúznivého snenia. Pokánie znamená, že vstávaš v 

presne určenú hodinu, ako aj to, že neodkladáš bez 

vážneho dôvodu na neskôr úlohu, ktorá sa ukazuje 

ako ťažšia alebo ťa stojí viac námahy. 

      Pokánie spočíva v tom, že dokážeš tak zladiť 

svoje povinnosti voči Bohu, voči blížnym i voči 

sebe, a to pri všetkej náročnosti k sebe, aby si si 

našiel čas na splnenie každej povinnosti. Pokánie 

konáš vtedy, keď sa s láskou podriadiš svojmu 

plánu modlitby napriek únave, vnútornému chladu 

či nechuti. 

      Pokánie znamená vždy sa správať k druhým - 

hlavne k tým najbližším - láskavo; venovať sa s 

úprimným záujmom trpiacim, chorým, 

postihnutým; trpezlivo odpovedať ľuďom, ktorí sú 

neodbytní alebo prišli nevhod; vedieť zmeniť 

alebo odložiť svoje plány, keď si to vyžadujú 

okolnosti, a predovšetkým dobré a spravodlivé 

záujmy iných.   

      Pokánie spočíva v tom, že s dobrou náladou 

znášaš tisíc malých protivenstiev dňa; že nenecháš 

nedokončenú začatú prácu, aj keď ťa opustilo 

prvotné nadšenie; že zješ s vďačnosťou, čo ti 

predložia na stôl, a nebudeš prieberčivý. 

      Pre rodičov a všetkých tých, ktorí plnia poslanie 

riadiť či vychovávať, pokánie znamená 

napomenúť, keď treba, a to podľa povahy chyby a 



individuality toho, kto potrebuje túto službu, a 

nepodľahnúť malicherným a sentimentálnym 

náladám.  

      Duch pokánia vedie k tomu, že nebudeme 

úporne trvať na svojich monumentálnych  plánoch 

do budúcnosti, v ktorých už vidíme svoje geniálne 

ťahy štetcom. Akú radosť urobíme Bohu, keď sa 

budeme vedieť zrieknuť svojich mazaníc a 

diletantského počínania a dovolíme mu, aby dodal 

obrazu črty a farby, ako sa mu zapáči.”15 

    

3 Keď ostatní učeníci počuli rozhovor oboch 

bratov s Ježišom, namrzeli sa. Vtedy Pán povedal: 

Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a 

mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to 

tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať 

veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť 

byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani 

Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a 

položiť svoj život ako výkupné za mnohých.16 

      Služba Krista ľudstvu má za cieľ spásu. Naša 

pozícia musí byť pozíciou služby Bohu a blížnym v 

nadprirodzenom duchu, zvlášť v záležitostiach 

týkajúcich sa spásy, ale aj vo všetkom, čo sa 

vyskytne v priebehu dňa. Znamená to službu aj 

                                                             
15 Sv. Josemaría Escrivá, Boží priatelia, 138. 
16 Mt 20, 24-28. 



tým, ktorí nám za to neprejavia vďačnosť. Je to 

najlepší spôsob, ako účinne a nepozorovane 

zasvätiť svoj život za iných i ako bojovať proti 

vlastnému egoizmu, ktorý nás zbavuje radosti. 

      Väčšina povolaní predpokladá bezprostrednú 

službu blížnym: povolanie domácej panej, 

predavača, učiteľa; každé poctivé povolanie, hoci 

nie vždy bezprostredne, predstavuje službu. Kiež 

na to nezabúdame; pomáha nám to totiž v 

posväcovaní sa prácou. 

      Služba blížnym vyžaduje umŕtvovanie sa, 

uvedomovanie si Božej prítomnosti a zabúdanie na 

seba. Niekedy tento duch služby môže šokovať 

zvlášť tých, čo myslia len na seba. Pre nás, 

kresťanov, je to dôvod pre hrdosť a česť, že takto 

nasledujeme Krista, lebo dobrovoľná služba z 

lásky vyžaduje, aby sme uplatňovali veľa 
prirodzených a nadprirodzených čností. „Táto 

dôstojnosť sa prejavuje v ochote slúžiť podľa 
príkladu Krista, ktorý »neprišiel dať sa obsluhovať, 

ale slúžiť«. Ak teda vo svetle tohto Kristovho  

postoja možno skutočne »kraľovať« iba »službou«, 

tak si potom táto »služba« vyžaduje takú duchovnú 

vyspelosť, že ju vlastne treba nazvať 
»kraľovaním«. Aby niekto mohol náležite a účinne 

slúžiť druhým, musí vedieť ovládať seba samého a 



vlastniť tie čnosti, ktoré umožňujú takúto vládu 
nad sebou.”17 

      Dôležité je, aby sme slúžili a pomáhali tým, ktorí 

nás obklopujú, hoci nám to nezaplatia ani inak 

nenahradia. Slúžiť spolu s Kristom a pre Krista 

znamená spolu s ním kraľovať. Naša Matka, 

preblahoslavená Panna Mária, ktorá slúžila svojmu 

Synovi i svätému Jozefovi, nám pomôže naučiť sa 

rozdávať úplne, bez vypočítavosti. 

 

  

                                                             
17 Sv. Ján Pavol II., encyklika Redemptor hominis, 4. 3. 1979, 21. 



Štvrtok 21. marec 2019 

meniny: Blahoslav 
 

Odpútanie sa 

 

1. Odpútanie sa od vecí nám dá potrebnú slobodu, 

aby sme mohli nasledovať Krista. Dobrá sú len 

prostriedkami. 

2. Odpútanie sa a veľkodušnosť. 

3. Odpútanie sa od vecí nevyhnutných i potrebných, 

od zbytočného strachu o zdravie, od darov, ktoré 

nám dal Boh... 

 

1 V Pôstnom období nás Cirkev často vyzýva, aby 

sme sa odpútali od pozemských vecí a vyplnili naše 

srdce Bohom. V prvom čítaní dnešnej svätej omše 

prorok Jeremiáš hovorí: Požehnaný je muž, ktorý 

dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou. Je ako 

strom zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku 

korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu 

ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a 

neprestáva rodiť ovocie.18 Pán sa stará o človeka, 

ktorý doňho vložil svoju nádej. 

                                                             
18 Jer 17, 7-8. 



      Kto vkladá nádej do pozemských vecí a od Pána 

sa mu srdce vzdialilo, je odsúdený, aby bol 

neplodný a neprinášal ovocie v tom, čo je naozaj 

dôležité: Je ako tamariška na púšti, neuzrie 

prichádzať blaho, býva v púšti na vyhoreniskách, v 

zemi soľnatej, neobývanej.19  

      Všetci kresťania sa musia snažiť, aby „správne 

usmerňovali svoje city, žeby im užívanie vecí tohto 

sveta a prilipnutie k bohatstvám v rozpore s 

duchom evanjeliovej chudoby neprekážalo v úsilí o 

dokonalú lásku”.20  

      Pán chce, aby sme sa zaoberali pozemskými 

vecami a patrične si ich zamilovali. Ploďte a množte 

sa a naplňte zem! Podmaňte si ju.21 Kto však  miluje 
pozemské veci „nezriadene”, nenecháva vo svojom 

srdci miesto pre Božiu lásku. Pripútanie sa k 

pozemským dobrám je nezmieriteľné so 

zamilovaním si Pána: Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj 

mamone.22 Dobrá sa môžu zmeniť na putá, ktoré 

prekážajú pozdvihnúť sa ku Kristovi. A aký zmysel 

môže mať náš život, ak nás nevedie k nemu? 
„Kristus je cesta, po ktorej kráčame k Bohu -, ale 

Kristus na kríži. Aby sme mohli vystúpiť na kríž, 

musíme mať srdce slobodné, odpútané od 

                                                             
19 Jer 17,6. 
20 Druhý vatikánsky koncil, vieroučná konštitúcia Lumen gentium, 21. 

11. 1964, 42. 
21 Gn 1,28. 
22 Mt 6,24. 



pozemského.”23 On nám dal príklad: prechádzal 

okolo pozemských dobier, zachovajúc si dokonalú 

vládu nad nimi a najplnšiu slobodu. Hoci bol 

bohatý, stal sa pre vás chudobným.24 Zanechal nám 

nevyhnutnú podmienku, ako kráčať za ním: Tak 

ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, 

nemôže byť mojím učeníkom.25 Je to nevyhnutná 

podmienka aj pre tých, ktorí ho chcú nasledovať 

uprostred sveta. Nedostatočná ochota zrieknuť sa 

dobier naplnila smútkom mládenca,26 ktorý bol 

veľmi bohatý a veľmi na ne naviazaný. Koľkože 

stratil ten mladý človek v onen deň! Tie bohatstvá 

sa mu raz predsa vymknú z rúk!  

      Materiálne statky sú dobré, lebo pochádzajú od 

Boha. Sú to prostriedky, ktorými od počiatku 

stvorenia Boh vybavil človeka, aby sme si pomocou 

nich zabezpečili rast a spoločenský rozvoj. Sme 

správcami týchto dobier na určitý čas, na veľmi 

krátky čas. Všetko nám má slúžiť na to, aby sme si 

zamilovali Boha - Stvoriteľa a Otca - a veci, ktoré 

pre nás stvoril a nám zveril. Ak sa pripútavame k 

veciam, ktoré vlastníme; ak nevykonávame skutky 

účinného odpútavania sa od nich; ak dobrá 

neslúžia na konanie dobra; ak nás odlučujú od 

Pána - vtedy nie sú dobrami, menia sa na čosi zlé. 

                                                             
23 Sv. Josemaría Escrivá, Krížová cesta, SSV Trnava 1995, 10. zast. 
24 2 Kor 8,9. 
25 Lk 14,33. 
26 Mk 10,22.  



Kto stavia bohatstvo do stredu svojho života, 

vylučuje sa z nebeského kráľovstva; svätý Pavol 

nazýva zlú žiadostivosť modloslužbou.27 Vtedy sa 

na miesto, ktoré patrí Bohu, postaví bôžik. 

      Kto nepretrhne putá, čo ho nebezpečne viažu s 

vecami, ľuďmi i so sebou samým - hoci by to boli 

skvelé veci či osoby -, zbavuje sa opravdivého 

vnútorného života a spoločenstva lásky s Pánom. 
„Lebo je malý rozdiel,” hovorí svätý Ján z Kríža, „či 

je vták zviazaný tenkou nitkou a či šnúrkou, keďže 

ani vtedy, keď je zviazaný nitkou, rovnako nevie 

lietať, ako keby bol zviazaný šnúrkou. Pravdaže, 

ľahšie je strhnúť tenkú nitku; ale akokoľvek ľahko 

ju možno pretrhnúť, ak ju nestrhneme dolu, vták 

nepoletí.”28 

      Takéto odpútanie sa posilňuje našu schopnosť 

milovať Boha, ľudí a všetky ušľachtilé veci tohto 

sveta.                                                                

    

2 Evanjelium svätej omše nám predstavuje 

človeka, ktorému jeho materiálne statky neboli na 

osoh. Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru 

a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho 

bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. 

                                                             
27 Kol 3,5. 
28 Sv. Ján z Kríža,  Llama de amor viva, 11, 4. 



Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho 

stola.29 

      Boháč má určitý zmysel a štýl života. Písmo 
hovorí, že „hodoval”. Žije pre seba, ako keby Boh 

nejestvoval, ako keby Boha nepotreboval. Žije 

pohodlne, v nadbytku. Podobenstvo nám nehovorí, 

že by vystupoval proti Bohu alebo cítil antipatie 

voči chudobným; je iba slepý, nevidí Boha ani 

človeka v núdzi. Žije len pre seba samého. Chce 

nájsť šťastie v egoizme, a nie vo veľkodušnosti. A 

egoizmus človeka zaslepuje a degraduje. 

      V čom spočíva jeho hriech? Jednoducho 

nezbadá Lazára, neberie ho do úvahy. Nepoužíva 
dobrá v zhode s Božou vôľou. „Nebola to totiž 

chudoba, vďaka ktorej sa Lazár dostal do neba, ale 

jeho pokora, a taktiež nebolo to bohatstvo, čo 

zabránilo boháčovi získať večný odpočinok, lež 

jeho egoizmus a nevernosť”30 - hovorí svätý Gregor 

Veľký.  

      Egoizmus, malomeštiactvo a pohodlnosť 

nedovoľujú vidieť potreby iných ľudí. Vtedy sa s 

ľuďmi zaobchádza ako s vecami, ako s bezcennými 
vecami [je ťažkým previnením zaobchádzať s 

ľuďmi ako s vecami, ktoré si buď vážime, alebo 

odhadzujeme, a to podľa toho, aký prospech z nich 

                                                             
29 Lk 16, 19-21. 
30 Sv. Gregor Veľký, Homílie k Evanjeliu podľa sv. Lukáša, 40, 2. 



máme]. Všetci sme povinní snažiť sa iných hojne 

obdarovávať citom, pochopením, srdečnosťou, 

potechou, dobre vykonanou prácou, almužnou pre 

núdznych alebo na iné dobré ciele, každodenným 

úsmevom, dobrou radou, povzbudením svojich 

priateľov, aby pristúpili k svätým sviatostiam... 

      Podľa toho, ako užívame bohatstvo - väčšie či 

menšie -, ktoré nám Boh dal k dispozícii, získavame 

pre seba večný život. Musíme sa oň zaslúžiť v čase, 

ktorý je nám daný na zemi. Ak sme veľkodušní, 

berieme iných ako Božie deti, potom budeme 

šťastní už tu na zemi a neskôr aj vo večnosti. Láska 

v jej rozmanitých formách predstavuje vždy 

uskutočnenie Božieho kráľovstva a jediná prežije 

uprostred tohto pominuteľného sveta. 

      Odpútanie sa musí byť účinné  - ale tento účinok 

sa nedosahuje bez obety - a musí byť aj prirodzené 

a skryté, ako sa patrí na kresťanov, ktorí žijú 

uprostred sveta a využívajú dobrá ako pracovné 

nástroje alebo pri plnení apoštolských úloh. Ide o 

pozitívne odpútanie sa, pretože všetky pozemské 

veci sa v porovnaní s tým obrovským a 

nekonečným dobrom, ktoré môžeme dosiahnuť, 

javia ako smiešne malé a slabé; musí byť tiež 

vnútorné, musí zahŕňať túžby; aktuálne - vyžaduje 

častý pohľad do hĺbky svojho srdca a prijatie 

konkrétnych rozhodnutí, ktoré upevňujú vnútornú 

slobodu; radostné, pretože naše oči sú obrátené na 



Krista, neporovnateľné dobro, a pretože 

neznamená obyčajné zrieknutie sa, ale duchovné 

bohatstvo, vládu nad vecami a plnosť. 

 

3 Odpútanie sa rodí sa z lásky ku Kristovi a súčasne 

spôsobuje, že táto láska vzrastá a je živá. Boh 

neprebýva v duši plnej malicherností. Preto je 

nevyhnutné úsilie o bdelosť a vnútornú čistotu. 

Pôstny čas je nám daný, aby sme preskúmali svoj 

postoj k veciam i k sebe samým: či vlastním veci 

nepotrebné alebo zbytočné? Či si robím kontrolu 

výdavkov, aby som zistil, na čo prevažne vydávam 

peniaze? Či sa vyhýbam všetkému, čo pre mňa 

predstavuje luxus alebo jednoducho rozmar, 

pamätajúc, že nie pre všetkých tieto slová 

znamenajú to isté? Či zvyknem veľkodušne, bez 

vypočítavosti dávať almužnu ľuďom v núdzi alebo 

na apoštolské diela? Či sa pričiňujem o podporu 

bohoslužobných nákladov v Cirkvi príspevkom 

adekvátnym mojim príjmom a výdavkom? Či som 

pripútaný k veciam alebo prostriedkom, ktoré 

používam v práci? Či sa sťažujem, keď mi niečo 

nevyhnutné chýba? Či vediem striedmy život, 

vlastný osobe, ktorá chce byť svätá? Či mám 

nepotrebné výdavky kvôli unáhlenosti alebo 

nedostatku predvídavosti? 

      Aby sme mohli vykročiť za Pánom, okrem 

odpútania sa od materiálnych dobier je 



nevyhnutné odpútať sa od seba samých: od 

zdravia, od toho, čo si o nás myslia iní, od 

vznešených ambícií, od pracovných úspechov a 

triumfov. 

      „Mám na mysli aj tie rýdze plány... ktorými 

chceme výhradne chváliť a oslavovať Boha. 

Môžeme sa riadiť touto pevnou a jasnou zásadou: 
»Pane, chcem to či ono, ale len ak sa to tebe páči, 

lebo keď nie, načo by mi to bolo?« Zasadíme tak 

smrteľnú ranu sebectvu a pýche, ktoré sa ľahko 

zahniezdia v každom srdci, a zároveň dosiahneme 

pravý pokoj svojich duší; odpútaním sa hlbšie a 

mocnejšie sa ponoríme do Božieho objatia.”31 Či 

sme takto odpútaní od očakávania ovocia zo svojej 

práce? 

      Kresťania musia vlastniť veci tak, akoby nič 
nevlastnili.32 Svätý Gregor Veľký hovorí, že „ten 

vlastní, akoby nič nevlastnil, kto si síce 

zhromažďuje všetko potrebné na užívanie, ale 

obozretne predvída, že to bude musieť čoskoro 

opustiť. Ten užíva tento svet, akoby ho neužíval; 

kto vlastní veci nevyhnutné pre život, ale 

nedovoľuje, aby ovládali jeho srdce, a snaží sa, aby 

to všetko slúžilo - a nie škodilo - na úžitok duši, 

ktorá sleduje vyššie ciele.”33 

                                                             
31 Sv. Josemaría Escrivá, Boží priatelia, 114. 
32 1 Kor 7,30. 
33 Sv. Gregor Veľký, Homílie k evanjeliám, 36. 



      Rovnako dôležité je odpútanie sa od telesného 
zdravia. „Uvedomila som si, aké dôležité je 

nemyslieť na slabý stav svojho zdravia, keď vieme, 

že slúžime Pánovi... Na čo je život a zdravie, keď ho 

nemôžeme stratiť pre takého veľkého Kráľa a 

Pána? Verte mi, sestry, že takto nebudete nikdy 

postupovať zle.”34 

      Naše srdcia sú predurčené Pánovi - veď preňho 

sme boli stvorení a jedine v ňom sa naplní naša 
túžba po večnom šťastí. „Ježiš sa neuspokojí iba s 

nejakým »podielom« - žiada všetko.”35 Všetky iné 

rýdze a šľachetné lásky, z ktorých sa skladá náš 

život na zemi, každá podľa povolania, ktoré sme 

dostali, čerpajú z tej jedinej veľkej Lásky, 

nadradenej nad nimi: z Ježiša Krista, nášho Pána. 

      „Milosrdný Bože, ty miluješ nevinnosť a 

navraciaš ju kajúcnym hriešnikom; preto ťa 

prosíme, zapáľ v nás oheň Ducha Svätého a obráť 

naše srdcia k tebe, aby sme boli pevní vo viere a 

dosvedčovali ju svojím životom.”36 

      Naša nebeská Matka nám pomôže očistiť a 

usporiadať city nášho srdca tak, aby v ňom vládol 

iba jej Syn teraz i vo večnosti. Najsladšie Máriino 

                                                             
34 Sv. Terézia od Ježiša, Libro de la vida, 28, 18. 
35 Sv. Josemaría Escrivá, Cesta, SSV Trnava 1994, 155. 
36 Modlitba dňa zo sv. omše. 



Srdce, stráž naše srdce a priprav preň bezpečnú 

cestu!  

  



Piatok 22. marec 2019 meniny: Beňadik 
 

Odpor k hriechu 

 

1. Naše hriechy a vykúpenie. Skutočné zlo na svete. 

2. V Pôstnom období nám dáva Cirkev vhodnú 

príležitosť bojovať s hriechom. Zlo všedného 

hriechu. 

3. Boj s dobrovoľným všedným hriechom. 

Úprimnosť. Spytovanie svedomia. Ľútosť. 

 

1 Boh nás miloval a poslal svojho Syna ako zmiernu 

obetu za naše hriechy.37 

      V týchto dňoch nám liturgia postupne približuje 

ústredné tajomstvo vykúpenia. Predkladá nám 

postavy Starého zákona, ktoré sú typickým 

predobrazom nášho Pána. Dnešné prvé čítanie 

svätej omše nám hovorí o Jozefovi, ktorý sa kvôli 

zrade svojich bratov a zásahom Božej 

prozreteľnosti stal záchrancom rodiny a celej 

oblasti.38 Je predobrazom Krista - Vykupiteľa. 

                                                             
37 Spev na  prijímanie, 1 Jn 4,10. 
38 Gn 3,4; 12,13; 37,28. 



      Jozef bol milovaným Jakubovým synom a na 

otcov rozkaz sa vydal hľadať svojich bratov. 

Prešiel dlhú cestu, kým ich našiel: priniesol im 

dobré zvesti o otcovi a poživeň. Jeho bratia, ktorí 

ho nenávideli a závideli mu, že je otcovým 

obľúbencom, mali v zámere ho zabiť; nakoniec ho 

však predali za otroka, a tak sa ocitol v Egypte. Boh 

využil túto okolnosť na to, aby mu po rokoch dal 

vysoké postavenie v tom kraji. V čase veľkého 

hladu sa stane záchrancom svojich bratov, pričom 

si nespomenie na ich zločin a egyptská krajina, kde 

sa vďaka Jozefovej žičlivosti izraelské kmene 

usadili, sa stane kolískou vyvoleného národa. 

Všetkých, ktorí sa obrátili s prosbou o pomoc na 

faraóna, poslali za Jozefom so slovami: Choďte k 

Jozefovi.  

      Aj Pán, poslaný od Otca, priniesol na svet svetlo: 

Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali 39... 

poslal k nim svojho syna, lebo si povedal: K môjmu 

synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli 
syna, povedali si: „To je dedič. Poďte, zabime ho a 

jeho dedičstvo bude naše!” Chytili ho, vyvliekli z 

vinice a zabili.40 To isté sa stalo Pánovi: vyviedli ho 

za mesto a ukrižovali.  

      Príčinou smrti Ježiša Krista boli hriechy ľudí. 

Každý hriech je úzko a tajomne zviazaný s 

                                                             
39 Jn 1,11. 
40 Evanjelium sv. omše, Mt 21, 33-43; 45-46. 



utrpením Ježiša Krista. Jedine vtedy spoznáme zlo 

hriechu, keď pomocou milosti dokážeme nájsť 

súvislosť s tajomstvom vykúpenia. Len takto si 

môžeme skutočne očistiť dušu a zmôcť sa na 

ľútosť za svoje poklesky. Návrat, ktorý Pán tak 

nástojčivo od nás očakáva zvlášť v Pôstnom 

období, sa musí začať rozhodným zavrhnutím 

každého hriechu a každej situácie, ktorá nás 

vystavuje nebezpečenstvu uraziť Boha. Morálna 

obnova, ktorú svet tak veľmi potrebuje, sa začína 
od tohto hlbokého presvedčenia: „... pre teba je na 

svete jediné zlo, ktorého sa musíš obávať a s Božou 
pomocou vyvarovať: hriech.”41 Naproti tomu 

„strata citlivosti pre hriech je teda formou alebo 

výsledkom popierania Boha... Ak hriech je 

prerušením synovského vzťahu k Bohu s cieľom, 

aby sa život človeka vymanil z jeho poslušnosti, 

vtedy hrešiť neznamená len popierať Boha; hrešiť 

znamená aj žiť, ako keby Boh nejestvoval, vymazať 
Boha z každodenného života.”42 My však chceme 

pravý opak: aby bol v ňom čoraz viac prítomný. 

      „Rovnako dobre môžeme povedať,” tvrdí svätý 

farár z Arsu, „že muky, ktoré Ježiš vytrpel od Židov, 

sú takmer ničím v porovnaní s mukami, ktoré mu 

spôsobujú kresťania, keď ho urážajú smrteľnými 

hriechmi... Aké veľké bude naše zdesenie, keď nám 

                                                             
41 Sv. Josemaría Escrivá, Cesta, SSV Trnava 1994, 386.  
42 Sv. Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Reconciliatio et poenitentia, 

2. 12. 1984, 18. 



Ježiš Kristus ukáže veci, pre ktoré sme ho 
odvrhli!”43 Aké nezmysly sme si vybrali namiesto 

takého veľkého dobra! S pomocou Božieho 

milosrdenstva ho neopusťme, ale snažme sa k 

nemu priblížiť aj mnohých z tých, ktorí sú od neho 

vzdialení. 

 

2 Vo svojom živote sa musíme denne namáhať o 

osobné obrátenie, ktoré žiada od nás Pán, ale v 

pôstnom čase dostávame zvláštne milosti, ktoré 

treba využiť. Toto liturgické obdobie je 

mimoriadnou príležitosťou na znásobenie boja s 

hriechom a zintenzívnenie života milosti, a to 

najmä vďaka konaniu dobrých skutkov. 

      Aby sme lepšie pochopili zlo hriechu, musíme 

rozjímať o tom, čo Ježiš za nás vytrpel. Pozrime sa, 

ako nevýslovne trpí počas agónie v Getsemani. 

Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil 

hriechom44 - hovorí svätý Pavol; vzal na seba celé 

naše zlo do takej miery, že ho oblieva krvavý pot. 
„Ježiš osamotený a smutný trpí a kropí zem 

vlastnou krvou. Na kolenách na tvrdej zemi 

zotrváva v modlitbe. Plače pre teba... a pre mňa: 
hriechy ľudí naňho ťažko doliehajú.”45 Tento obraz 

                                                             
43 Sv. Ján Mária Vianney, Kázeň o hriechu. 
44 2 Kor 5,21. 
45 Sv. Josemaría Escrivá, Svätý ruženec, SSV Trnava 1994, Prvé 

bolestné tajomstvo. 



si musíme pripomínať často, denne, ale zvlášť 

vtedy, keď na nás dolieha pokušenie. 

      Pán nás vyzval k svätosti, k láske vyjadrovanej 

skutkami; naozaj, na postoji k všednému hriechu 

záleží, ako budeme napredovať v našom 

duchovnom živote. Všedné hriechy, ak sa 

nesnažíme im vyhýbať alebo po ich spáchaní si 

nevzbudíme dostatočnú ľútosť, spôsobujú v duši 

veľkú škodu, lebo ju robia necitlivou a ľahostajnou 
k vnuknutiam Ducha Svätého. „Všedný hriech 

oslabuje čnosť lásky. Prezrádza nezriadenú 

náklonnosť k stvoreným dobrám. Prekáža duši v 

pokroku pri praktizovaní čností a pri konaní 

mravného dobra a zasluhuje časné tresty. Vedomý 

a dobrovoľný hriech, ak ho neoľutujeme, nás 

pozvoľna disponuje na spáchanie smrteľného 
hriechu.”46 

      „Mnohí nábožní ľudia sa nachádzajú v stave 

takmer stálej nevernosti v »maličkostiach«; sú 

netrpezliví, chýba im láska v myšlienkach, v 

úsudkoch i slovách, sú falošní v rozhovoroch i vo 

svojich postojoch, ťažkopádni a ľahostajní v 

prejavoch nábožnosti, neovládajú sa a majú príliš 

mravne neviazanú reč, ľahkomyseľne znevažujú 

dobré meno blížneho. Poznajú svoje chyby a 

nedostatky a možno sa z nich aj vyznávajú v 

spovedi, ale neľutujú ich seriózne, ani nepoužívajú 

                                                             
46 Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1863. 



prostriedky, aby nad nimi zvíťazili. Nepozastavujú 

sa nad tým, že každá z týchto nedokonalostí je ako 

olovené závažie, ktoré ich ťahá nadol, nie sú si 

vedomí toho, že začínajú myslieť čisto ľudsky a vo 

svojom konaní sa riadia výlučne dočasnými 

motívmi a ani si neuvedomujú, že obyčajne kladú 

odpor darom milosti a zle ich využívajú. Takto 

stráca duša jas svojej krásy a Boh sa od nej čoraz 

viac vzďaľuje. Postupne duša stráca svoje styčné 

body s Bohom: nevidí v ňom milujúceho a 

milovaného Otca, ktorému sa oddáva so synovskou 
nežnosťou; niečo sa postavilo medzi ňu a Boha.”47 

Takto sa začína cesta vlažnosti. 

      Rozhodným bojom za odstránenie každého 

hriechu z nášho života môžeme prejaviť svoju 

lásku k Bohu, svoju odpoveď na milosť. 
„Zarmucuješ ma, že nepociťuješ nijakú bolesť nad 

svojimi všednými hriechmi. - Tým totiž dokazuješ, 

že si ešte nezačal žiť skutočným vnútorným 

životom.”48 

      Prosme dnes preblahoslavenú Pannu Máriu, 

aby nám vyprosila odpor k hriechu nielen 

smrteľnému, ale aj všednému.  

 

                                                             
47 B. Baur, En la intimidad con Dios, Madrid 1975. 
48 Sv. Josemaría Escrivá, Cesta, SSV Trnava 1994, 330. 



3 „Obnovenie správnej citlivosti pre hriech je teda 

prvý spôsob, ako čeliť ťažkej duchovnej kríze, 
zachvacujúcej dnešného človeka.”49 

      Aby sme sa rozhodli pre boj so všedným 

hriechom, musíme ho uznať za to, čo v skutočnosti 

je: za urážku Boha, ktorá odďaľuje naše 

zjednotenie sa s ním. Treba ho nazvať menom, bez 

okolkov, bez umenšovania jeho veľkého dosahu 

pre dušu, ktorá sa chce skutočne uberať k Bohu. 

Záchvaty hnevu, závisti či zmyselnosti, ktoré hneď 

neodmietneme; túžba stať sa stredobodom 

všetkého a obracať pozornosť na seba; 

zapodievanie sa len sebou samým, svojimi 

záležitosťami a záujmami so stratou schopnosti 

zaujímať sa o iných ľudí; rutinne, nesústredene a s 

malou láskou vykonávané náboženské praktiky; 

ľahkomyseľné posudzovania iných zbavené lásky - 

to všetko sú všedné hriechy a nielen nedostatky a 

nedokonalosti. 

      Musíme prosiť Ducha Svätého, aby nám 

pomohol úprimne uznať svoje nedostatky a 

hriechy, sformovať citlivejšie svedomie, ktoré sa 

často domáha odpustenia a neospravedlňuje svoje 
chyby. „Kto má zdravý čuch duše,” hovorieval 

svätý Augustín, „cíti odporný zápach hriechov.”50 

                                                             
49 Sv. Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Reconciliatio et poenitentia, 

2. 12. 1984, 18. 
50 Sv. Augustín, Enarratio in Psalmos, 37. 



Svätí úplne pochopili vo svetle viery a lásky, že už 

jeden hriech - predovšetkým smrteľný, ale aj 

všedný - spôsobí väčší neporiadok než najhoršia 
pohroma, ktorá môže spustošiť prírodu, „veď 

dobro milosti jedného jediného človeka je väčšie 

ako prirodzené dobro celého vesmíru”.51   

      Vzbuďme v sebe úprimný žiaľ nad svojimi 

pokleskami a hriechmi, bojujme proti rutine v 

pristupovaní k sviatosti Božieho milosrdenstva. 
„Pociťuj skutočnú bolesť nad svojimi hriechmi, 

ktoré vyznáš, aj keby boli ľahké,” radí svätý 

František Saleský, „a urob si do budúcnosti pevné 

predsavzatie polepšiť sa. Veľa ľudí stráca obrovské 

dobrá a duchovný úžitok preto, lebo sa spovedajú 

zo všedných hriechov zo zvyku a bez predsavzatia, 
a tak zostávajú nimi zaťažení po celý život.”52 

      Preblahoslavená Panna Mária, Útočište 

hriešnikov, nám pomôže získať citlivé svedomie: 

aby sme milovali Krista a všetkých ľudí, vedeli byť 

úprimní k sebe samým a v spovedi vyznali svoje 

slabosti a dokázali ich ľutovať. 

  

  

                                                             
51 Sv. Tomáš Akvinský, Summa theologiae, I-II, 9, 2. 
52 Sv. František Saleský, Úvod do nábožného života, II, 19. 



Sobota 23. marec 2019 meniny: Adrián 
 

Všetci sme márnotratnými synmi 

 

1. Hriech - najväčšie nešťastie človeka. Následky 

hriechu v duši. Bez Boha  šťastie nie je možné. 

2. Návrat k Bohu. Úprimnosť a spytovanie svedomia. 

3. Stretnutie s naším Bohom Otcom v úprimnej a 

kajúcnej spovedi. Radosť v otcovskom dome. 

 

1 Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi 

láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku 

všetkým svojim stvoreniam53 - modlíme sa spolu so 

žalmistom. V evanjeliu svätej omše svätý Lukáš 

rozpráva, ako istého dňa, keď sa k Ježišovi 

približovali mnohí mýtnici a hriešnici, začali 

farizeji šomrať, že ich všetkých prijíma. Vtedy im 

Pán povedal toto podobenstvo: Istý človek mal 
dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: „Otec, daj 

mi časť majetku, ktorá mi patrí.”54 

      Všetci sme Božími deťmi, ale ak sme deti, sme aj 

dedičia.55 Toto dedičstvo predstavuje nespočetné 

                                                             
53 Úvodný spev, Ž 145 (144), 8-9. 
54 Lk 15, 1-3; 11-32. 
55 Rim  8,17. 



dobrá a bezhraničné šťastie, ktoré jedine v nebi 

dosiahne svoju úplnú formu a istotu. Dovtedy 

máme možnosť nakladať s týmto dedičstvom tak 

isto ako onen mladší syn z podobenstva: O niekoľko 

dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do 

ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým 
spôsobom premárnil. „Koľko ľudí už v priebehu 

vekov a koľko v našich časoch môže v tomto 

podobenstve nájsť základné črty svojich osobných 
dejín!”56 Máme možnosť vzdialiť sa od otcovského 

domu a ničomne zničiť svoju hodnosť Božích detí.  

      Keď človek smrteľne hreší, je stratený pre Boha 

i pre seba samého, pretože smtrteľný hriech je 

príčinou straty cesty do neba; je to najväčšia 

tragédia, aká sa môže prihodiť kresťanovi. Vtedy 

sa vymaže jeho poctivý život, nádej, ktorú Boh 

doňho vkladal, jeho povolanie k svätosti, jeho 

minulosť i budúcnosť. Stratou milosti sa radikálne 

oddelí od prameňa života, ktorým je Boh; stratí 

zásluhy získané počas celého života, zbavuje sa 

schopnosti nadobudnúť nové a stane sa určitým 

spôsobom závislý od otroctva diabla. Všedný hriech 

nezapríčiňuje smrť duše, ale spôsobuje, že človek, 

ktorý ním hreší - ako nás ďalej poúča Sv. Ján Pavol 
II. - „môže zastať alebo spomaliť krok v 

napredovaní, bez toho, že by opustil cestu, ktorá 

vedie k poznaniu Boha a láske k nemu. V takomto 

                                                             
56 Sv. Ján Pavol II., Homília, 16. 3. 1980. 



prípade odchádza k všednému hriechu; ale ani ten 

nemôžeme podceňovať do tej miery, aby sa 
považoval za čosi zanedbateľné, za hriech, »ktorý 

má len malý význam«.”57 

      „Vzďaľovanie sa od Otca má v človeku, ktorý sa 

ho dopúšťa, vždy za následok veľké spustošenie: 

oslabuje sa vôľa a človek v sebe samom premrháva 

dedičstvo - hodnosť vlastnej ľudskej osoby -, 
dedičstvo milosti.”58 Ten, kto jedného dňa opustil 

dom a sľuboval si mimo neho veľa šťastia, čoskoro 

začal trieť núdzu. Uspokojenie sa rýchlo míňa a 

hriech neprináša pravé šťastie, pretože diabol ho 

nevlastní. Potom prichádza na rad samota a 
„dráma stratenej hodnosti, uvedomenie si 

zmareného synovstva”.59 Syn sa dal najať pásť 

svine, čo bolo pre Žida najviac ponižujúca robota. 

Zdeste sa nad tým, nebesá, zhrozte sa veľmi, 

preveľmi, hovorí Pán. Veď dvoch ziel sa dopustil môj 

ľud: mňa opustili, prameň živých vôd, aby si vykopali 

popraskané cisterny, ktoré vodu udržať nemôžu.60 

Mimo Boha šťastie nikdy nie je možné, aj keby sa 

nám občas zdalo inak. 

 

                                                             
57 Sv. Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Reconciliatio et poenitentia, 

2. 12. 1984, 17. 
58 Sv. Ján Pavol II., Homília, 16. 3. 1980. 
59 Sv. Ján Pavol II., encyklika Dives in misericordia, 30. 11. 1980, 5. 
60 Jer 2, 12-13. 



2 Ďaleko od otcovského domu syn pocítil hlad. 

Vtedy vstúpil do seba a rozhodol sa vydať na cestu 

späť. Tak sa začína každý návrat, každé pokánie: 
„vstúpenie do seba”, zastavenie sa, reflexia človeka 

nad tým, kam ho priviedla zlá príležitosť, 

uskutočnenie spytovania svedomia od chvíle, keď 

opustil otcov dom, až po žalostný stav, v ktorom sa 
nachádza. „Na nastolenie spravodlivosti a pokoja 

nestačia sociologické analýzy... Koreň zla je v srdci 
človeka. Preto aj liek sa vynára zo srdca.”61 

      Keď ospravedlňujeme alebo ignorujeme hriech, 

pokánie i návrat sa stávajú nemožné, lebo majú 

svoj počiatok v hĺbke osoby. Aby sme uskutočnili 

účtovanie svojho života, treba sa postaviť tvárou v 

tvár vlastným činom s odvahou a úprimnosťou, 
nepripustiac klamlivé ospravedlnenia: „Naučte sa 

nazývať biele bielym, čierne čiernym; zlo zlom a 

dobro dobrom. Naučte sa hriech nazývať 
hriechom”62 - vyzýva pápež Sv. Ján Pavol II. 

      „ Na prijatie tejto sviatosti sa treba pripraviť 

spytovaním svedomia vo svetle Božieho slova.”63 V 

spytovaní svedomia porovnávame svoj život s 

takým, aký Boh od nás očakával a očakáva. Veľa 

duchovných autorov prirovnávalo dušu k 

zatemnenému bytu. V miere, v akej sa odkrýva 

                                                             
61 Sv. Ján Pavol II., Príhovor na UNIV, Rím, 11. 4. 1979. 
62 Sv. Ján Pavol II., Homília k študentom, Rím, 26. 3. 1981. 
63 Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1454. 



okno a dovnútra preniká svetlo, odhaľujú sa všetky 

nedokonalosti, špina, celá špatnosť a ničota, ktoré 

sú tam nahromadené. Počas spytovania svedomia 

s pomocou svetla milosti poznávame, kým v 
skutočnosti sme [čiže kým sme pred Bohom]. 

Svätci sa vždy považovali za hriešnikov, pretože 

ako odpoveď na milosť široko odkrývali okno pre 

Božie svetlo a mohli dobre uvidieť celý byt, svoju 

dušu. Pri spytovaní svedomia tak isto odkrývame 

zanedbania v našom angažovaní sa v láske k Bohu 

a ľuďom a pozastavujeme sa nad tým, odkiaľ sa 

vzalo toľko zanedbania. Keď nepozorujeme nič, čo 

by sme mohli ľutovať, nevyplýva to z nedostatku 

pádov a omylov, ale z toho, že sme sa zamkli pred 

Božím svetlom, ktoré nám v každej chvíli ukazuje 

skutočnú situáciu našej duše. Keď sú okná zakryté 

a byt je zahalený v tme, vtedy nevidieť prach, 

pavučiny, neusporiadané kreslá, krivo zavesený 

obraz a všetko, čo je zanedbané... a často i vážne. 

      Aj pýcha nám bráni v spoznaní skutočnej 

pravdy o sebe: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, 

aby očami nevideli a ušami nepočuli.64 Farizeji, 

ktorým Boh adresuje tieto slová, sa stali 

dobrovoľne slepí a hluchí, lebo v hĺbke srdca neboli 

pripravení zmeniť sa. 

 

                                                             
64 Mt 13, 15. 



3 I vstal a šiel k svojmu otcovi. Cúvnuť tam, odkiaľ 

sa vyšlo. Vrátiť sa. V človeku sa rodí túžba. 

Pozvoľna silnejú iné city: teplo rodinného domu, 

nezmazateľná spomienka na otcovu tvár, dojímavá 

synovská nežnosť. Bôľ sa stane šľachetnejší a 

vyznanie oveľa úprimnejšie: Otče, zhrešil som proti 

nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím 

synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich 

nádenníkov. 

      Všetci povolaní k svätosti sme zároveň aj 
márnotratnými synmi. „Ľudský život je v istom 

zmysle neustálym návratom do domu nášho Otca. 

Návrat s ľútosťou, obrátením srdca, ktorý 

znamená túžbu zmeniť sa a pevné predsavzatie 

polepšiť svoj život. Prejaví sa obetami a 

sebazapieraním. Návrat do domu svojho otca vo 

sviatosti zmierenia, keď vyznaním svojich 

hriechov si obliekame Krista a stávame sa tak jeho 
bratmi, členmi Božej rodiny.”65 

      K tejto sviatosti musíme pristupovať s túžbou 

vyznať previnenia bez prikrášľovania, bez 

ospravedlňovania: zhrešil som proti nebu i voči 

tebe. S pokorou a prostotou, bez výhovoriek. 

Ľútosť nad spáchanými hriechmi sa ukáže v našej 

úprimnosti. 

                                                             
65 Sv. Josemaría Escrivá, Ísť s Kristom, 64. 



      Syn sa vracia hladný, špinavý, celý v handrách. 

Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu 

ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a 

vybozkával ho. 

      Otec pribehol... Kým naša ľútosť často funguje 

len pomaly, náš Otec Boh nám prichádza v ústrety 

hneď, len čo zďaleka zbadá najmenšiu túžbu po 

návrate. Preto je spoveď preniknutá radosťou i 
nádejou. „Je to radosť z Božieho odpustenia 

prostredníctvom kňazov, keď sme zranili jeho 

nekonečnú lásku a s ľútosťou sa vraciame do jeho 
otcovskej náruče.”66 

      Radosť vyznieva aj zo slov Boha, ktorý znovu 

získal svojho strateného a padlého syna. Rýchlo 

prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň 

na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a 

zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj 

syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa. A začali 

hodovať. 

      Najlepšie šaty ho robia váženým hosťom; 

prostredníctvom prsteňa získava moc prikladať 

pečať, autoritu, všetky práva; obuv potvrdzuje, že 
je slobodným človekom. „Vo sviatosti pokánia si 

obliekame - ty aj ja - Ježiša Krista a jeho zásluhy.”67 

                                                             
66 Sv. Ján Pavol II., Príhovor k pútnikom z Neapola, Rím, 24. 3. 1979. 
67 Sv. Josemaría Escrivá, Cesta, SSV Trnava 1994, 310.  



      Vo svätej spovedi nám Pán prinavráti to, čo sme 

z vlastnej viny stratili kvôli hriechu: milosť a 

hodnosť Božích detí. Ustanovil túto sviatosť svojho 

milosrdenstva, aby sme sa mohli vždy vrátiť do 

jeho otcovského domu. A návrat sa vždy končí 

sviatkom plným radosti. Hovorím vám: Takú radosť 

majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí 

pokánie.68 

      Po prijatí rozhrešenia a splnení zadosťučinenia, 
ktoré uloží spovedník, „hriešnik »zabúda na to, čo 

je za ním« (porov. Flp 3,13), znova sa zapája do 

tajomstva spásy a upriamuje sa na budúcnosť”.69   

 

 

  

                                                             
68 Lk 15, 10. 
69 Obrad pokánia, 6. 



Nedeľa 24. marec 2019 meniny: Gabriel 
 

Význam umŕtvovania   

 

1. Skutočné nasledovanie Krista znamená život 

umŕtvovania a úsilie stáť blízko kríža. Kto sa vyhýba 

obetám, vzďaľuje sa od svätosti . 

2. Umŕtvovaním sa pozdvihujeme k Pánovi. Netreba 

sa báť obety. 

3. Iné motívy umŕtvovania. 

  

 

1 Hoci všetky pozemské Kristove činy majú 

vykupiteľskú hodnotu, spása ľudstva dosahuje 

svoj vrchol na kríži, ku ktorému sa Kristus uberá 

počas celého svojho pozemského života: Ale 

krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa 

to nestane!1 - povedal svojim učeníkom na ceste do 

Jeruzalema. Odhalil im neprekonateľnú túžbu 

položiť svoj život za nás a keď umiera na kríži, 

ukazuje nám svoju lásku k Otcovej vôli. Práve v 

kríži duša dosahuje úplné zjednotenie s Kristom. 

                                                             
1 Lk 12,50. 



To je najhlbší význam skutkov umŕtvovania a 

pokánia. 

      Kto chce byť Pánovým učeníkom, musí 

nasledovať jeho výzvu: Kto chce ísť za mnou, nech 

zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.2 

Nemožno ísť za Kristom bez kríža. Ježišove slová 

platia v každom čase, lebo boli adresované 

všetkým ľuďom. A kto ide za mnou a nenesie svoj 

kríž, nemôže byť mojím učeníkom3 - hovorí 

každému z nás. Vziať na seba kríž - prijatie utrpení 

a protivenstiev, ktoré Boh dopúšťa kvôli nášmu 

očisťovaniu, namáhavé plnenie vlastných 

povinností, dobrovoľne prijaté kresťanské 

umŕtvovanie - je nevyhnutnou podmienkou 

nasledovania Učiteľa. 

      „Čím by bolo evanjelium, kresťanstvo bez kríža, 

bez bolesti, bez obetovania bolesti?” pýtal sa pápež 

svätý Pavol VI. „Bolo by to evanjelium, kresťanstvo 

bez vykúpenia, bez spásy, ktorú - musíme to tu 

priznať s bezohľadnou úprimnosťou - 

bezvýhradne potrebujeme. Pán nás vykúpil 

krížom; svojou smrťou navrátil nám nádej, právo 
na život...”4 

                                                             
2 Mt 16,24. 
3 Lk 14,27. 
4 Sv. Pavol VI., Príhovor, 24. 3. 1967. 



      Kresťanstvo, ktoré by neslúžilo na dosiahnutie 
neba, stalo by sa bezcenné, lebo „svet môže byť 

vykúpený len Kristovým krížom”.5 

      Dobrovoľné a pasívne umŕtvovanie dostáva 

hlbší zmysel vtedy, keď ho prijímame zjednotení s 

Pánom. Nemá v prvom rade za cieľ našu 

dokonalosť, ani nie je spôsobom, ako trpezlivo 

znášať protivenstvá tohto života,  ale je účasťou na 

tajomstve vykúpenia. 

      Niekomu sa môže zdať umŕtvovanie 

šialenstvom alebo hlúposťou, prežitkom minulosti, 

nehodiacim sa k pokroku a kultúrnej úrovni našich 

čias. Môže sa stať aj znamením odporu alebo 

pohoršenia pre tých, ktorí zabudli na Boha. To 

všetko nás nemusí udivovať. Už svätý Pavol 

napísal, že kríž je pre Židov pohoršenie, pre pohanov 

bláznovstvo.6 Ako často sami kresťania strácajú 

nadprirodzený zmysel svojho života a nechcú 

pochopiť, že za Kristom možno kráčať len 
obetavým životom, po boku kríža. „Ak sa 

nedokážeš umŕtvovať, nikdy sa nestaneš človekom 
modlitby.”7 A svätá Terézia od Ježiša 

zaznamenáva: „Je nezmyslom byť presvedčený, že 

Pán pripustí, aby sa do jeho blaženej blízkosti 

                                                             
5 Sv. Lev Veľký, Sermo 51. 
6 1 Kor 1,23. 
7 Sv. Josemaría Escrivá, Cesta, SSV Trnava 1994, 172. 



dostal človek rozmaznaný a vyhýbajúci sa 
námahe.”8 

      Sami apoštoli šli za Kristom vtedy, keď ho 

obklopovali zástupy, ale hoci ho hlboko milovali, 

ba dokonca boli odhodlaní dať zaňho svoj život, 

nenasledovali ho na Kalváriu, lebo pred prijatím 

Ducha Svätého boli na to slabí. Je značný rozdiel 

medzi tým, keď kráčame za Kristom vtedy, keď to 

nevyžaduje veľa námahy, ako vtedy, keď sa s ním 

úplne stotožňujeme cez malé i väčšie utrpenia 
života a umŕtvovania. „On sám vyzýva svojich 

učeníkov, aby vzali svoj kríž a nasledovali ho, lebo 

on trpel za nás a zanechal nám tak príklad, aby sme 
kráčali v jeho šľapajach.”9 

      Kresťan, ktorý sa v živote systematicky vyhýba 

obete, ktorý sa bráni utrpeniu, vzdiaľuje sa od 

svätosti a od šťastia, ktoré sa nachádza pri kríži, pri 

samotnom Kristovi -Vykupiteľovi. 

 

2 Pán žiada od každého kresťana, aby ho stále 

nasledoval, a preto ho treba sprevádzať až na 

Kalváriu. Nesmieme nikdy zabudnúť na tieto slová: 

Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma 

hoden.10 Ježiš dávno pred svojím utrpením 

                                                             
8 Sv. Terézia od Ježiša, Camino de perfección, 618. 
9 Katechizmus katolíckej Cirkvi, 618. 
10 Mt 10,38. 



niekoľkokrát hovoril svojim učeníkom, že budú 

musieť znášať kríž. 

      V umŕtvovaní je aj isté tajomstvo, ktoré možno 

pochopiť len vďaka láske: za zdanlivou smrťou 

stojí život a kto z egoistických dôvodov túži 

zachrániť si život, stratí ho: Lebo kto by si chcel 

život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre 

mňa, nájde ho.11 Na to, aby sme mohli prinášať 

ovocie našej lásky k Bohu a skutočnej pomoci 

blížnemu, sú potrebné obete. Kto neseje, ten ani 

nežne: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a 

neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie 

veľkú úrodu.12 Účinnosť v nadprirodzenom živote 

vyžaduje zomrieť samému sebe, celkom zabudnúť 
na svoje pohodlie a svoj egoizmus. „Ak pšeničné 

zrno neodumrie, zostane bez plodu. Nechceš byť 

takýmto zrnom, zomrieť umŕtvovaním a priniesť 
hojné klasy? - Nech Ježiš požehná tvoje pole!”13 

      Musíme sa zbaviť strachu pred obetou, pred 

dobrovoľným umŕtvovaním, keďže tento kríž chce 

pre nás Otec, ktorý nás miluje a dobre vie, čo 

potrebujeme. Vždy chce pre nás to najlepšie: Poďte 

ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a 

ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte 

sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a 

                                                             
11 Mt 16,25. 
12 Jn 12,24. 
13 Sv. Josemaría Escrivá, Cesta, SSV Trnava 1994, 199. 



nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je 

príjemné a moje bremeno ľahké.14 Útrapy a bôle pri 

Ježišovi sa nestanú bremenom, naopak, privádzajú 

dušu k modlitbe, k spoznávaniu Boha v udalostiach 

života. 

      Cez umŕtvovanie sa pozdvihneme k Pánovi; bez 

neho sa plazíme po zemi. Dobrovoľná obeta, 

utrpenie znášané a obetované Bohu s láskou a 
trpezlivosťou nás mocne zjednocuje s Pánom. „Ako 

keby Pán hovoril: Všetci, ktorí ste zúbožení, 

strápení a zaťažení bremenom vašich starostí a 

chutí, vymaňte sa z nich a príjďte ku mne. Ja vás 

občerstvím a pre svoje duše nájdete ten odpočinok, 

v ktorom vám bráni vaša posadnutosť 
žiadosťami.”15 

 

3 Aby sme sa vedeli veľkodušne rozhodnúť pre 

umŕtvovanie, dôležité je jasne pochopiť dôvody, 

ktoré mu dávajú zmysel. Pre niektorých ľudí by 

väčšie umŕtvovanie mohlo byť ťažké, pretože 

nechápu jeho zmysel. Je veľa dôvodov, ktoré 

kresťana povzbudzujú k umŕtvovaniu. O prvom z 

nich sme už uvažovali: je ním túžba po stotožnení 

sa s Pánom, ochota mať účasť na jeho 

vykupiteľskom diele kríža, keď do obety Otcovi 

                                                             
14 Mt 11, 28-30. 
15 Sv. Ján z Kríža, Subida del monte Carmelo, I., 7, 4. 



vkladal seba samého. Naše umŕtvovanie má 

spoločné ciele s utrpením Krista a so svätou omšou 

a prejavuje sa v čoraz plnšom zjednotení sa s 

Otcovou vôľou. 

      Umŕtvovanie je aj prostriedkom na rast čností. V 

dialógu predchádzajúcom prefáciu svätej omše 

kňaz zdvíha ruky k nebu a hovorí: Hore srdcia! a 

veriaci na to odpovedajú: Máme ich u Pána!  Naše 

srdce musíme neustále povznášať k Bohu. Srdce 

kresťana musí byť plné lásky a nádeje vloženej do 

Pána. Preto nesmie byť otrocky pripútané k 

pozemským veciam, ale čoraz viac sa musí 

očisťovať. A to nie je možné bez pokánia, bez 
ustavičného umŕtvovania, ktoré je „prostriedkom 

napredovania”.16 Bez toho duša zostane poddaná 

tisícke vecí, ktoré spôsobia „rozptýlenosť” 

zmyslov: prilipnutie na dočasné veci, nečistotu, 

vlažnosť, túžbu po neskromnom komforte. 

Umŕtvovanie nás oslobodzuje od mnohých pút a 

uschopňuje k láske. „Ako loď, keď zloží svoj 

náklad, slobodne sa kolíše na vlnách a rýchlo kĺže 
vpred pod náporom vetra: tak aj »umŕtvovaná« 

duša, ktorá zložila ťarchu hriechov a zlých 
žiadostivostí, sa slobodne a ľahko uberá k Bohu.”17 

                                                             
16 Porov. sv. Josemaría Escrivá, Cesta, SSV Trnava 1994, 232. 
17 Bl. Józef Sebastian Pelczar, Doskonalość chrześcijańska, Przemyśl 

1912. 



      Umŕtvovanie je neodmysliteľným prostriedkom 
apoštolátu - šírenia Kristovho kráľovstva. „Činnosť 

bez modlitby je bezcenná; modlitba sa stáva 
cennejšou, keď sa spojí s obetou.”18 Veľmi by sme 

sa mýlili, keby sme chceli pritiahnuť blížnych k 

Bohu bez toho, aby sme tieto snahy opreli o základ 

zosilnenej modlitby a túto modlitbu zasa 

neumocnili dobrovoľným umŕtvovaním. Preto sa 

často hovorí, že vnútorný život, prejavujúci sa 

hlavne v modlitbe a umŕtvovaní, je dušou každého 

apoštolátu.19 

      Napokon nezabúdajme na to, že umŕtvovanie 

slúži aj ako zadosťučinenie za naše minulé 

previnenia, či už menšie alebo väčšie. Preto 

musíme prosiť Pána v modlitbe, aby nám pomohol 

napraviť náš predchádzajúci život: Emendationem 

vitae, spatium verae paenitentiae... tribuat nobis 

omnipotens et misericors Dominus. - Nech nám 

všemohúci a milosrdný Pán dožičí nápravu nášho 

života a čas na skutočné pokánie.20 Takto vďaka 

umŕtvovaniu sa aj dávne pády menia na zdroj 
nového života. „Pokáním pochovaj svoje 

nedbalosti, urážky a hriechy do hlbokej jamy, ktorú 

vyhĺbi tvoja pokora. - Tak ako hospodár zakopáva 

zhnité ovocie, suché konáre a spadnuté lístie pod 

strom, ktorý ich splodil. - A to, čo bolo neužitočné, 

                                                             
18 Sv. Josemaría Escrivá, Cesta, SSV Trnava 1994, 81. 
19 J. B. Chautard, El alma de todo apostolado, Madrid 1978. 
20 Rímsky misál, Formula intentionis. 



ba dokonca škodlivé, prispeje teraz k novej úrode. 

Nauč sa zo svojich pádov načerpať vzpruhu: zo 
smrti život.”21 

      Prosme Pána, aby sme dokázali čo najlepšie 
využiť svoj život už od tejto chvíle. „Keď si 

spomenieš na svoj minulý život, život bez výšok a 

hĺbok, uvedomuješ si, koľko času si stratil, a pýtaš 

sa, ako by si ho mohol znovu získať: pokáním a 
väčšou oddanosťou.”22 A keď príde niečo ťažké, 

príde nám na myseľ niektorá z myšlienok, ktoré 
nabádajú k veľkodušnému umŕtvovaniu: „Dôvody 

pokánia? Pykanie za hriechy, zadosťučinenie, 

prosby, vzdávanie vďaky - to všetko sú prostriedky 

napredovania... pre teba, pre mňa, pre tvoju 

rodinu, pre tvoju krajinu, pre Cirkev... A tisíc 
ďalších dôvodov.”23  

 

  

                                                             
21 Sv. Josemaría Escrivá, Cesta, SSV Trnava 1994, 211. 
22 Sv. Josemaría Escrivá, Brázda, SSV Trnava 1996, 996. 
23 Sv. Josemaría Escrivá, Cesta, SSV Trnava 1994, 232. 



Pondelok 25. marec 2019 

meniny: Marián 
 

Zvestovanie Pána* 

 

SLÁVNOSŤ 

 

1. Pravý Boh a pravý človek. 

2. Najvyšší prejav Božej lásky. 

3. Účinky vtelenia na náš život. 

 

1 Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, 

narodeného zo ženy, aby sme dostali adoptívne 

synovstvo.24  

Ako najvyšší prejav svojej lásky k nám poslal Boh 

svojho jednorodeného Syna, ktorý sa stal 

človekom, aby nás spasil a získal pre nás jedinečnú 

dôstojnosť Božích detí. Môžeme tvrdiť, že s jeho 

príchodom zároveň nastala aj plnosť času. Svätý 

Pavol na Pánovu adresu doslovne hovorí, že je 

narodený. Ježiš sa neobjavil na zemi nejakým 

oslňujúcim spôsobom, ako zjavenie, ale stal sa 

                                                             
24 Liturgia hodín, antifóna 1, porov. Gal 4, 4-5. 



opravdivým človekom ako my, a to prijatím 

ľudskej prirodzenosti v prečistom lone Panny 

Márie. Dnešný sviatok sa preto týka tak Ježiša, ako 

aj Márie. Ako poznamenáva Ľudovít z Granady, 
„treba si všímať čistotu a svätosť tejto ženy, ktorú 

si Boh od večnosti vyvolil, aby si z nej vzal telo.  

Lebo tak ako vtedy, keď sa rozhodol stvoriť prvého 

človeka, pripravil mu najprv miesto, kde mal nájsť 

svoj domov: pozemský raj, podobne, keď chcel 

poslať na svet druhého človeka, teda Krista, 

vopred mu našiel vhodné miesto: bolo ním telo a 

duša Panny Márie.”25 Boh pripravil príbytok 

svojmu Synovi - svätú Máriu - s najvyššou 

dôstojnosťou stvorenia, vystrojil ju všetkými 

možnými darmi a plnosťou milostí. 

Počas tejto slávnosti sa nám zdá byť Ježiš 

zjednotený s Máriou väčšmi než inokedy. Keď 
Božia Matka dala svoj súhlas, „Božie Slovo vzalo na 

seba ľudskú prirodzenosť: rozumnú dušu a ľudské 

telo utvorené v jej prečistom lone. Božská a ľudská 

prirodzenosť sa spojili do jednej jedinej osoby: 

Ježiš Kristus, pravý Boh, a od tej chvíle pravý 

človek, a jednorodený Syn večného Otca, a odvtedy 

ako človek, pravý Máriin syn. Preto je Panna Mária 

Matkou vteleného Slova, druhej osoby Najsvätejšej 

Trojice, Ježiša Krista, ktorý si k sebe takto navždy 

pripojil ľudskú prirodzenosť bez toho, aby s ňou 

                                                             
25 Ľudovít z Granady, Vida de Jesucristo, Pamplona 1984, 1. 



splynul. Presvätej Panne môžeme smelo nahlas 

povedať ako najväčšiu pochvalu slová vyjadrujúce 

jej najvyššiu dôstojnosť: Božia Matka.”26 Koľkokrát 

sme jej opakovali: Svätá Mária, Matka Božia, pros 

za nás…! Koľkokrát sme o tom rozjímali v prvom 

tajomstve radostného ruženca! 

 

2 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami…27  

V priebehu storočí svätci i teológovia kvôli 

lepšiemu pochopeniu veci hľadali dôvody, ktoré 

mohli viesť Boha k takémuto mimoriadnemu činu. 

Nebolo vôbec potrebné, aby sa Boží Syn stal 

človekom ani aby človeka takýmto spôsobom 

vykúpil, pretože Boh - ako tvrdí svätý Tomáš 
Akvinský - „mohol obnoviť ľudskú prirodzenosť 

mnohými inými spôsobmi”.28 Vtelenie je najvyšším 

prejavom Božej lásky k človeku a jedine 

nesmiernosť Božej lásky môže byť tým jadrným 

dôvodom jeho konania: Veď Boh tak miloval svet, že 

dal svojho jednorodeného Syna…29 Týmto 

ponížením Boh uľahčil človeku dialóg s ním. Ba čo 

viac, celé dejiny spásy sú hľadaním tohto 

stretnutia; katolícka viera je zjavením dobroty, 

milosrdenstva, lásky Boha k nám. 

                                                             
26 Sv. Josemaría Escrivá, Boží priatelia, 274. 
27 Jn 1, 14. 
28 Sv. Tomáš Akvinský, Summa theologiae, 3, 1, 2. 
29 Jn 3, 16. 



Od samého počiatku dáva Boh poučenie ľuďom o 

svojom dobrovoľnom priblížení sa. Vtelenie je 

zavŕšením tejto blízkosti. Emanuel, Boh s nami 

nachádza svoj najvyšší prejav v udalosti, ktorá nás 

dnes napĺňa radosťou: jednorodený Boží Syn sa 

stáva človekom ako my a zostáva takto navždy 

vtelený do ľudskej prirodzenosti; počatie jeho tela 

v prečistom lone Panny Márie nie je v nijakom 

prípade náhodné a dočasné. Vtelené Slovo, Ježiš 

Kristus, zostáva navždy pravým Bohom a pravým 

človekom. Toto veľké tajomstvo nás presahuje: 
Bohu sa vo svojej láske zapáčilo „brať človeka za 

bernú mincu” a aj keď je dielom jeho čistej lásky, 

chcel dostať od neho odpoveď, v ktorej sa 
stvorenie samo oddá Kristovi ako človeku. „Keď si 

pripomíname, že ,Slovo sa stalo telom‘, že Boží Syn 

sa stal človekom, musíme si zároveň uvedomiť, 

akým vznešeným sa skrze toto tajomstvo, to jest 

vtelením Božieho Syna, stal aj každý človek. Veď v 

skutočnosti Kristus sa počal v Máriinom lone a stal 

sa človekom preto, aby zjavil večnú lásku 

Stvoriteľa a Otca a zároveň aby poukázal aj na 

dôstojnosť každého z nás.”30 

Keď Cirkev v priebehu storočí vysvetľovala pravú 

skutočnosť vtelenia, uvedomovala si, že bráni 

nielen osobu Krista, ale aj seba samu, človeka i svet. 

                                                             
30 Sv. Ján Pavol II., Príhovor po modlitbe Anjel Pána na Jasnej Hore v 

Poľsku, 5. 6. 1979. 



„On, obraz neviditeľného Boha (Kol 1, 15), je 

dokonalým človekom, ktorý obnovil Adamovmu 

potomstvu podobu Boha, znetvorenú hneď prvým 

hriechom. Keďže vzal na seba ľudskú prirodzenosť 

a nezničil ju, aj naša ľudská prirodzenosť sa tým 

pozdvihla na vysoký stupeň dôstojnosti. Lebo 

svojím vtelením sa Boží Syn určitým spôsobom 

spojil s každým človekom. Pracoval ľudskými 

rukami, myslel ľudským rozumom, konal ľudskou 

vôľou, miloval ľudským srdcom. Narodený z Márie 

Panny sa naozaj stal jedným z nás, vo všetkom nám 

podobný okrem hriechu.”31 Akú veľkú hodnotu 

musí mať ľudské stvorenie pred Bohom, keď k 

nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ.32 Buďme za to 
dnes nesmierne vďační Panne Márii, lebo ona „sa 

stala nástrojom spojenia Krista s celým 

ľudstvom”.33  

 

3 Vtelenie sa musí v živote kresťana prejaviť 

mnohými dôsledkami. V podstate je skutočnosťou, 

ktorá rozhoduje o jeho súčasnosti i o jeho 

budúcnosti. Bez Krista stráca život svoj zmysel. 
Jedine on „v plnej miere zjavuje človeka človeku 

samému”.34 Len v ňom najhlbšie spoznáme svoje 

                                                             
31 Druhý vatikánsky koncil, vieroučná konštitúcia Gaudium et spes, 7. 

12. 1965, 22. 
32 Rímsky misál, hymnus Exsultet na Veľkonočnú vigíliu. 
33 Sv. Ján Pavol II., Generálna audiencia, 28. 1. 1987. 
34 Sv. Ján Pavol II., encyklika Redemptor hominis, 4. 3. 1979, 10. 



bytie i to, čo sa nás najväčšmi týka: zmysel utrpenia 

a dobre vykonanej práce, autentickú radosť a 

pokoj presahujúci prirodzené cítenie a rozmanité 

životné udalosti, duševnú vyrovnanosť vrátane 

potešenia pri pomyslení na onen svet, pretože 

Ježiš, ktorému sa tu snažíme slúžiť, na nás čaká. 
„Cirkev, ktorá neprestajne rozjíma o celom 

tajomstve Krista, vie s plnou istotou viery, že 

vykúpenie skrze kríž dalo človeku znova a navždy 

jeho dôstojnosť a zmysel jeho existencie na tomto 

svete, zmysel, ktorý sa v značnej miere stratil 

následkom hriechu.”35 

To, že Boží Syn prebral všetko ľudsky vznešené 

(prácu, priateľstvo, rodinu, bolesti, radosti…), je 

pre nás povzbudením, aby sme aj my všetky tieto 

skutočnosti milovali a zošľachťovali. Ono ľudské 

sa takto premení na cestu, ako vytvárať 

spoločenstvo jednoty s Bohom. Vnútorný boj má 

potom zjavne pozitívny charakter, lebo v ňom 

nejde o zatláčanie človeka do úzadia, aby vyniklo 

to Božie, ani o únik od bežných skutočností kvôli 

uplatňovaniu svätosti v praxi. Ľudské záležitosti 

nie sú v rozpore s Božími, okrem hriechu a 

žiadostivostí, ktoré v duši zanecháva dedičný 

hriech alebo osobné hriechy. Túžba pripodobniť sa 

Kristovi prináša so sebou boj s tým všetkým, čo nás 

robí menej ľudskými alebo dokonca neľudskými, 

                                                             
35 Sv. Ján Pavol II., encyklika Redemptor hominis, 4. 3. 1979, 10. 



teda so sebectvami, závisťami, zmyselnosťami, 

malomyseľnosťami… Ak je táto túžba po svätosti 

úprimná, ruka v ruke s ňou ide aj snaha o rozvoj 

vlastnej osobnosti po všetkých stránkach: v oblasti 

dosiahnutia profesionálnej prestíže, ľudských 

čností, čností vzájomného spolunažívania, 

zamilovania si všetkého, čo je skutočne ľudské… 

Rovnako ako v Kristovi neprestne byť ľudské to, čo 

sa spája s božským, tak isto si aj od chvíle vtelenia 

pozemský stav zachováva svoju integritu a 

nachádza svoj konečný cieľ. Et ego, si exaltatus 

fuero a terra, omnia traham ad meipsum - A ja, až 

budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k 
sebe.36 „Kristus svojím vtelením, svojím životom 

práce v Nazarete, svojím učením i zázrakmi 

vykonanými v judskej a galilejskej krajine, svojou 

smrťou na kríži i zmŕtvychvstaním je stredobodom 

stvorenia, jednorodeným a Pánom celého 

stvorenstva… 

Pán chce byť prítomný vo svojich nasledovníkoch 

na všetkých križovatkách pozemských ciest. 

Niektorých povoláva na púšť, aby zrieknutím sa 

všetkých zväzkov so spoločenstvom ľudí 

pripomínali ostatným svojím svedectvom 

existenciu Boha. Iným zveruje kňazskú službu. 

Chce však, aby väčšina ľudí bola uprostred sveta, 

uprostred svetských záležitostí. Teda títo 

                                                             
36 Jn 12, 32. 



kresťania sú povinní prinášať Krista všade tam, 

kde žijú a pracujú ľudia: do závodov, laboratórií, 

úradov, na polia k roľníkom, do remeselníckych 

dielní, do ulíc veľkomiest i na horské chodníčky.”37 

V tom spočíva naše poslanie. 

Svoju dnešnú modlitbu zakončime obrátením sa k 
Ježišovej i našej Matke: „Ó Mária! Dnes sa v tvojom 

lone počal pre nás Spasiteľ… Ó Mária! Požehnaná 

si medzi ženami po všetky veky vekov… Dnes sa 

božstvo zjednotilo s naším človečenstvom tak 

pevne, že túto jednotu nikdy nič nedokáže rozbiť - 

ani smrť, ani naša nevďačnosť.”38 Buď požehnaná!   

 

 

* Cirkev dnes oslavuje tajomstvo vtelenia Božieho 

Slova a zároveň tajomstvo povolania Panny Márie, 

ktorá prostredníctvom anjela spoznáva Božiu vôľu 

ohľadom seba. Vďaka jej súhlasnej odpovedi, jej 

fiat, začína sa vykúpenie.  

Táto slávnosť v starobylých aj dnešných 

kalendároch je sviatkom Pána. Texty však 

nadväzujú najmä na preblahoslavenú Pannu 

Máriu, pretože mnohé storočia sa považoval za 

mariánsky sviatok. Tradícia Cirkvi hovorí o 

                                                             
37 Sv. Josemaría Escrivá, Ísť s Kristom, 105.  
38 Sv. Katarína Sienská, Elevaciones, 15. 



paralele medzi Evou, matkou všetkých žijúcich, 

skrze ktorú pre jej neposlušnosť vznikol vo svete 

hriech, a Máriou, Matkou vykúpeného ľudstva, 

skrze ktorú prišiel Život sveta: Ježiš Kristus, náš 

Pán.  

Ustanovenie tohto sviatku na 25. marec sa viaže s 

Vianocami. Okrem toho podľa starovekej tradície 

na jarnú rovnodennosť mal pripadnúť okamih, 

keď sa zbieha stvorenie sveta, počiatok i koniec 

vykúpenia: Kristovo vtelenie, smrť i 

zmŕtvychvstanie.



Utorok 26. marec 2019 

meniny: Emanuel  
 

Prepáčiť a odpustiť 

 

1. Odpustiť malé urážky, ktoré sa vyskytnú v 

každodennom živote, a zabudnúť na ne. 

2. Naše odpustenie v porovnaní s Božím odpustením. 

3. Odpustiť a mať porozumenie. Naučiť sa vidieť 

dobro v iných ľuďoch. 

 

1 V dennom spolunažívaní s blížnymi doma, v 

práci, v spoločenských vzťahoch sa nevyhneme 

treniciam. Stane sa, že niekto nás urazí, nezachová 

sa k nám šľachetne, raní nás. A môže sa to stávať 

dosť často. Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu 

bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz? 

To znamená: Mám odpustiť vždy? Takúto otázku 

kladie vlastne Peter Ježišovi v evanjeliu dnešnej 

svätej omše .1 Je to tiež téma dnešnej modlitby: 

dokážem odpustiť za každých okolností? Robím to 

ochotne? 

                                                             
1 Mt 18, 21-22. 



      Poznáme Pánovu odpoveď Petrovi i nám: 

Hovorím ti, nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem 

ráz. To znamená - vždy. Od tých, čo idú za ním, sa 

Pán domáha postoja bezhraničného odpúšťania. 

Od svojich učeníkov požaduje veľké srdce. Chce, 

aby sme ho napodobňovali. „Božia 

všemohúcnosť,” hovorí svätý Tomáš, „sa prejavuje 

predovšetkým v skutočnosti odpustenia a 

milosrdenstva, lebo cez dobrovoľné odpustenie 
chce Pán ukázať svoju najvyššiu moc.”2 A preto 

„ničím sa tak nepripodobňujeme Bohu ako stálou 

ochotou odpúšťať”.3 Tu práve preukazujeme 

veľkosť svojej duše. 

      „Vymažme teda z pamäti všetky prežité urážky 

a príkoria - hoci by boli v najvyššej miere 

nespravodlivé, ohováračské  a trpké -, veď na Božie 
dieťa sa nepatrí, aby si zostavilo »register 

utrpených krívd«, ktorý by neskôr predložilo.”4 

Musíme sa zrieknuť všetkých urážok, aj keď sa 

blížny nenapráva a nabudúce nás opäť urazí a 

bude nás tak isto otravovať. Naše vnútro musí 

zostať zdravé a oslobodené od akéhokoľvek 

nepriateľstva. 

      Naše odpustenie má byť úprimné, má plynúť zo 

srdca, musíme odpúšťať tak, ako odpúšťa Boh. 

                                                             
2 Sv. Tomáš Akvinský, Summa theologiae, I, 25, l.3, 3. 
3 Sv. Ján Zlatoústy, Homiliae Matthaeum, 30, 5.  
4 Sv. Josemaría Escrivá, Boží priatelia, 309. 



Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim 

vinníkom - denne opakujeme  v modlitbe Otče náš.  
„Odpustenie je vrcholom kresťanskej modlitby... 

Odpustenie svedčí aj o tom, že v našom svete je 
láska silnejšia ako hriech.”5 Ide o okamžité 

odpustenie, keď ani na chvíľu neprechovávame 

urazenosť, neurážame druhú stránku, nerobíme 

teatrálne gestá a nedramatizujeme. Vo väčšine 
prípadov nie je ani potrebné vysloviť „odpúšťam 

ti” - stačí sa len usmiať, dostať sa do rozhovoru, 

urobiť milé gesto; jednoducho odpustiť. 

      Nemusí vždy ísť o veľkú urážku, keď sa chceme 

cvičiť v preukazovaní takejto lásky. Stačia aj 

drobné denné situácie: domáce hádky kvôli 

malichernostiam, nezdvorilé odpovede alebo gestá 

nezáujmu, často vyplývajúce z únavy ľudí v práci, 

na ulici a v premávke, vo verejných 

komunikačných prostriedkoch... 

      Nežili by sme dobre kresťansky, keby aj 

najmenšia nepríjemnosť mala schladiť našu lásku, 

vytvoriť bariéry medzi nami alebo nám pokaziť 

náladu. Bolo by zlé, keby sme kvôli urážke zabudli 

na Božiu prítomnosť a naša duša by stratila pokoj 

a radosť. Veľa zla môže spôsobiť aj precitlivenosť. 

Musíme si spytovať svedomie, aby sme sa 

presvedčili, aké sú naše reakcie na nepríjemnosti, 

ktoré nám každodenný život prináša. Keď budeme  

                                                             
5 Katechizmus katolíckej Cirkvi, 2844. 



nasledovať Pána zblízka, vtedy zbadáme v 

drobných protivenstvách i vážnejších urážkach 

cestu k svätosti. 

 

2 A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe... 

odpusť mu! 6 Sedem ráz, pri mnohých 

príležitostiach. Dokonca v ten istý deň i pri tej istej 

nepríjemnosti. Láska je trpezlivá... dobrotivá... 

nerozčuľuje sa... všetko znáša... všetko vydrží.7 

      Odpustenie si však môže niekedy vyžadovať 

veľa úsilia, či už ide o drobné alebo väčšie 

záležitosti. Pán o tom vie a povzbudzuje nás, aby 

sme sa k nemu utiekali; vysvetlí nám, ako je toto 

bezhraničné odpustenie, zlučiteľné s nevyhnutnou 

spravodlivou obranou, zakorenené v pokore. 

Pripomenie nám podobenstvo z evanjelia dnešnej 

svätej omše. Istý kráľ sa rozhodol vyúčtovať so 

svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu 

jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov.8 Je to 

obrovská suma! Okolo 60 miliónov denárov (denár 

predstavoval dennú plácu robotníka na poli).  

      Keď je niekto úprimný k sebe samému i k Bohu, 

tak si jednoducho prizná, že je ako onen sluha, 

ktorý nemal skadiaľ vrátiť. Nielen preto, že za 

                                                             
6 Lk 17,4. 
7 1 Kor 13,4.7. 
8 Porov. Mt 18,23 a nasl. 



všetko, čím je a čo vlastní, je zaviazaný Bohu, ale aj 

preto, že mu bolo odpustených veľa urážok. 

Zostáva nám len jediné východisko: utiekať sa k 

Božiemu milosrdenstvu, aby naložil s nami ako s 

oným sluhom: A Pán sa nad sluhom zľutoval, 

prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. 

      Keď však ten sluha stretol iného, ktorý mu 

dlhoval sto denárov, napriek jeho prosbám 

nedokázal mu dlh ani odpustiť, ani počkať, kým ho 

bude môcť splatiť. A tak si ho pán predvolal a 
povedal mu: „Zlý sluha, ja som ti odpustil celú 

dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty 

zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja 
zľutoval nad tebou?” 

      Pokorné uznanie našich osobných dlhov voči 

Bohu nám pomáha odpúšťať iným ľuďom. Keď si 

pripomenieme to, čo odpustil Pán nám, 

uvedomíme si, že to, čo máme odpustiť iným - hoci 

i vo veľmi ťažkých prípadoch -, nie je hodné ani sto 

denárov, a teda v porovnaní s desaťtisíc talentami 

nie je ničím. 

      Nemusíme teda pripisovať dôležitosť malým 

previneniam - a v skutočnosti vo väčšine prípadov 

ide len o také - a bude to aj ľudsky elegantné a 

šľachetné. Odpúšťať a zabúdať je najväčší zisk pre 

nás samých. Náš život sa stane radostnejším a 

pokojnejším a nebudeme trpieť kvôli 
malichernostiam. „Je pravda, že život sám osebe 



biedny a neistý môže sa niekedy stať ťažkým. To ti 

však môže viac prispieť k nadprirodzenému 

chápaniu veci a vo všetkom budeš vidieť Božiu 

ruku: tak sa staneš ľudskejší a chápavejší k svojmu 
okoliu.”9 „Musíme sa snažiť každého chápať, 

musíme sa usilovať o dobré vzťahy so všetkými, 

musíme všetkých ospravedlňovať, všetkým 

odpúšťať. Nebudeme samozrejme hovoriť, že 

niečo nesprávne je správnym, že urážka Boha nie 

je urážkou Boha, že zlo je dobrom. Na zlo však 

nebudeme odpovedať ďalším zlom, ale jasnou 

náukou a dobrým skutkom: umlčíme zlo hojnosťou 
dobra (porov. Rim 12,21).”10 Nezopakujme omyl 

onoho nehodného sluhu, ktorý hoci dostal toľko 

odpustenia, sám nebol schopný odpustiť oveľa 

menej. 

 

3 Láska nám rozširuje srdce tak, aby sa doň 

zmestili všetci ľudia, aj tí, ktorí nás nechápu alebo 

nám našu lásku neodplácajú. V Pánovej blízkosti 

nebudeme voči nikomu cítiť nepriateľstvo. Pri 

ňom sa naučíme neposudzovať najtajnejšie 

zámery srdca iných osôb. 

      U iných ľudí pozorujeme len neosobné 

vonkajšie prejavy, pod ktorými sú pravé motívy 

                                                             
9 Sv. Josemaría Escrivá, Brázda, SSV Trnava 1996, 762. 
10 Sv. Josemaría Escrivá, Ísť s Kristom, 182. 



konania často skryté. „Hoci by ste videli niečo zlé, 

neodsudzujte hneď svojho blížneho,” radí svätý 

Bernard, „ale ho radšej vo svojom vnútri 

ospravedlňte. Ospravedlňte jeho zámery, keď už 

nemôžete ospravedlniť skutok. Pomyslite si, že to 

urobil či už z nevedomosti alebo v zaskočení, alebo 

zo slabosti. Ak je však niečo také jasné, že to 

nemôžete zakrývať, aj vtedy sa snažte pre seba 

povedať a uveriť: muselo to byť veľmi silné 
pokušenie.”11  

      Koľko len chýb narobíme v malých konfliktoch 

bežného života! Veľa z omylov pochádza z našich 

neopodstatnených úsudkov alebo podozrení. 

Koľkým rozdeleniam by sa dalo v rodinách vyhnúť, 

keby sme vedeli priznať, že veľa drobných 

roztržiek vyplýva z únavy blížneho po dlhom a 
ťažkom dni! Okrem toho, „kým si cudzie úmysly 

vysvetľuješ zlomyseľne, nemáš právo vyžadovať 
porozumenie pre seba samého”.12  

      Zhovievavosť a porozumenie nás nabádajú k 

láskavému otvoreniu sa smerom k blížnym a 

pohliadnutiu na nich so sympatiou; siahajú do 

hlbín srdca a dokážu nájsť dobro, ktoré tkvie v 

každej osobe.  

                                                             
11 Sv. Augustín, Kázeň o Veľpiesni, 40. 
12 Sv. Josemaría Escrivá, Brázda, SSV Trnava 1996, 635. 



      Len človek pokorný dokáže zotrvať v postoji 

uznanlivého. Nezveličuje malé previnenia blížneho 

ani neumenšuje alebo neospravedlňuje vlastné 

previnenia a chyby; naopak, pýcha je ako krivé 

zrkadlo, ktoré deformuje pravdivú skutočnosť. 

      Pokorný človek je objektívny, vďaka čomu 

môže prechovávať úctu a porozumenie k iným, a 

tak i ľahko odpúšťať cudzie chyby. Pokorného 

človeka totiž cudzie chyby nepohoršujú. Svätý 

Augustín je presvedčený, že niet takého hriechu 

ani zločinu spáchaného iným človekom, ktorý by aj 

on sám nebol schopný vykonať z vlastnej slabosti; 

a keď ho doposiaľ nevykonal, tak len preto, že Boh 

vo svojom milosrdenstve nedovolil, aby sa to stalo, 
a zachoval ho v dobrom.13 „Všetci sa môžeme učiť 

objavovať toľko čností u našich blížnych, ktorí nám 

často dajú lekciu v práci, v obetavosti, radosti. 

Nebudeme sa príliš pozastavovať nad ich 

nedostatkami; azda len vtedy, keď je to 

nevyhnutné, aby sme im bratským napomenutím 
pomohli” 14. 

      Preblahoslavená Panna Mária nás naučí 

odpúšťať, keď ju o to budeme prosiť. V Káne svätá 

Mária nekritizovala, že im chýba víno, ale snažila sa 

pomôcť, aby sa toto nedopatrenie vyriešilo. Naučí 

nás, ako sa máme snažiť v našom osobnom živote 

                                                             
13 Porov. sv. Augustín, Vyznania, Bratislava 1997, 2, 7, s. 65. 
14 Sv. Josemaría Escrivá, Boží priatelia, 20. 



práve o tie čnosti, z nedostatku ktorých niekedy 

upodozrievame druhých. 

 

  



Streda 27. marec 2019 meniny: Alena  
 

Čnosti a duchovné napredovanie 

 

1. Čnosti a svätosť. 

2. Ľudské čnosti a čnosti nadprirodzené. Cvičiť sa v 

čnostiach v dennom živote. 

3. Boh nám vždy udeľuje milosť, aby sme mohli žiť 

kresťanskú vieru v celej plnosti. 

 

1  Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti.15 

      Ježiš používa obraznú reč, aby nás poučil, že 

cesta, ktorá vedie do života, k svätosti, spočíva v 

plnom rozvoji duchovného života: horčičné zrnko 

vyrastá na veľký ker, v tôni ktorého hniezdia 

nebeské vtáky; pšenica dozrieva a vydáva plné 

zrno v klase... Ten rast, ktorý nie je bez ťažkostí a 

niekedy môže vyzerať až priveľmi pomalý, je 

vlastne rozvojom čností. Posväcovanie 

každodenného života predpokladá pestovanie 

mnohých ľudských i nadprirodzených čností: 

viery, nádeje, lásky, spravodlivosti, statočnosti, 

pracovitosti, lojálnosti, optimizmu... 

                                                             
15  Úvodný spev: Ž 16 (15),11. 



      Pre svoj rast si čnosti vyžadujú opakovanie 

dobrých skutkov, lebo každý z nich dušu robí 

schopnou, aby nasledujúci dobrý skutok už 

vykonala oveľa ľahšie. Napríklad pre človeka, 
ktorý pri rannom vstávaní zvládne »hrdinskú 

minútu« a zvíťazí nad lenivosťou od prvej chvíle 

dňa,16 bude oveľa ľahšie byť usilovným aj pri 

plnení iných povinností, či už malých alebo 

veľkých, rovnako ako si športovec tréningom 

zdokonalí fyzickú formu a nadobudne väčšiu 

zdatnosť na opakovanie svojich cvičení. Čnosti 

stále viac človeka zdokonaľujú a súčasne mu 

uľahčujú konať dobré skutky a dávať v každej 

chvíli patričnú a rýchlu odpoveď na Božiu vôľu. 

Bez čností - oných dobrých návykov 

nadobudnutých vďaka opakovaniu dobrých 

skutkov s pomocou milosti - sa stane všetko, čo 

dobré konáme, len náhodným a izolovaným 

skutkom; ľahšie skĺzneme do previnenia a hriechu, 

ktoré nás oddialia od Boha. Opakovanie skutkov 

zanechá v duši stopu vo forme návykov, ktoré 

podľa toho, či to boli dobré alebo zlé skutky, budú 

našu vôľu nakláňať k dobru alebo zlu i v našom 

ďalšom počínaní. Na človeka, ktorý obyčajne koná 

dobro, sa možno spoľahnúť, že zoči-voči ťažkosti 

sa tiež zachová dobre: pomôže mu v tom návyk, 

čnosť. Preto je také dôležité, aby pokánie vymazalo 

stopy hriechov predošlého života, aby nás 

                                                             
16 Porov. sv. Josemaría Escrivá, Cesta, SSV Trnava 1994, 206. 



opätovne nenavádzali na zlo. Toto pokánie musí 

byť tým intenzívnejšie, čím vážnejšie boli pády a 

čím dlhšie trvalo odlúčenie od Boha, lebo vtedy 

zostávajú hlbšie stopy. 

      Pestovanie čností nám v každej chvíli vytyčuje 

cestu vedúcu k Pánovi. Keď sa kresťan s pomocou 

Božej milosti snaží nielen vyhýbať príležitostiam 

na hriech a čo možno najviac odolávať 

pokušeniam, ale aj nadobúdať svätosť, ktorú od 

neho očakáva Boh, je si čoraz viac vedomý toho, že 

kresťanský život si vyžaduje rozvíjanie čností a 

tiež očisťovanie sa od hriechov a nedostatočnej 

odpovede na milosť v doterajšom živote. V 

Pôstnom období nás Cirkev zvláštnym spôsobom 

vyzýva, aby sme rástli v čnostiach: v návykoch na 

dobré skutky. 

 

2 Svätosť znamená pestovať čnosti deň čo deň s 

vytrvalosťou, v prostredí a okolnostiach, v ktorých 
žijeme. „Prirodzené ľudské čnosti... sú základom 

čností nadprirodzených; a tie sú zasa ďalším 

impulzom k rozvoju dobrých vlastností. Ale v 

každom prípade - nestačí len úsilie získať tieto 

čnosti - treba sa naučiť podľa nich žiť. Discite 

benefacere (Iz 1,17): Učte sa robiť dobro. Musíme 

sa vytrvalo cvičiť v zodpovedajúcich skutkoch - 

skutkoch úprimnosti, lásky k pravde, 

vyrovnanosti, vytvárania pokoja, trpezlivosti -, 



pretože láska sa prejavuje skutkami a Boha 

nemožno milovať len slovom, ale skutkom a 
pravdou (1Jn 3,18).”17 

      Aj keď je posväcovanie plne dielom Boha, vo 

svojej nekonečnej dobrote sa mu zachcelo, aby 

bola potrebná odpoveď človeka, a preto mu vložil 

do jeho prirodzenosti schopnosť otvárať sa pre 
nadprirodzené pôsobenie milosti. „V skutočnosti 

iba Boh môže človeka spasiť, aj keď čaká na jeho 

spoluprácu. Skutočnosť, že človek môže 

spolupracovať s Bohom, svedčí o jeho pravej 
veľkosti... Človek spolu s Bohom »tvorí« svet, 

človek je spolu s Bohom »tvorcom« svojej osobnej 

spásy. Zbožštenie človeka pochádza od Boha. Ale aj 
tu človek musí spolupracovať s Bohom.”18 

Cvičením sa v ľudských čnostiach - vytrvalosti, 

lojálnosti, pravdovravnosti, srdečnosti, vľúdnosti - 

sa otvárame vo svojom srdci čo najviac pôsobeniu 
Ducha Svätého. Je tiež pochopiteľné, že „nemožno 

veriť vo svätosť tých, ktorým chýba v živote 

uplatňovanie aj tých najzákladnejších ľudských 
čnosti”.19 „Ľudské čnosti - nadobudnuté výchovou, 

vedomými a dobrovoľnými činmi a vytrvalosťou v 

neprestajne obnovovanom úsilí - očisťuje a 

povznáša Božia milosť. S Božou pomocou 

                                                             
17 Sv. Josemaría Escrivá, Boží priatelia, 91. 
18 Sv. Ján Pavol II., Prekročiť prah nádeje, Bratislava 1995, 29, s. 173. 
19 Bl. Álvaro del Portillo, O kňazstve, Madrid. 



stvárňujú charakter a robia konanie dobra ľahkým. 
Čnostný človek je šťastný, keď ich praktizuje.”20 

      Kresťan by mal uplatňovať čnosti v dennom 

živote v každej situácii - ľahkej, ťažšej alebo i veľmi 
náročnej. „Dnes, podobne ako včera, sa od 

kresťana očakáva hrdinstvo. Hrdinstvo vo veľkých 

bojoch, ak to bude nevyhnutné. Hrdinstvo v malých 
všedných veciach, čo bude asi častejšie.”21 

Podobne ako rastlina čerpá pokrm zo zeme, z 

ktorej vyrastá, tak aj v nadprirodzenom živote 

kresťana jeho čnosti zapúšťajú korene v 

konkrétnom svete, kde mu prichodí žiť: v práci, v 

rodine, v radostiach i smútkoch, v dobrých i zlých 

správach... Všetko mu má slúžiť na to, aby miloval 

Boha a vykonával apoštolát. Isté udalosti ho 

povzbudia k vzdávaniu vďaky, iné sa budú 

odvolávať na Božie detstvo; zvláštne udalosti v 

ňom podporia statočnosť a iné zasa zväčšia jeho 

dôveru v Boha... Pamätajme na to, že čnosti akoby 

vytvárali ručne tkaný gobelín, tkaninu bez švov;  

rastom v jednej čnosti sa pokročí aj v ostatných. A 
„jednotu všetkým čnostiam, ktoré robia človeka 

dokonalým, dáva láska”.22 

      V úsilí o svätosť a apoštolát nemôžeme čakať na 

ideálne situácie, na okolnosti, ktoré by sa dali 

                                                             
20 Katechizmus katolíckej cirkvi, 1810. 
21 Sv. Josemaría Escrivá, Ísť s Kristom, 82. 
22 Sv. Alfonz Mária de’ Liguori, Cesta lásky, I. 



lepšie využiť: „keď kresťan plní dokonca i 

najbezvýznamnejšiu dennú činnosť s láskou, vtedy 

ju preniká Božie nadprirodzeno... Prestaňte snívať, 

zanechajte falošný idealizmus a klamy, to čo ja 

nazývam mystika keby - keby som sa nebol oženil, 

keby som mal iné zamestnanie, keby som bol 

zdravší, keby som bol mladý, keby som bol starý! -

, radšej sa prezieravo zdržujte v najmateriálnejšej 

a najbezprostrednejšej realite, pretože to je práve 
tam, kde je Pán.”23 

      Čakať na situácie a okolnosti, ktoré by sa nám 

zdali vhodné na to, aby sme sa stali svätí, by 

znamenalo zmieriť sa s tým, že prežijeme 

bezvýznamný a prázdny život. Chvíľa dnešnej 

modlitby nám môže poslúžiť na to, aby sme 

rozjímali v Pánovej prítomnosti takto: Či sa 

skutočne túžim čoraz viac stotožniť s Kristom? Či 

využívam situácie každého dňa na to, aby som sa 

cvičil v ľudských čnostiach a s Božou milosťou aj v 

nadprirodzených čnostiach? Či sa snažím stále viac 

milovať Boha tým, že tie isté veci vykonávam 

lepšie a s čistejším úmyslom? 

 

3 „Pod vplyvom diskusií o zložitých otázkach 

mravného poriadku sa niekedy môže zdať, že 

kresťanské učenie o mravnosti je samo osebe príliš 

                                                             
23 Rozhovory s Mons.Escrivom de Balaguer, 116. 



náročné, ťažko pochopiteľné a neuskutočniteľné. 

A to nie je pravda… Vo svetle Ducha Svätého môže 

každý človek, aj menej vzdelaný, v prvom rade však 
ten, čo si zachová »prostotu srdca« [porov. Ž 86 

(85), 11], pochopiť absolútnu podstatu 

kresťanskej morálky.”24 Pán nežiada nič nemožné. 

Od všetkých kresťanov očakáva, že budú žiť 

integrálne kresťanské čnosti aj vtedy, keď budú v 

prostrediach, ktoré akoby sa vzďaľovali od Boha. 

Boh im udelí potrebné milosti, aby si aj v ťažkých 

situáciách zachovali vernosť. Ba čo viac, 

príkladnosť, ktorú od nás očakáva, bude často 

slúžiť na to, že Kristovo učenie sa stane príťažlivé i 

pre ostatných a opäť bude evanjelizovať svet. 

      Veľa kresťanov, ktorí stratia nadprirodzený 

zmysel a tým i skutočný vplyv milosti na svoj život, 

si azda myslí, že ideál predkladaný Kristom si 

vyžaduje, aby bol prispôsobený a upravený tak, 

aby ho bežní ľudia dneška boli schopní žiť. 

Súhlasia s morálnymi kompromismi v práci alebo 

v manželstve; alebo sa dajú ovplyvniť atmosférou 

nemravnosti a zmyselnosti, ktorá ich obklopuje, 

alebo malomeštiactvom, ktoré sa viac-menej 

rozšírilo atď. 

      „Sama skutočnosť, že všetci sú povolaní na 

svätosť, ako to pripomína Druhý vatikánsky koncil, 

umožňuje ľahšie pochopiť, že i v celibáte i v 

                                                             
24 Sv. Ján Pavol II., encyklika Veritatis splendor, 6. 8. 1993, 119. 



manželstve sa môžu vyskytnúť situácie - a 

dochádza k nim naozaj u každého, či tak, či onak, a 

trvajú i kratšie, i dlhšie -, v ktorých sú nevyhnutné 

hrdinské skutky cti. Takže aj manželský život je 
radostnou cestou, ktorá si vyžaduje svätosť.”25 

      Príkladom vlastného života [v ktorom budeme 

mať aj chyby, ale sa s nimi nestotožníme a budeme 
sa usilovať o ich nápravu] môžeme poučiť ľudí o 

tom, že kresťanské čnosti sa dajú pestovať v rámci 

všetkých šľachetných podujatí a že naša 

zhovievavosť pri chybách a omyloch iných 

neznamená, že sme poľavili vo vlastných kritériách 

a v nárokoch kladených evanjeliom.  

      Aby sme teda mohli rásť v ľudských i 

nadprirodzených čnostiach, potrebujeme popri 

milosti vynaložiť aj osobné úsilie na to, aby sme sa 

tieto čnosti naučili uplatňovať v každodennom 

živote, až kým získame autentické návyky, a nie iba 
zdanie čností: ,, »Fasáda« pôsobí dojmom energie a 

sily. - Ale koľko slabosti a nedostatku vôle je 

vnútri!  

      - Pevne sa rozhodni, aby sa tvoje čnosti 

nezmenili na masku, ale na návyky, ktoré budú 
svedčiť o tvojom charaktere.”26  

                                                             
25 Pápežská rada pre rodinu, Ľudská sexualita: pravda a poslanie, SSV 

Trnava 1996,  19. 
26 Sv. Josemaría Escrivá, Brázda, SSV Trnava 1996, 777. 



      Svätý Ján Zlatoústy nás vyzýva do boja vo 

vnútornom živote tak, ako to robia deti v škole. 

,,Najprv," hovorí svätý, ,,poznávajú tvary písmen, 

potom ich začínajú spájať do slov, až sa postupne 

krok za krokom naučia čítať. Pri čnostiach, keď ich 

rozdelíme na časti, najprv sa napríklad naučíme 

nehovoriť o ľuďoch zle; potom, pristupujúc akoby 

k ďalšiemu písmenu: neprechovávať k nikomu 

závisť; nebyť za žiadnych okolností otrokom tela; 

nepodľahnúť obžerstvu. Neskôr, keď prejdeme 

odtiaľto akoby k duchovným písmenám, nacvičíme 

si zdržanlivosť, umŕtvovanie zmyslov, čistotu, 

spravodlivosť, pohŕdanie márnomyseľnosťou; 

budeme sa snažiť byť skromnými, mať skrúšené 

srdce. Spájajúc jednu čnosť s druhou, vpisujme si 

ich do srdca. Nacvičujme si to doma, s priateľmi, s 
manželkou, s deťmi.”27 

      Dôležité je, aby sme urobili s láskou a 

pevnosťou rozhodnutie, že sa budeme usilovať o 

čnosti uprostred našich každodenných povinností. 

Čím viac sa budeme cvičiť v dobrých skutkoch, tým 

ľahšie vykonáme i tie nasledujúce a budeme sa 

stále viac stotožňovať s Kristom. Najsvätejšia 
Panna je pre nás „vzorom i školou všetkých 

čností”.28 Keď sa k nej budeme utiekať s prosbou o 

pomoc a radu, naučí nás doviesť naše úsilia do 

                                                             
27 Sv. Ján Zlatoústy, Homílie o žalmoch, 11,8. 
28 Sv. Ambróz, Traktát o čnostiach, 2. 



konca a uľahčí nám dosiahnuť cieľ, ktorý sme si 

stanovili pri partikulárnom spytovaní svedomia a 

ktorý často môže byť nasmerovaný k tomu, aby 

sme získali konkrétnu čnosť. 

 

  



Štvrtok 28. marec 2019 meniny: Soňa  
 

Úprimnosť a pravdovravnosť 

 

1. „Nemý diabol”. Potreba úprimnosti. 

2. Láska k pravde. Predovšetkým úprimnosť k sebe 

samému. Úprimnosť k Bohu. Úprimnosť pri 

duchovnom vedení a pri spovedi. Prostriedky na 

získanie tejto čnosti. 

3. Úprimnosť a pravdovravnosť voči druhým. Slovo 

kresťana. Lojálnosť a vernosť - čnosti spojené s 

pravdovravnosťou. Iné dôsledky lásky k pravde. 

 

1 Evanjelium dnešnej svätej omše nám hovorí, že 

Ježiš raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď 

zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli.29 

      Choroba, fyzické zlo, ktoré obyčajne nesúvisí s 

hriechom, je symbolom stavu, v akom sa nachádza 

človek - hriešnik: je duchovne slepý, hluchý, 

ochromený... Vyliečenia, ktoré Ježiš spôsobuje, 

majú okrem konkrétneho, historického významu 

aj význam symbolický: predstavujú uzdravenia 

duše, ktoré prišiel vykonať v živote ľudí. Mnohé 

                                                             
29 Lk 11,14; Mt 9, 32-33. 



gestá, ktoré Ježiš vykonal nad chorými, sú akoby 

obrazom sviatostí. 

      „Ježiš sprevádza svoje slová mnohými mocnými 

činmi, divmi a znameniami (Sk 2,22), ktoré ukazujú, 

že Kráľovstvo je prítomné v ňom. Dosvedčujú, že 

Ježiš je predpovedaný Mesiáš... Keď Ježiš oslobodil 

niektorých ľudí  od pozemského zla, akým je hlad, 

nespravodlivosť, choroba a smrť, vykonal 

mesiášske znamenia. Neprišiel však preto, aby 

odstránil všetko zlo na svete, ale aby vyslobodil 

ľudí z najťažšieho otroctva, z otroctva hriechu, 

ktoré im prekáža v ich povolaní Božích detí a 

spôsobuje všetky ich ľudské zotročenia.”30 

      V súvislosti s úryvkom evanjelia, ktoré sa číta 

počas dnešnej svätej omše, svätý Ján Zlatoústy 

hovorí, že ten človek ,,nemohol sám od seba 

predniesť svoju prosbu, lebo bol hluchý; nemohol 

prosiť ani druhých, lebo diabol zviazal jeho jazyk a 
vedno s jazykom držal uväznenú jeho dušu”.31 Bol 

silne zotročený diablom. 

      Keď nehovoríme s Pánom v osobnej modlitbe o 

svojich biedach a neprosíme ho, aby nás z nich 

uzdravil, alebo keď ich nepredkladáme pri 

duchovnom vedení, keď mlčíme, lebo pýcha nám 

zamkla naše ústa, choroba sa prakticky stáva 

                                                             
30 Katechizmus katolíckej Cirkvi, 547 a 549. 
31 Sv. Ján Zlatoústy, Homílie o žalmoch, 11, 8. 



nevyliečiteľnou. Mlčanie o chorobe duše 

sprevádza hluchota: duša prestáva počuť Božie 

požiadavky, zavrhuje argumenty a dôvody, ktoré 

by jej mohli pomôcť vrátiť sa na dobrú cestu. 

Ľahšie budeme vedieť otvoriť svoje srdcia, ak sa 

budeme držať tejto rady: ,,Neľakaj sa, keď pocítiš 

príťaž úbohého tela a ľudských vášní: bolo by to 

hlúpe a naivne detské, keby si sa len teraz 
dozvedel, že »to« existuje. Tvoja bieda nie je 

prekážkou, ale ostrohou, aby si sa užšie spojil s 

Bohom, aby si ho vytrvale hľadal, pretože on nás 
očisťuje.”32 Keď budeme dnes počas svätej omše 

opakovať responzóriový žalm: Čujte dnes jeho hlas: 

Nezatvrdzujte svoje srdcia...33, zaumieňme si, že 

nebudeme klásť odpor pôsobeniu milosti a vždy 

budeme úprimní. 

 

2 Aby sme žili svoj ľudský život naplno, musíme 

veľmi milovať pravdu, ktorá je čímsi posvätným, a 

preto si vyžaduje úctu a lásku. Niekedy býva 

pravda taká zahmlená našimi hriechmi, vášňami a 

duchom materializmu, že len vtedy ju môžeme 

poznať, keď si ju zamilujeme. Je ľahké prijať 

klamstvo, keď podporí našu lenivosť, zalichotí 

našej márnivosti alebo zmyselnosti alebo keď v 

nás povzbudí falošnú túžbu po prestíži! Niekedy 

                                                             
32 Sv. Josemaría Escrivá, Brázda, SSV Trnava 1996, 134. 
33 Ž  95 (94),8. 



príčinou neúprimnosti je márnomyseľnosť, pýcha, 

strach, že keď sa vzdám zla, budem pôsobiť ako 

blázon. 

      Pán tak opravdivo miloval a žil túto čnosť, že 

mohol o sebe vyhlásiť: Ja som pravda,34 zatiaľ čo 

diabol je luhár a otec lži,35 lebo všetko, čo sľubuje, 

je klamstvo. Ježiš sa za nás modlil k Otcovi: Posväť 

ich pravdou.36  

      Dnes sa veľa hovorí o úprimnosti, o autenticite, 

a predsa sa ľudia radšej skrývajú v anonymite, 

maskujú pravé motívy svojich činov tak pred 

sebou, ako i pred druhými. Aj pred Bohom radšej 

zostanú v anonymite a vyvarujú sa osobného 

stretnutia s ním v modlitbe alebo pri spytovaní 

svedomia. Ale nemôžeme byť dobrými kresťanmi, 

ak nebudeme úprimní k sebe samým, k Bohu i k 

iným ľuďom. Niekedy sa bojíme pravdy preto, lebo 

je náročná a zaväzuje, nedá sa obmäkčiť. V istých 

situáciách sa teda môže objaviť pokušenie uchýliť 

sa k predstieraniu, malým klamstvám, 

polopravdám i lži; inokedy zas nazvať fakty a veci 

inými slovami, aby vypovedaná pravda nebola taká 

ostrá ako britva. 

      Úprimnosť je prvoradou kresťanskou čnosťou. 

A nemôžeme byť dobrými kresťanmi, keď ju 

                                                             
34 Jn 14,6. 
35 Jn 8,44. 
36 Jn 17,17 a nasl. 



nežijeme až do posledných dôsledkov. Úprimnosť 

k sebe samým vedie k  uznaniu svojich pádov bez 

toho, že by sme ich skrývali alebo hľadali falošné 

ospravedlnenia; ďalej spôsobuje, že sme vždy 
obozretní pred pokušením „fabrikovať” si pravdu, 

vydávať za pravdu to, čo sa nám hodí. Tak konajú, 

a tým klamú seba samých, tí, ktorí hovoria, že to, čo 

je Božím zákonom zakázané, nie je pre nich 

hriechom. Subjektívnosť, vášne, vlažnosť sa tiež 

môžu pričiniť o to, že nie sme úprimní voči sebe 

samým. Človek, ktorý nie je radikálne úprimný, si 

ľahko zdeformuje svoje svedomie a dospeje k 

vnútornej slepote pre Božie veci. 

      Iným častým spôsobom, ako klameme seba 

samých, je nechuť vyvodiť z pravdy pre seba 

dôsledky, aby sme nemali kvôli tomu starosti, 
alebo nepovedať celú pravdu. „Nikdy sa nechceš 

pozrieť pravde do očí. Niekedy zo zdvorilosti, 

inokedy, vlastne najčastejšie, z obavy, aby si sebe 

alebo iným nespôsobil nepríjemnosti. Ale vždy zo 

zbabelosti.  

      Keď sa budeš báť preniknúť do hĺbky, nikdy 
nebudeš človekom s jasným úsudkom.”37 

      Prvý prostriedok, ktorý by sme mali využiť na 

posilnenie úprimnosti, je modlitba. Treba prosiť 

Pána, aby nám dovolil vidieť chyby a nedostatky 

                                                             
37 Sv. Josemaría Escrivá, Cesta, SSV Trnava 1994, 33. 



nášho charakteru, aby nám dal silu k ich uznaniu 

ako takých, a tiež odvahu prosiť ho o pomoc a 

bojovať. Druhým prostriedkom je denné 

spytovanie svedomia, krátke, ale účinné, aby sme 

mohli poznať seba. Ďalej je to duchovné vedenie a 

spoveď, v ktorých pravdivo otvárame svoju dušu, 

hovoríme celú pravdu a odkrývame svoje vnútro, 

aby nám tí, čo nás vedú, pomohli na ceste k Bohu. 
„Nedopusťte, aby sa vo vašom srdci zahniezdilo čo 

i len najmenšie ohnisko nákazy. Vyznajte sa zo 

všetkého. Keď voda prúdi, je čistá, keď stojí, utvorí 

kaluž plnú odpornej špiny a z pitnej vody sa stáva 
semenište všelijakej hávede” 38. Určite nám vždy 

pomôže byť úprimní, keď najprv povieme to, čo 

nám padne najťažšie. 

      Ak pomocou milosti vyženieme nemého diabla, 

pocítime, že jedným z okamžitých dôsledkov 

úprimnosti je radosť a pokoj duše. Preto prosíme 

Boha o túto čnosť pre seba samých i pre iných. 

 

3 Úprimnosť k Bohu, k sebe samým i k iným. Ak nie 

sme úprimní k Bohu, nemôžeme ho milovať ani mu 

slúžiť; ak nie sme úprimní k sebe samým, 

nemôžeme mať dobre sformované svedomie, 

ktoré miluje dobro a zavrhuje zlo; ak nie sme 

                                                             
38 Sv. Josemaría Escrivá, Boží priatelia, 181. 



úprimní k iným, spolužitie sa stane utrpením a nie 

sme milí Bohu. 

      Tí, ktorí nás obklopujú, musia vedieť, že sme 

pravdovravní a nikdy neklameme. Slová kresťanov 

a čestných mužov a žien musia mať u druhých 
rešpekt: Ale vaša reč nech je „áno - áno”, „nie - nie”. 

Čo je navyše, pochádza od Zlého 39. Pán chváli 

poctivosť človeka, ktorý sa cíti zodpovedný za to, 

čo hovorí. Pravda v našom počínaní má byť 

odrazom nášho vzťahu k Bohu. 

      Láska k pravde nás vedie chyby aj naprávať, ak 
by sme sa pomýlili. „Privykaj si neklamať nikdy 

vedome: ani preto, aby si sa ospravedlnil, ani s 

iným úmyslom, a preto pamätaj: Boh je Bohom 

pravdy. Ak náhodou omylom opomenieš pravdu, 

ak je to možné, ihneď to naprav tým, že podáš isté 

vysvetlenie alebo sa ospravedlníš; postupuj takto 

preto, lebo pravdivé vysvetlenie obsahuje viac 
odpúšťajúcej milosti a sily než klamstvo.”40 

      Iná čnosť, ktorá sa viaže na pravdovravnosť a 

úprimnosť, je lojálnosť. Je to vlastne 

pravdovravnosť v našom správaní: dodržanie 

daného slova, sľubov, dohôd. Naši priatelia a ľudia, 

s ktorými prichádzame do styku, nás musia poznať 

ako lojálnych ľudí. Vernosť je lojálnosťou k sľubu 

                                                             
39 Mt 5,37. 
40 Sv. František Saleský, Úvod do nábožného života, III., 30. 



urobenému Bohu alebo pred Bohom. Ježiša 

nazývajú Verným a Pravdivým 41. Sväté písmo 

neustále hovorí o tom, aký verný je Boh zmluve 

uzavretej so svojím ľudom, ako verne vypĺňa svoj 

plán prisľúbenej spásy.42 

      Nevernosť je vždy klamstvom, zatiaľ čo vernosť 

je čnosťou nevyhnutnou v osobnom i 

spoločenskom živote. O ňu sa opiera napríklad 

manželstvo, splnenie dohôd, činnosť vládnucich... 

      Láska k pravde nás uchráni pred vytváraním si 

unáhlenej mienky, založenej na povrchných 

informáciách o osobách alebo faktoch. Mali by sme 

byť zdravo kritickí k správam v rádiu, televízii, 

novinách i časopisoch, lebo často bývajú tendenčné 

a neúplné. Neraz sú i objektívne fakty sprevádzané 

mienkou a komentárom, ktoré podávajú 
deformovaný obraz skutočnosti. „A tu vzniká 

dráma: moderné prostriedky spoločenskej 

komunikácie sú podrobené pokušeniu 

manipulovať posolstvo, skresľovať pravdu o 

človekovi. Ľudská bytosť nie je bytosť, aká sa 

uvádza v reklame a predvádza v moderných 
masových médiách.”43 Zvlášť ostražití by sme mali 

byť pri správach týkajúcich sa priamo i nepriamo 

                                                             
41 Zjv 19,11. 
42 Porov. Gn 3,7. 
43 Sv. Ján Pavol II, List rodinám Gratissimam sane, 2. 2. 1994, 20, s. 

102. 



Cirkvi. Kvôli láske k pravde by sme sa mali vyhýbať 

sektárskym informačným kanálom, ktoré mútia 

vody, a hľadať objektívne a pravdivé  informácie, 

založené na príslušných kritériách, a súčasne by 

sme sa mali pričiňovať o to, aby boli aj iní pravdivo 

informovaní. Vtedy sa splní Ježišov prísľub: Pravda 

vás vyslobodí.44 

 

  

                                                             
44 Jn 8,32. 



Piatok 29. marec 2019 

meniny: Miroslav  
 

Božia láska 

 

1. Nesmierna Božia láska ku každému človeku. 

2. Pán nás vždy miluje. Aj vtedy, keď ho zraňujeme 

hriechom, je plný milosrdenstva. 

3. Prvé prikázanie. Láska k Bohu v dennom živote. 

 

 

1 Celé Sväté písmo nám neustále rôznym 

spôsobom hovorí o Božej láske k nám. Ubezpečuje 

nás, že keby aj nejaká matka zabudla na svoje 

dieťa, on na nás nikdy nezabudne, lebo hľa, do 

dlaní som si ťa vryl.45 

      Prvé čítanie svätej omše z knihy proroka Ozeáša 

je jedným z textov, ktoré ukazujú dojímavý triumf 

Božej lásky nad opakovanou nevernosťou a 

pokryteckých obrátení svojho ľudu. Izrael konečne 

uznáva, že ho nezachránia ľudské spojenectvá ani 

rukami zhotovení bôžikovia,46 ani márne zápalné 
                                                             
45 Iz 49, 15-19. 
46 Porov. Oz 14,4. 



obety, ale láska vyjadrená vernosťou Zmluve. 

Samotné obrátenie je ovocím Božej lásky, lebo 

všetko sa zrodilo z toho, ktorý nás tak veľmi miluje. 

Čítame: Vyhojím ich poranenia, milovať ich budem 

vďačne, lebo môj hnev sa od nich odvráti. Budem 

Izraelu ako rosa, prekvitať bude ako ľalia a zapustí 

korene sťa Libanon; konáre sa mu rozrastú, 

nádherný bude ako oliva a voňať bude ako Libanon. 

Obrátia sa, čo sedia v jeho tôni, žiť budú z obilia a 

rozkvitnú ako vinič, ktorý má chýr ako víno z 

Libanonu.47 

      Nedokážeme si predstaviť, ako veľmi nás Boh 

miluje. Keď sme boli stratení, aby nás zachránil, 

poslal nám svojho jednorodeného Syna, ktorý za 

nás dal svoj život a vyslobodil nás zo stavu, do 

ktorého sme upadli: Veď Boh tak miloval svet, že dal 

svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v 
neho verí, ale aby mal večný život.48 „Usilujme sa 

byť vo svojom uvažovaní nestranní: mohol ísť Boh 

ešte ďalej vo svojej blahovoľnosti, vo svojom 

priblížení sa človeku  a jeho poznávacím 

možnostiam? Veru, zdá sa, že šiel tak ďaleko, ako to 

len bolo možné. Ďalej už nemohol ísť. V istom 
zmysle Boh zašiel priďaleko!”49 Bola to tiež táto 

láska, ktorá ho pohla k tomu, aby sa nám daroval 

akýmsi obyčajným spôsobom, keď sa mu zachce 

                                                             
47 Oz 14, 5-8. 
48 Jn 3,16. 
49 Sv. Ján Pavol II., Prekročiť prah nádeje, Bratislava 1995, 6, s. 53. 



prebývať v našej duši, nachádzajúcej sa v stave 

milosti: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo 

a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a 

urobíme si uňho príbytok.50 Zachce sa mu aj 

komunikovať s nami v intimite nášho srdca v čase 

modlitby i v každom momente dňa. 

      „Budem ti dokonca slúžiť, pretože Syn človeka 

neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil (Mk 

10,45). Som priateľom, údom i hlavou, a bratom a 

sestrou, i matkou; som tým všetkým a túžim len po 

intímnom priateľstve s tebou. Stal som sa pre teba 

úbohým, pre teba žobrákom, pre teba 

ukrižovaným, pre teba pochovaným; v nebi sa 

prihováram za teba pred Bohom Otcom; a na zemi 

som jeho vyslancom pred tebou. Si pre mňa 

všetkým, bratom i spoludedičom, priateľom i 
údom. Čo chceš viac?”51 Po čom ešte môžeme 

túžiť? Keď hľadíme na Pána v každej scéne 
Krížovej cesty, z nášho srdca plynú slová: „Byť si 

vedomý, že ma tak veľmi miluješ, môj Bože a... 
predsa sa nezblaznieť?”52 

 

2 Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane... Lebo si 

veľký a robíš zázraky, iba ty si Boh.53 Jedným z 

                                                             
50 Jn 14,23. 
51 Sv. Ján Zlatoústy, Homiliae in Matthaeum, 76. 
52 Sv. Josemaría Escrivá, Cesta, SSV Trnava 1994, 425. 
53  Ž 86 (85), 8.10. 



najväčších zázrakov je jeho láska k nám. Miluje nás 

osobnou i individuálnou láskou, každého zvlášť. 

Nikdy nás neprestal milovať, pomáhať nám, 

ochraňovať nás, komunikovať s nami: dokonca ani 

vo chvíľach našej najväčšej nevernosti, keď sme 

popáchali najväčšie hriechy. Možno práve v 

takýchto okolnostiach nás Boh najväčšmi zahŕňal 

svojou pozornosťou. V jeho podobenstvách je veľa 

scén poukazujúcich zvlášť na jeho milosrdenstvo: 

stratenú ovečku ako jedinú nesie na svojich 

ramenách; otec usporadúva hostinu pre syna, 

ktorý premrhal dedičstvo, ale dokázal sa skrúšene 

vrátiť; stratenú drachmu jej majiteľka pozorne 

hľadá, kým ju nenájde...54 

      Božia starostlivosť o nás a jeho láska k nám nás 

stále sprevádzali v priebehu celého nášho života. 

Vedel o každej okolnosti a udalosti, ktorú sme 

prežili. Bol pri nás v každej situácii a v každej chvíli: 

A hľa, ja som s vami…  až do skončenia sveta,55 až do 

poslednej chvíle nášho života. 

      Ako často nám vytváral zrejmú príležitosť, aby 

sme ho stretli! V radosti i v utrpení, 

prostredníctvom toho, čo sa nám spočiatku javilo 

ako veľké nešťastie, cez priateľa, kolegu v práci, 
kňaza, ktorý sa o nás staral... „Zamyslite sa so mnou 

nad týmto divom Ježišovej lásky. Pán, ktorý nám 

                                                             
54 Porov. Lk 15,1. 
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ide v ústrety, ktorý čaká pri ceste, aby sme ho 

nemohli prehliadnuť. Každého z nás osobne volá k 

sebe a hovorí nám o našich záležitostiach, ktoré sú 

aj jeho záležitosťami; privádza naše svedomie k 

ľútosti; otvára ho pre veľkorysosť a budí v našej 

duši prianie byť verným a môcť sa nazývať jeho 
učeníkom.”56 

      Ako znak svojej lásky nám zanechal sviatosti, 
„kanály Božieho milosrdenstva”. Spomedzi nich 

mu zvlášť ďakujeme teraz za tie, ku ktorým 

môžeme častejšie pristupovať: za sviatosť 

zmierenia, pri ktorej nám odpúšťa hriechy, i za 

sviatosť Eucharistie, kde chcel zostať ako zvláštny 

znak lásky k ľuďom.  

      Z tej istej lásky nám dal za matku svoju Matku. 

Z lásky nám dal aj anjela strážcu, aby nás strážil, 

radil nám i zahŕňal nás nespočetnými službami, 

kým dosiahneme koniec nášho pozemského 

putovania, a očakáva nás v prisľúbenom nebi, kde 

nám pripravil bezhraničné šťastie. 

      Obráťme sa k nemu s modlitbou z dnešnej 

svätej omše: Pane, daj, aby pôsobenie tvojho Ducha 

preniklo do hlbín nášho vnútra, aby sme raz naplno 

mohli vlastniť to, čo teraz prijímame v Eucharistii.57 

Ďakujme mu za takú veľkú lásku a starostlivosť, 

                                                             
56 Sv. Josemaría Escrivá, Ísť s Kristom, 59. 
57 Modlitba po prijímaní. 



ktorú si nezaslúžime. Snažme sa tiež v sebe zapáliť 

túžbu splácať lásku láskou. Túto myšlienku 

poeticky vyjadruje Francisca Javiera del Valle: 
„Dala by som aj tisíc životov, aby som ťa mohla 

vlastniť... a tisíc, tisíc ráz viac životov by som dala 

za to, aby som ťa mohla milovať... láskou čistou a 

silnou, akou nás ty, ktorý si tým, čím si, neustále 
miluješ.”58  

 

3 Evanjelium svätej omše nám hovorí: Tu k nemu 

pristúpil jeden zo zákonníkov... a spýtal sa ho: 
„Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?” Ježiš 

odpovedal: „Prvé je toto: Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, 

je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z 

celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej 
mysle a z celej svojej sily.”59 Od každého človeka 

očakáva bezpodmienečnú odpoveď na svoju lásku 

k nám. 

      Našu lásku k Bohu vyjadrujeme každý deň 

tisícimi maličkosťami: Boha milujeme dobre 

vykonanou prácou, rodinným životom, 

spoločenskými vzťahmi, odpočinkom... Všetko sa 
môže premeniť na skutok lásky. „Zatiaľ čo konáme, 

napriek svojim nedostatkom, úlohy svojho 

povolania a postavenia čo najdokonalejšie, duša 

                                                             
58 F. J. del Valle, Decenario al Espíritu Santo, Madrid 1974. 
59 Mk 12, 28-30. 



túži uniknúť. Ide až k Bohu - sťa železo 

priťahované silou magnetu. Začíname milovať 
Ježiša účinnejšie, so sladkým zanietením.”60 

      Keď odpovedáme na Božiu lásku, prekážky 

ustupujú; a naopak, bez lásky sa aj najmenšia 

ťažkosť javí neprekonateľná. Zjednotení s Pánom 
všetko ľahšie prekonáme. „Tým, ktorí nemilujú, sa 

všetky veci zdajú ťažké; tým, čo milujú, práve 

naopak, zdá sa všetko ľahké. Niet takého utrpenia, 

hoci by sa zdalo čo najstrašnejšie, ktoré by láska 
neurobila znesiteľným alebo ho i neumenšila.”61 

Keď si človek zachová radosť aj uprostred 

protivenstiev, je to výrazným znakom toho, že 

láska ovláda celé naše pôsobenie, lebo - ako 
vysvetľuje svätý Augustín - „ak niekto miluje, tak 

buď nepociťuje ťažkosti, alebo miluje aj samotnú 

ťažkosť... Práce tých, ktorí milujú, nikdy nie sú 
ťažké.”62 

      Naša láska k Bohu musí byť najvyššia a 

absolútna. V rámci tejto lásky nájdu svoje miesto  i 

všetky vznešené a čisté pozemské lásky, a to podľa 

povolania, ktoré sa každému dostalo. Nepatrí sa 
povedať: »Boh alebo človek«. Treba milovať Boha 

aj človeka, a človeka nikdy nie viacej než Boha 

alebo proti Bohu, alebo rovnako ako Boha. Inými 

                                                             
60 Sv. Josemaría Escrivá, Boží priatelia, 296. 
61 Sv. Augustín, Sermo 70. 
62 Sv. Augustín, De bono viduitatis, 21, 26. 



slovami: láska k Bohu je prevládajúca, ale nie 

výlučná. Biblia nazýva Jakuba svätým a Bohom 

milovaným; hovorí nám o ňom, že sedem rokov 

pracoval, aby získal za ženu Ráchel, a tie roky sa 

mu zdali krátke - taká veľká bola jeho láska k nej. 

Svätý František Saleský písal: „Jakub miluje Ráchel 

zo všetkých síl a zo všetkých síl miluje Boha; ale 

napriek tomu Jakub nemiluje Ráchel tak ako Boha, 

ani Boha tak ako Ráchel. Miluje Boha ako svojho 

Boha nado všetko a viac než seba; miluje Ráchel 

ako svoju ženu nad všetky iné ženy i ako seba 

samého. Miluje Boha absolútnou a najvyššou 

láskou, a Ráchel láskou manželskou; jedna láska 

neprotirečí druhej, lebo láska k Ráchel nenarúša 
všetko prevyšujúcu, najvyššiu lásku k Bohu.”63 

      Láska k Bohu sa musí prejavovať v láske k iným 

ľuďom. Vonkajším znakom nášho zjednotenia s 

Bohom je to, ako uskutočňujeme lásku k osobám, s 

ktorými žijeme. Podľa toho spoznajú všetci, že ste 

moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať 64 - 

povedal nám Pán: podľa taktnosti voči iným, 

vzájomnej úcty, žičlivého myslenia o iných, malých 

služieb v rodine alebo v práci, úprimného a 

primeraného bratského napomenutia, modlitieb 

za najnúdznejších... 

                                                             
63 Sv. Ján Pavol II., Všeobecná audiencia, 27. 9. 1978. 
64 Jn 13,35.  



      Prosme dnes Pannu Máriu, aby nás naučila 

odplácať lásku jej Syna a aby sme dokázali 

skutkami milovať jej deti, svojich bratov.   

  



Sobota 30. marec 2019 

meniny: Vieroslava  
 

Farizej a mýtnik 

 

1. Potreba pokory. Pýcha všetko deformuje. 

2. Pokrytectvo farizejov. Prejavy pýchy. 

3. Učiť sa od mýtnika z podobenstva. Modliť sa za 

pokoru. 

 

1 Zmiluj sa, Bože, nado mnou... Veď ty nemáš záľubu 

v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa. Obetou Bohu 

milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom 

skrúšeným a poníženým.65 Boha dojíma pohľad na 

pokorné srdce a vylieva naň svoje milosti. 

      Svätý Lukáš nám v evanjeliu dnešnej svätej 

omše66 predstavuje dvoch ľudí, ktorí sa prišli do 

chrámu modliť: farizeja a mýtnika. Farizeji sa 

považovali za čistých a dokonale zachovávajúcich 

zákon; mýtnikmi ľudia opovrhovali, pretože 

vyberali dane, a pokladali ich za ľudí, ktorým ide 

viac o svoje záujmy než o plnenie zákona. Skôr ako 
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evanjelista uvedie dané podobenstvo, zmieňuje sa 

o tom, že Ježiš sa obrátil k tým, čo si namýšľali, že 

sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali.  

      Podobenstvo ukazuje, že farizej, ktorý vošiel do 

chrámu, neprechovával v sebe ani pokoru, ani 

lásku. Vo svojich myšlienkach sa sústredil len na 

seba a predmetom svojho zbožňovania bol on sám: 

Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: 

vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako 

tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam 

desiatky zo všetkého, čo mám. Namiesto toho, aby 

chválil Boha, začína - možno bez toho, aby si to 

všimol - od chválenia seba samého. Niet pochýb, že 

koná samé dobré veci: pôsty, platí desiatky; a 

predsa zásluhy týchto skutkov ničí pýcha: všetky 

zásluhy pripisuje sebe samému a iných ponižuje. 

Chýba mu pokora a láska a bez nich nemôže 

existovať nijaká čnosť ani  nijaký dobrý skutok.   

      Stojí na viditeľnom mieste. Modlí sa a ďakuje za 

to, čo koná. Ale v tom je zrejmé sebazbožňovanie, 
je „spokojný”. Porovnáva sa s inými: seba považuje 

za spravodlivejšieho, lebo lepšie zachováva zákon. 

Pýcha je najväčšia prekážka, ktorú človek stavia 

Božej láske. Je najnebezpečnejšia zo siedmich 

hlavných hriechov. Snaží sa preniknúť do dobrých 

skutkov a odobrať im nadprirodzenú povahu a 

zásluhy. Jej korene siahajú hlboko do vnútra 



človeka [nezvládnutý egoizmus] a je veľmi ťažké 

rozpoznať ju a vykoreniť. 

      „»Venované sebe samému s obdivom, ktorý mi 

prislúcha.« - Toto si napísal istý autor na prvú 

stranu svojej knihy. A to isté by si mohlo napísať 

veľa ďalších chudákov na poslednú stránku svojho 

života. - Aká škoda, ak aj ty i ja žijeme alebo 

umierame týmto spôsobom! - Urobme si seriózne 
spytovanie svedomia.”67 Prosme Pána, aby sa 

zľutoval nad nami a nedopustil, aby sme sa dostali 

do takéhoto stavu. Denne túžme po čnosti pokory 

a urobme si dnes rozhodnutie, že budeme bdelí 

voči mnohým rozmanitým prejavom hriechu 

pýchy a budeme naprávať motívy našich skutkov 

vždy, keď to bude potrebné. 

 

2 Niektorí farizeji sa obrátili a stali sa priateľmi a 

vernými učeníkmi Pána, ale súčasne mnoho iných 

nedokázalo uznať Mesiáša, ktorý prechádzal po ich 

uliciach a námestiach. Pýcha spôsobila, že stratili 

cieľ svojej existencie a že ich náboženský život, na 

ktorý boli takí hrdí, sa stal plytký a prázdny. Ich 

náboženské prejavy boli prázdnou formou a 

bezobsažným divadlom. Keď sa postili, tvárili sa 

zamračene, aby ľudia videli, že sa postia;68 a keď sa 

modlili, zvykli vyzývavo stáť na viditeľnom mieste 

                                                             
67 Sv. Josemaría Escrivá, Brázda, SSV Trnava 1996, 719. 
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v synagógach a na rohoch ulíc;69 a keď dávali 

almužnu, vytrubovali to pred sebou.70 

      Pán odporúča svojim učeníkom: Nebuďte ako 

farizeji. A vysvetľuje, prečo si nemajú brať z nich 

príklad: Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich 

ľudia videli.71 Aby prinútil farizejov k reakcii, 

použil silné slová: nazval ich pokrytcami, ktorí sa 

podobajú obieleným hrobom - zvonka sú pekní, ale 

vnútri plní hniloby.72  

      Márnomyseľnosť „ich oddialila od Boha. 

Nabádala ich  urobiť zo svojich zápasov divadlo pre 

iných, nie pre Boha, a to, ako sa zdá, ich priviedlo k 

porážke. Lebo ak niekto dbá, aby sa zapáčil svojim 

divákom, potom aj bojuje takým spôsobom, aby ich 
uspokojil.”73 Ak chceme byť pokorní, nikdy 

nesmieme zabúdať, že je to Pán, ktorý sa díva na 

náš život a na naše skutky a jemu sa musíme chcieť 

zapáčiť. 

      Pre svoju pýchu sa farizeji správajú voči 

spolubratom prísne a náročne, ale voči sebe sú 

zhovievaví: Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré 

nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani 
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jediným prstom nedotknete.74 Nám Pán hovorí: Kto 

je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.75 A 

Duch Svätý prostredníctvom svätého Pavla hovorí: 

Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov 

zákon.76 Jedným z najzrejmejších znakov pokory je 

služba a pomoc blížnym, a to nielen výnimočne, ale 

nepretržite. 

      Jedna z najprísnejších Pánových výčitiek znie: 

Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! 

Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste 

zabránili.77 Odrezali cestu tým, ktorých mali 

sprevádzať. Sú slepými vodcami slepých78 - tak ich 

nazýva na inom mieste. Pýcha zbavuje človeka 

nadprirodzeného svetla pre seba i pre iných. 

      Pýcha sa objavuje vo všetkých aspektoch nášho 
života. „Vo vzťahu k blížnym nás naša samoľúbosť 

robí precitlivenými, neprispôsobivými, pyšnými, 

netrpezlivými, predpojatými pri zdôrazňovaní 

svojho ja a svojich práv, chladnými, nevšímavými, 

nespravodlivými v úsudkoch i slovách. Vyžívame 

sa v rozprávaní o svojich skutkoch, o vnútorných 

prežívaniach a skúsenostiach, o ťažkostiach a 

trápeniach, aj keď to nie je potrebné. Pri prejavoch 

nábožnosti radi hľadíme na iných, pozorujeme ich 
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a posudzujeme. Máme sklon porovnávať sa s nimi 

a veriť, že sme lepší, vidieť u nich len chyby a 

popierať ich dobré kvality, pripisovať im málo 

šľachetné túžby a zámery, ba dokonca - želať im 

zle. Samoľúbosť... nás vedie k tomu, že sa cítime 

urazení, keď nás ponižujú, očierňujú alebo 

odstrkujú alebo keď si nás nevážia tak, ako sme 
očakávali.”79  

      Musíme sa dištancovať od príkladu a spôsobu 

modlitby farizeja a učiť sa od mýtnika: Bože, buď 

milostivý mne hriešnemu. Takáto viackrát 

opakovaná strelná modlitba prebúdza v duši lásku 

k pokore a pomôže nám aj vtedy, keď sa ideme 

modliť. 

 

3 Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a 

zachraňuje zlomených na duchu.80 Mýtnik vysiela k 

Bohu pokornú modlitbu, ktorá skladá dôveru nie 

vo vlastné zásluhy, ale v Božie milosrdenstvo: stál 

celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, 
ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože, buď milostivý mne 

hriešnemu.” Pán, ktorý pyšným odporuje, ale 

pokorným dáva milosť,81 ho ospravedlňuje a 
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odpúšťa mu. Hovorím vám: Tento odišiel domov 

ospravedlnený, a nie tamten. 

      Mýtnik „stál zďaleka a Bohu bolo ľahšie 

priblížiť sa mu... Záleží len na tebe, či ti je blízko, 

alebo či ti je vzdialený. Miluj - a priblíži sa ti; miluj 
- a bude u teba prebývať.”82 

      Od mýtnika sa môžeme tiež naučiť, ako má 

vyzerať naša modlitba: má byť sústredená, 

pokorná a plná dôvery. Sú to základné podmienky 
nevyhnutné pri modlitbe, pretože „»pokorné a 

dôverujúce srdce«… nám umožňuje, aby sme sa 

obrátili a stali sa ako deti (Mt 18,3), lebo Otec sa 

zjavuje maličkým (Mt 11,25)”.83 Snažme sa o to, 

aby sme zo svojich modlitieb neurobili monológ, 

ktorým by sme sa koncentrovali len na seba a na 

čnosti, ktoré zdanlivo vlastníme.  

      Pán nás chce týmto podobenstvom priviesť k 

myšlienke, že celý náš vzťah k Bohu a ostatným 

ľuďom je potrebné stavať na pokore. Pokora je 

základným kameňom pri stavbe budovy - totiž 
nášho duchovného života. „Nebuď ako pozlátený 

veterník na vysokej budove: akokoľvek by sa 

ligotal a akokoľvek by bol vysoko, nie je vôbec 

dôležitý pre pevnosť stavby. 
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      Buď radšej ako starý kameň v základoch, ukrytý 

v zemi, kde ho nik nevidí. - Vďaka tebe dom 
nespadne.”84 

      Ak sa niekto cíti „ranený na duši” aj za hocijakú 

maličkosť, v ktorej s ním ľudia zle zaobchádzajú, 

znamená to, že ešte nie je skutočne pokorný. Mal 
by to považovať za šancu prijať „vlastnú 

maličkosť” a stále viac sa zbavovať pýchy.  „Nie si 

pokorný, keď sa sám pokoruješ, ale vtedy, keď ťa 
iní pokorujú, a ty to znášaš z lásky ku Kristovi.”85 

      Pomoc najsvätejšej Panny zaručuje, že budeme 
v čnosti pokory rásť. „Mária je súčasne Matkou 

milosrdenstva a nežnosti, Matkou, ku ktorej sa nik 

neutieka nadarmo. Zver sa s dôverou do jej 

materinského lona, pros ju, aby ti pomohla 

dosiahnuť túto čnosť, ktorú si tak veľmi cenila. 

Neboj sa, že nebudeš vypočutý, lebo Mária sa bude 

za teba prihovárať u Boha, ktorý pokorných 

povyšuje a pyšných ponižuje. A pretože je Mária 

popri svojom Synovi všemohúca, bude tvoja 
prosba celkom iste vyslyšaná.”86 Keď sme 

rozjímali o Pánovom podobenstve a videli aj 

príklad pokory najsvätejšej Panny, môžeme 

ukončiť svoju modlitbu nasledovnou prosbou: 
„Pane, osloboď ma od pýchy života, zlom moje 

                                                             
84 Sv. Josemaría Escrivá, Cesta, SSV Trnava 1994, 590. 
85 Sv. Josemaría Escrivá, Cesta, SSV Trnava 1994, 594. 
86 J. Pecci (pápež Lev XII.), Ako uskutočňovať pokoru, 56. 



sebectvo, túžbu presadiť sa za každú cenu a vnútiť 

svoju vôľu druhým. Daj, aby základom mojej 
osobnosti bolo splynutie s tebou.”87 
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Nedeľa 31. marec 2019 

meniny: Benjamín  
 

Radosť z kríža 

 

1. Radosť nie je v rozpore s umŕtvovaním a 

utrpením, teda pokáním, ale len so smútkom. 

2. Radosť má duchovný pôvod - vychádza zo srdca, 

ktoré miluje Boha a samo sa cíti   Bohom milované. 

3. Boh miluje radostného darcu. 

 

1 Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo ste 

si ho obľúbili; jasajte, čo ste boli zarmútení, plesajte 

a čerpajte z bohatých zdrojov útechy - modlíme sa v 

úvodnom speve pri svätej omši - Laetare, 

Ierusalem…88 

   Radosť je podstatným znakom kresťana a v 

tomto liturgickom období nám Cirkev neustále 

pripomína, že radosť musí byť prítomná v každom 

okamihu nášho života. Radostné je adventné 

očakávanie; živú a vrelú radosť prežívame v čase 

Vianoc; neskôr zasa radosť vychádza zo zblíženia 

sa so zmŕtvychvstalým Kristom; ale dnes, keď sa 
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blíži koniec pôstneho obdobia, rozmýšľame o 

radosti z kríža. Vždy ide o rovnakú radosť, o radosť 
zo spojenia s Kristom: „jedine o ňom môže každý z 

nás povedať s úplným presvedčením so svätým 

Pavlom: miluje ma a vydal seba samého za mňa (Gal 

2,20). Z tohto zdroja musí vychádzať naša 

najhlbšia radosť, odtiaľto musíme čerpať pre seba 

silu a oporu. Ak sa nám stane, že sa stretnete so 

žiaľom, že podstúpime utrpenie, zažijeme 

nepochopenie alebo dokonca upadneme do 

hriechu, nech sa naša myseľ ihneď obráti k tomu, 

ktorý nás vždy miluje a kto nám s bezhraničnou 

láskou Boha pomôže prekonať všetky skúšky, 

vyplniť každú prázdnotu, odpustí nám všetky naše 

hriechy a dodá nám oduševnenie vykročiť na novú, 
bezpečnú a radostnú cestu.”89 

  Táto nedeľa sa podľa prvých slov úvodného spevu 
nazýva „nedeľa Laetare”. Keď hovoríme v tento 

deň o radosti, akoby sme tým prerušili prísnosť 

pôstneho obdobia. Kňazom je dovolené použiť 

namiesto pôstnych fialových ornátov ružové,90 ak 

sú k dispozícii, a oltár možno ozdobiť kvetmi, čo je 

pre dni pôstneho obdobia neobvyklé91. 

  Týmto spôsobom nám chce Cirkev pripomenúť, 

že radosť nie je v rozpore s umŕtvovaním a 

                                                             
89 Sv. Sv. Ján Pavol II., Príhovor, 1. 3. 1980. 
90 Rímsky misál, Všeobecné inštrukcie, 308. 
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utrpením. Je v protiklade len so smútkom, a nie s 

pokáním. Keď prežívame hlboko toto liturgické 

obdobie, ktoré smeruje k svojmu vrcholu - 

Kristovej smrti -, teda k utrpeniu, vieme, že 

priblíženie sa ku krížu znamená aj to, že sa čoraz 

viac približuje chvíľa nášho vykúpenia. Preto je 

Cirkev - i každé jej dieťa - naplnená radosťou: 

Laetare, Ierusalem…Raduj sa, Jeruzalem, 

zhromaždite sa všetci, čo ste si ho obľúbili…  

     Umŕtvovanie, ktoré v týchto dňoch hojnejšie 

uskutočňujeme, nemá zatieniť našu vnútornú 

radosť, ba naopak: má ju ešte zväčšiť. Kristova 

smrť je totiž výrazom lásky Boha k ľuďom a 

zvestuje vykúpenie ľudstva. Preto chceme byť čo 

najviac zjednotení s Pánom, aby sa v našom živote 

ešte raz opakoval ten istý proces: aby sme vďaka 

jeho umučeniu a smrti na kríži zažili slávu a radosť 

z jeho zmŕtvychvstania.  

 

2 Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte 

sa!92 Radosťou, ktorá sa rovná šťastiu, vnútornej 

veselosti, vyjadrenej aj navonok. 

       „Ako vieme, existujú rôzne stupne šťastia. Jeho 

najšľachetnejším prejavom je radosť alebo šťastie 

v užšom význame, keď človek na úrovni svojich 

vyšších schopností pocíti uspokojenie, že vlastní 
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spoznané a milované dobro… Tým viac pocíti 

duchovnú radosť a šťastie, keď jeho duch vstúpi do 

vlastníctva Boha, ktorého pozná a miluje ako svoje 
najvyššie a nemenné dobro.”93 Pavol VI. ďalej 

hovorí: „Technologicky rozvinutá spoločnosť 

dokázala rozšíriť príležitosti zažiť príjemno, ale 

veľmi ťažko sa tu rodí radosť. Je to preto, lebo 

radosť pochádza z iného zdroja: duchovného. 

Často nie je núdza o peniaze, pohodlie, hygienu, 

materiálnu bezpečnosť; ale, žiaľ, napriek týmto 

vymoženostiam je život mnohých ľudí preniknutý 
nudou, trápením a smútkom.”94 

       Kresťan dokonale rozumie myšlienke Svätého 

Otca. Vie, že radosť vyplýva zo srdca, ktoré sa cíti 

milované Bohom a ktoré súčasne miluje Pána; zo 

srdca, ktoré sa usiluje o to, aby sa táto láska k Bohu 

vyjadrovala v skutkoch, nie v sladkých slovách; zo 

srdca, ktoré je zjednotené a zmierené s Bohom, 

lebo hoci pozná svoju hriešnosť, pristupuje k 

zdroju odpustenia: ku Kristovi vo sviatosti 

pokánia. 

       „Dobrotivý Bože, s radosťou ti prinášame dary, 

ktoré sa nám stanú posilou pre večný život…” 95 

Utrpenia a bolesti sprevádzajú každého človeka na 
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1975. 
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95 Modlitba nad obetnými darmi, Štvrtá pôstna nedeľa. 



zemi, ale utrpenie samo osebe ešte nepremieňa a 

neočisťuje; môže byť dokonca príčinou vzbury a 

nenávisti. Niektorí kresťania keď sa stretnú s 

krížom, opúšťajú nášho Pána, lebo hľadajú čisto 

ľudské šťastie, zbavené bolesti a sprevádzané 

materiálnymi dobrami. 

       Pán nás prosí, aby sme sa zbavili strachu pred 

utrpením a bolesťami a zjednotili sa s ním, keď na 

nás čaká na kríži. Naša láska bude čistejšia a 

silnejšia. Ale nielen to, pochopíme, že nikdy 

nebudeme šťastní, keď sa nezjednotíme s Kristom 

na kríži, a nikdy sa nenaučíme milovať, ak si 

súčasne nezamilujeme obetu. Bolesti, ktoré sa z 

pohľadu rozumu zdajú nespravodlivé a 

nezmyselné, sú pre našu osobnú svätosť a pre 

spásu mnohých duší nevyhnutné. V tajomstve 

spoluvykúpenia naše utrpenia zjednotené s 

Kristovým utrpením získavajú neporovnateľnú 

hodnotu pre celú Cirkev i ľudstvo. Ak pristupujeme 

k Pánovi s pokorou a láskou, presvedčíme sa, že 

všetko, dokonca i to, čo je najťažšie ľudsky 

vysvetliť, slúži na spásu tých, čo ho milujú.96 Keď 

hľadíme na utrpenie v správnom svetle, keď nám 

pomáha k väčšej láske k Bohu, vyvoláva v duši 

vnútorný pokoj a hlbokú radosť. Preto nás Boh 

často požehnáva krížom. „Koho Boh miluje, toho 

krížom navštevuje” - hovorí staré príslovie. 
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       „Musíš sa však rozhodnúť kráčať cestou 

oddanosti: s krížom na pleciach, s úsmevom na 

perách a so svetlom v duši.97 

 

3 Kresťan sa dáva Bohu a iným ľuďom vo svojom 

okolí, umŕtvuje sa a je na seba náročný, znáša 

protivenstvá - a všetko to koná s radosťou, pretože 

vie, že keby to konal neochotne, stratilo by to na 

hodnote: Veselého darcu Boh miluje.98 Nesmieme 

sa diviť, že pokánie a umŕtvovanie sú ťažké; 

snažme sa ich ale vždy uskutočňovať s odvahou a 

radosťou, aby sa zapáčili Bohu, ktorý na nás hľadí. 

       „Si spokojný? Zamýšľam sa nad touto otázkou.  

       - Doteraz sa nenašli slová, ktoré by vyjadrili 

všetko, čo pociťuje srdce a vôľa človeka, keď si je 
vedomý, že je Božím dieťaťom.”99 Je pochopiteľné, 

že kto sa cíti Božím dieťaťom, pociťuje túto 

vnútornú radosť. 

       Svätí nám v tomto zmysle ukázali jednoznačné 

svedectvá. Stačí pripomenúť, ako sa svätý Pavol 

vyznáva Korinťanom: Napĺňa ma potecha a 

prekypujem radosťou pri všetkom našom súžení.100 

A treba pamätať na to, že život svätého Pavla nebol 
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vôbec ľahký a pohodlný: Od Židov som päť ráz 

dostal štyridsať bez jednej, tri razy ma bičovali, raz 

kameňovali, trikrát som stroskotal na lodi, noc a deň 

som bol na morských hlbinách; často na cestách, v 

nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách 

od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, 

v nebezpečenstvách od pohanov, v 

nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na 

púšti, v nebezpečenstvách na mori, v 

nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi; v 

námahe a lopote, často v bdení, o hlade a smäde, 

veľa ráz v pôstoch, v zime a nahote.101 Napriek 

tomuto všetkému môže svätý Pavol v pravde 

povedať: Napĺňa ma potecha a prekypujem 

radosťou pri všetkom našom súžení. 

       Približuje sa Veľký týždeň a Veľká noc, a teda aj 

Božie odpustenie, milosrdenstvo, zľutovanie, 

hojnosť milosti. O pár dní zažijeme vyvrcholenie 

tajomstva nášho vykúpenia. Ak sa aj občas 

obávame pokánia a zadosťučinenia, vzmužme sa 

vo vedomí, že čas je krátky a odmena veľká - 

neporovnateľná s naším malým úsilím. Vykročme 

radostne za Ježišom,  v ústrety Jeruzalemu, 
Kalvárii, krížu. „Veru, necítiš sa šťastný a 

nepremôžeš všetky záťaže, všetky telesné alebo 

duševné bolesti, len čo sa prestaneš báť kríža - 
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toho, čo ľudia nazývajú krížom - a svoju vôľu úplne 
spojíš s Božou vôľou?”102 
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