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LIST PRVÝ 

ŽIVOT 

 

Milý synu! 

Čo by si asi robil, keby ťa niekto prepadol v noci a chcel ťa zabiť? Viem, 

synu, že by si sa nezľakol a bránil by si sa. A keby si azda útočníka zranil 

alebo dokonca zabil, nemuselo by ťa trápiť svedomie. Každý človek má 

právo na život. To právo zaručuje sám Boh každému človeku. Prikazuje 

totiž: Nezabiješ! Niet človeka, ktorý by popieral toto prikázanie.    

Milý synu, ak Boh chráni život tých, ktorí sa môžu brániť, zaiste chráni aj 

život tých, ktorí sa ešte brániť nevedia. A to sú deti. Videl si už viackrát, 

ako sa liahnu kuriatka. Vykľujú sa zo škrupiny a sotva uschnú, už behajú a 

hľadajú si potravu. Podobne aj iné zvieratá sa rodia v stave tak dokonalom, 

že nepotrebujú osobitnú ochranu. Človek však prichádza na svet v stave 

veľmi nedokonalom. Matka sa musí o dieťa starať, kŕmiť ho, prebaľovať. 

Ako dlho trvá, než sa dieťa naučí chodiť a hovoriť! A koľko rokov uplynie, 

než dorastie, než vychodí školu a zvolí si povolanie, aby sa mohlo samo 

živiť! Dovtedy sa oň stará otec a matka. Prečo o neho starajú? Pretože ho 

milujú, pravda. Ale milujú ho nielen preto, že k nemu cítia prirodzenú 

náklonnosť, ale preto, že Boh chce, aby rodičia chránili život dieťaťa.   

Zaiste ľahko pochopíš, že najlepšie je chránený život toho dieťaťa, ktoré má 

otca a matku. To by však nestačilo. Otca a matku má nakoniec každé dieťa. 
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Najšťastnejšie je dieťa, ktorého rodičia si pred Bohom sľúbili a vo svedomí 

sa zaviazali, že sa budú milovať, dietky dobre vychovávať, seba navzájom 

až do svojej smrti neopúšťať. Takým sľubom vstupujú muž a žena do 

nového stavu. Nazýva sa stavom manželským. Tak sa zakladá rodinný život. 

Rodinný život je najvhodnejšie prostredie pre dieťa. V rodine je jeho život 

najlepšie chránený. To všetko je vlastne, syn môj, obsiahnuté v prikázaní: 

Nezabiješ!    

A pretože Boh chráni život každého človeka od narodenia, odporuje vôli 

Božej, ak príde na svet dieťa, o ktorého život nie je náležite postarané. A 

dobre postarané je len o také dieťa, ktoré sa narodí v manželstve. A preto 

Boh zvláštnym prikázaním zakazuje všetko, čo vedie k zrodeniu dieťaťa 

mimo manželstva. To prikázanie znie: Nezosmilníš.     

Myslím, že si mi porozumel. Chcel som ti ukázať, že prikázanie 

Nezosmilníš je len dôsledkom prikázania Nezabiješ! Všetci ľudia uznávajú, 

že prikázanie Nezabiješ je dobré a prospešné a že jeho prestúpenie je čin 

proti Bohu i proti ľuďom. Keby všetci ľudia správne mysleli, iste by 

spoznali a uznali, že aj prikázanie Nezosmilníš je dobré a prospešné a že 

jeho prestúpenie je hriechom. A čo viac, by sa zaiste báli toto prikázanie 

prestúpiť.    

Každý človek je rád na svete. A niet človeka, ktorý by sa hneval, že Boh 

ustanovil prikázanie Nezabiješ! Každý súhlasí s týmto prikázaním. Tým 

skôr musí súhlasiť, keď Boh chráni bezbranných a prikazuje: Nezosmilníš! 

Smilniť znamená nemilovať alebo zle milovať - tak ako zviesť znamená zle 

viesť. Smilní ten, kto spôsobuje, aby sa dieťa narodilo mimo manželstva. 
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Smilní ten, kto koná, kto si predstavuje, kto si želá konať veci, ktorých 

následkom je alebo môže byť narodenie nemanželského dieťaťa. 

Kto chce mať dieťa, musí vstúpiť do stavu manželského. Kto nechce mať 

dieťaťa a alebo kto sa nechce starať o jeho výživu a výchovu, musí sa 

vyvarovať telesného kontaktu s osobami druhého pohlavia a tiež všetkých 

skutkov, slov, myšlienok, predstáv a žiadostí, ktoré k takémuto 

nezákonnému styku smerujú. To je obsahom šiesteho prikázania. Snaha a 

schopnosť zachovať šieste prikázanie sa nazýva cudnosťou. Kým si bol 

dieťaťom, bol si cudný a nevedel si o tom. Teraz však už prestávaš byť 

dieťaťom. V tvojom tele sa dejú zmeny: vyvíjajú sa ústroje, ktorými sa náhle 

stávaš spôsobilým, aby si neskôr vstúpil do manželstva a stal sa otcom. Aj 

v tvojej duši sa dejú zmeny. Často ti na myseľ prichádzajú nemravné 

predstavy a v srdci sa ozývajú nepočestné žiadosti. To ťa nemusí ľakať. To 

je len známka, že začínaš byť mužom. To je známka, že v tvojej duši aj v 

tvojom tele sa tvoria sily, určené od Boha, aby uskutočnili najväčšie dielo 

lásky na tomto svete: zrodenie nových bytostí ľudských. Tie sily však nie 

sú určené na to, aby slúžili nepočestnosti. A preto sa musíš rozhodnúť, že 

ich užiješ tak, ako Boh ustanovil a že ich nikdy nezneužiješ na zlé. Ak ťa 

napadnú nemravné predstavy alebo ak sa v duši tvojej ozvú nepočestné 

žiadosti budeš si počínať podľa toho, že im budeš odporovať. Prečo je to 

nutné, poviem ti neskôr.   

Kto sa snaží žiť cudne, stáva sa skutočným mužom. Byť mužom znamená 

byť silným. Byť mužom znamená ovládať sa. Mnohí dospievajúci chlapci 

si myslia, že známkou mužnosti je, ak môžu sa pochváliť, že sa telesne 
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stýkali so ženou. Zabúdajú však, že v necudnosti nie je nič mužného. Aby 

sa niekto mohol telesne stýkať, nemusí byť mužom vo vyššom zmysle, to 

jest, nemusí byť silnou povahou, stačí, ak je primerane vyvinutý po telesnej 

stránke. Telesný styk s osobou druhého pohlavia nie je dôkazom mužnosti, 

ale len dôkazom živočíšnosti - a to nie je to isté. Mužné nie je to, čo je 

úkonom zmyselnej pudovosti, ale to, čo je úkonom silnej vôle a mravného 

svedomia. Muž je mužom do tej miery, do akej sa ovláda. Mužná povaha 

nie je nič iné ako silná vôľa riadená jemným svedomím. 

Je veľmi rozšíreným predsudkom medzi mládežou, že žiť cudne je buď 

nemožné alebo zdraviu škodlivé. Nemožné je to však pre tých, ktorí živia 

svoju dušu necudným čítaním, nehanebnými obrazmi, nepočestnými 

rozhovormi, piesňami a divadlami. Pre tých je to nemožné. Ťažké však nie 

je nemožné. Keby cudnosť bola nemožná, znamenalo by to, že Boh nemal 

dosť poznania alebo opatrnosti a lásky, keď ustanovil šieste prikázanie a dal 

ľuďom zákon cudnosti. Boh neukladá ľuďom to, čo by presahovalo ich sily. 

A ak im ukladá  niečo ťažké, ukladá im to len pre ich blaho a posilňuje ich 

svojou milosťou, aby to konať a zachovávať mohli. Škodlivé zdraviu? 

Cudnosť nielen neškodí, ale prospieva, ako tvrdí uznávaní vedci. Úplne platí 

názor lekárskej fakulty v Oslo, ktorá na otázku, či je cudnosť škodlivá 

zdraviu, odpovedala, že sú síce známe mnohé choroby vznikajúce z 

pohlavnej nezdržanlivosti, ale že nemožno uviesť žiadnu, ktorá by 

pochádzala zo zdržanlivosti.  

Často sa hovorí: Mladosť sa musí vybúriť! Čo to znamená? Znamená to 

azda, že mladosť sa musí vybúriť a potom prestať? Aké by to bolo smutné! 
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Mladosť musí vytrvať! Hriech činí človeka starým. Tí, ktorí v mladosti 

všetko okúsili, starnú predčasne a život sa im hnusí. Mladí starci a mladé 

stareny - všetkým presýtení a sami sebe zhnusení môžu čakať už len smrť - 

nie Život!     

 

 

LIST DRUHÝ 

ŠŤASTIE 

 

Milý synu! 

V poslednom liste som ti vysvetlil, prečo si bol až doteraz šťastný. Ukázal 

som ti, ako Boh piatym a šiestym prikázaním chránil tvoj život a tvoje blaho. 

Teraz ti poviem, ako si máš počínať, aby si bol šťastný aj v budúcnosti. Boh 

stvoril svet pre človeka. Čo na svete existuje, je učinené pre človeka. 

Človeku má všetko slúžiť a byť mu takmer rebríkom k šťastiu. Hovorieva 

sa, že bez práce nie sú koláče. Zaiste vieš, prečo. Človek je síce pánom zeme 

a kráľom tvorstva, ale panstvo nad prírodou si musí vydobyť vlastným 

úsilím. Šťastie nikomu nepadne do lona samo. Človek si ho musí vybojovať. 

Prírodné sily sú mohutné a slepé. Človek sa od dávna snažil, aby ich ovládol. 

Inak sú mu tie sily na škodu, nie na prospech. Rieka keď sa rozvodní, strháva 

a ničí všetko, čo jej stojí v ceste. Ale ľudia môžu jej živelnú silu ovládnuť. 
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Vykopú nové, priame koryto a zvedú do neho rieku. A voda tečúca novým 

riečiskom poháňa továrne. To je sila ovládaná človekom. Oheň je dravý 

živel. Ak nie je ovládnutý, ničí. Ak ho ovládneme, aby horel, kde a ako 

chceme, stáva sa užitočným živlom. Čo iného je oheň v kachliach horiaci 

ako spútaný a ovládnutý živel? Avšak také živelné sily nie sú len v prírode, 

sú tiež aj v nás. Sú od Boha. Boh sa nimi stará o náš život. 

Prvá sila sa prejavuje tým, že cítime hlad a smäd. Jej účelom je zachovať 

telesný život človeka. Táto sila nás núti, aby sme jedli a pili. S ukojením 

hladu a smädu spojil Boh pocity tak príjemné, že je potrebné, aby sme boli 

opatrní a nejedli a nepili viac, ako potrebujeme. Silu, ktorá nás núti, aby sme 

jedli a pili, musíme ovládať, aby sme sa neprejedli a neprepili a aby sme tak 

neuškodili svojmu zdraviu.   

Druhá sila má iný účel. Nie zachrániť život jedinca, ale zachrániť život 

ľudského pokolenia vôbec. Touto silou sa Boh stará o trvanie ľudstva. 

Človek sa skladá z tela a duše. Tým, že máme dušu, podobáme sa anjelom. 

Tým, že máme telo, podobáme sa zvieratám a rastlinám. Ako povstali 

anjeli? Nie od iných anjelov. Anjeli nemajú rodičov. Pochádzajú priamo od 

Boha. Tak i ľudská duša. Duša nemá otca ani matku, pochádza od Boha. 

Boh tvorí duše z ničoho. A odkiaľ je telo? Telo nepochádza iba od Boha, 

ale tiež od rodičov. Inými slovami. Boh tvorí telo dieťaťa pomocou rodičov.   

Preto utvoril Boh inak telo muža a inak telo ženy. Preto sú niektoré časti tela 

iné u mužov a iné u žien. To sú mužské a ženské ústroje. V nich sú skryté 

bunky, ktorých spojením môže povstať zárodok detského telíčka. Ak 

vznikne taký zárodok, dáva mu Boh dušu. Potom sa vyvíja po deväť 
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mesiacov, až je tak silné, že môže žiť samo. Milý synu, aj ty si bol takto 

skrytý pod srdcom svoje matky. Tam ťa živila svojou krvou a opatrovala ťa 

ešte skôr ako si sa narodil. Po deviatich mesiacoch si vyšiel z jej tela. Pri 

tom trpela veľké bolesti, ale nedbala na ne a radovala sa, že si prišiel na svet 

a starala sa o teba, aby si nezomrel. Vtedy si potreboval zvláštnu potravu. 

Tu ti dávala matka zo svojich pŕs. Ak sa narodí matke dieťa, tvorí sa v jej 

prsiach materské mlieko. To je najlepšia potrava pre také dieťa. Matka ju 

dáva dieťaťu po niekoľko mesiacov. Aký vďačný musíš byť svojej matke, 

že sa takto starala o tvoj život a toľko pri tom zakúsila!     

Moje starosti a utrpenie matkino - toť cena, za ktorú si sa stal naším drahým 

dieťaťom. Nemôžeš zaiste pochybovať, že sme chceli a chceme len tvoje 

dobro. Každý otec a každá matka pre dieťa trpí. To je povinnosť uložená im 

od Boha. Povinnosť ťažká. Boh je však dobrý a neukladá ľuďom bremená, 

ktoré by nemohli uniesť alebo snáď len veľmi ťažko. Preto každá povinnosť, 

ktorú človek koná, je spojená s radosťou. Vedomie, že sme konali správne, 

nás oblažuje.  

Keby si bol povolaný na súd za svedka a na tvojom svedectve by záležalo 

či bude nevinný človek oslobodený alebo nie, určite by si tam hovoril 

pravdu, aby onen nevinne obžalovaný človek bol prepustený. A odchádzal 

by si potom zo súdnej budovy s radostným pocitom, že si konal dobre a že 

si sa neprevinil proti Bohu, ktorý káže: Nepreriekneš krivého svedectva 

proti blížnemu svojmu!       

Pravda, bola by to radosť duševná. Avšak aj telesnú radosť spojil Boh s 

plnením niektorých povinností. Keď jeme a pijeme, máme príjemné 
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chuťové pocity. Sme povinní starať o svoj život. Tú povinnosť nám Boh 

spríjemnil rozkošou, ktorú cítime, keď jeme a pijeme.  

Tak aj ony ťažké povinnosti, ktoré majú rodičia, uľahčuje Boh rozličnými 

radosťami duševnými a telesnými. Čisto duševné radosti plynú rodičom zo 

spoločného života, zo vzájomnej lásky a podpory, z dobrého správania 

dietok. Duševné i telesné radosti potom zažívajú zvlášť pri manželskom 

objatí.    

Boh dal všetkým ľuďom túžbu po týchto radostiach. A táto túžba je tou 

druhou veľkou silou v nás. Prejavuje sa zvlášť príťažlivosťou medzi mužmi 

a ženami. Cieľom tejto príťažlivosti je, aby ľudia vstupovali do stavu 

manželského a boli pomocníkmi Božími v starostlivosti o trvanie ľudského 

pokolenia. Táto sila ta je veľmi mocná. Pociťuje ju v sebe každý, kto 

prestane byť dieťaťom. Ak však má táto sila priniesť človeku blaho, musí 

ju ovládať. Ako to dokáže a prečo má tak činiť, ti poviem až v budúcom 

liste.   
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LIST TRETÍ 

BOJ 

 

Milý synu! 

Najskôr ti chcem niečo rozprávať. Macedónsky kráľ Filip mal v stajni koňa, 

menom Bukefala. Žiadny jazdec ho nedokázal skrotiť. A čo sa nikomu 

nepodarilo, dokázal kráľovič Alexander. Vošiel do stajne, uchopil bujného 

koňa za hrivu, postavil ho priamo očami do oslepujúceho slnka, vyskočil 

zozadu na chrbát, ktorý nebol zvyknutý na záťaž, a tak Alexander jazdil na 

koni tak dlho, až sa kôň unavil a poslúchal. Keď to kráľ videl, vraj povedal: 

Synu, hľadaj si iné kráľovstvo, Macedónsko je pre teba malé!  Kráľ Filip 

dobre pocítil, aká sila sa tají v duši jeho syna. 

Milý synu, každý človek má v sebe Bukefala a Alexandra. Bukefalos - to je 

nižšia stránka našej prirodzenosti, ktorá sa javí živelnými, slepými a takmer  

neskrotenými silami. Alexander - toť stránka vyššia, rozum a vôľa. Nižšia 

má byť podriadená vyššiemu. Jazdec má ovládať koňa a nie naopak. A 

ovládne ho, len keď ho obráti k svetlu mravného ideálu. Jazdec, ktorý sa 

nechá vyhodiť  zo sedla, je na smiech. Prečo asi? Lebo nižšie zvíťazilo nad 

vyšším. Keby si videl požiarom zničené budovy alebo povodňou strhané 

mosty, povedal by si snáď, že je to dobré a krásne? Iste že nie. A tak 

podobne nie je ani dobré ani krásne, ak víťazia v človeku živelné sily nad 

rozumom a vôľou.   



 

 

LISTY OTCA SYNOVI 

12 

Človek sa musí ovládať, to jest nižšiu stránku svojej prirodzenosti podriadiť 

stránke vyššej. To nie je ľahké. Avšak pýtam sa ťa: Chceš byť hrdinom 

alebo zbabelcom? Chceš byť hračkou svojich vášní alebo ich pánom? 

Nepochybujem ani trochu, že chceš byť víťazom a nie porazeným. Chceš 

bojovať a nie bez boja sa vzdávať a byť podobný trstine, ktorá sa nakláňa, 

kam vietor zaveje. 

Ak budeš od začiatku pravým bojovníkom, bude tvoj boj čím ďalej tým 

jednoduchší. Nadobudneš zvláštne schopnosti ovládať vnútornú prírodu. 

Ako mám bojovať, aby som zvíťazil? Pýtaš sa ma. O tom ťa práve chcem 

poučiť. Vieš dobre, že je ľahšie uhasiť malú iskru ako požiar, ktorý z nej 

môže povstať. Podobne sa aj choroba ľahšie lieči, ak sa ide k lekárovi hneď, 

ako sa objavia jej prvé príznaky, ako keď už choroba zachváti celé telo.    

Preto je treba, aby si sa snažil v sebe utlmiť hneď prvé prejavy živelných 

síl, najmä rôzne nemravné predstavy a žiadosti. Samy o sebe tie predstavy 

a žiadosti nie sú zlé a hriešne. Nemôžeme za to, že v nás povstávajú. Musíme 

však od nich odvracať myseľ, potlačovať ich, aby nenadobudli navrch nad 

rozumom a vôľou. Keby sme sa im poddávali, zaoberali sa nimi so 

zaľúbením, ako by sme mohli nad nimi zvíťaziť?    

Kto vyhrá túto prvú časť boja, vyhrá ľahko i ostatné bitky. Nebude sa 

zbytočne dívať na nemravné obrazy alebo na nemravne oblečené osoby, 

nebude hovoriť necudné reči ani spievať necudné piesne. Ale kto túto prvú 

bitku prehrá, ako by mohol víťaziť v ďalších, keď už je oslabený a napoly 

porazený?  
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Prestal si byť dieťaťom. Začínaš byť mužom. To znamená, že máš byť 

hrdinom. Počuješ niekedy, alebo si snáď už počul, že dotýkaním mužského 

ústrojenstva možno vyvolať pocit telesnej rozkoše. Možno, že si už taký 

pocit v spánku alebo polospánku mal. Čo to je? Znamenie, že si vlastne už 

mužom a že v tvojom tele vznikajú ony bunky, ktorými sa neskôr sám môžeš 

stať otcom. Tých buniek sa tvorí v tele veľké množstvo. Látka, z ktorej 

vznikajú, je veľmi vzácna. Vznikajú činnosťou osobitných žliaz. Tá činnosť 

je v úzkej spojitosti s činnosťou nervov, miechy a mozgu. Tieto žľazy 

vylučujú takzvané hormóny. Hormóny prichádzajú do tela a sú nevyhnutné 

pre tvorenie krvi. Nevie sa síce doteraz, čo sú hormóny, ale je isté, že sú a 

že je ich v tele treba. Sú akousi miazgou v ľudskom tele a udržujú krv 

sviežu, nervy silnými, mozog bystrým.   

Ak je zárodočných buniek v tele nadbytok, vychádzajú z tela mužským 

ústrojenstvom obyčajne v spánku. To je spojené s pocitmi telesnej rozkoše, 

ako som ti už povedal. Ale je v tom isté nebezpečenstvo. Mnohí 

dospievajúci chlapci sa pokúšajú úmyselne si spôsobiť tento pocit, 

dotýkajúc sa zbytočne mužského ústrojenstva alebo aj iným spôsobom.  

To je veľká chyba a ťažký hriech. Prečo? Pretože si tým škodia na zdraví, 

najmä keď sa toho hriechu častejšie dopúšťajú. Zbavujú svoje telo látok, 

ktoré sú mu veľmi potrebné. Škoda na zdraví sa síce neukáže hneď, ale po 

čase určite. Chudokrvnosť, nervová slabosť, nespavosť, duševná malátnosť 

sú následkami takéhoto hriechu. Takí chlapci si veľmi kazia svoju povahu. 

Nie sú už schopní ovládať sa. Každý nový poklesok ich činí slabšími než 

boli. Nedokážu sa potom už v ničom zdržať. Sú náchylní ku lži, krádeži a 
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iným hriechom. Trápia sa výčitkami svedomia, pretože dobre cítia, že 

nekonajú správne. Prestávajú sa modliť, lebo si myslia, že modlitba im nie 

je nič platná. Neradi chodia na svätú spoveď a alebo, ak predsa idú, svoj 

hlavný hriech buď zamlčujú alebo ho len napoly vyznajú. Stávajú sa 

vnútorne rozorvanými a nešťastnými, slabochmi, ktorí už nedokážu 

bojovať, aj keby chceli. 

Radšej by som si prial, milý syn môj, aby si bol mŕtvy, než aby si upadol do 

takých hriechov. Skôr by som zniesol, keby si umrel, než keby si žijúc, 

hynul na duši i na tele. Napomínam ťa teda, aby si dobre uvážil a vzal si k 

srdcu, čo som ti napísal o duchovnom boji. Nabudúce ti chcem povedať 

niečo o zbraniach, ktorými musíš bojovať, aby si zvíťazil.  
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LIST ŠTVRTÝ 

ZBRANE 

 

Milý synu!  

Sľúbil som ti, že ti napíšem, akými zbraňami máš bojovať, aby si zvíťazil. 

Hovorím ti však hneď na začiatku, že dobrý bojovník si vždy nájde zbraň. 

Zbrane, o ktorých ti budem písať, nie sú jediné, ale sú najlepšie. Samson sa 

proti nesmiernej presile nepriateľov ubránil obyčajnou čeľusťou z osla. 

Zlému bojovníkovi ani najlepšia zbraň nič neprospeje. Všetko záleží na 

dobrej vôli. Aby vojak dobre bojoval, musí mať dosť síl. Slabý alebo hladný 

vojak nie je schopný boja. Boh uložil ľuďom ťažký boj proti prirodzenosti. 

Ale dáva im nadprirodzený pokrm pre dušu, ktorým by sa posilňoval. Je to 

sväté prijímanie. Ako obyčajný chlieb živí a posilňuje naše telo, tak sväté 

prijímanie, ktoré požívame v podobe chleba, živí a posilňuje našu dušu. Čím 

častejšie prijímame Telo Pána, tým viac svoju dušu posilňujeme. Avšak túto 

duševnú posilu necítime, podobne ako necítime, keď požijeme telesný 

pokrm, a keď sa tento pokrm v našom tele mení na výživné látky a keď tieto 

látky prechádzajú do krvi. Nazývame to trávením. Telo sa živí vlastne bez 

nášho vedomia. Duša tiež. Kristus ustanovil svoje telo za pokrm v podobe 

chleba, aby naznačil, že našej duši je práve tak často treba sviatostný pokrm, 

ako je pre telo potrebný obyčajný pokrm.   
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Duchovný boj nám uľahčuje Kristus tiež tým, že ustanovil svätú spoveď, 

aby sme mohli svoju dušu očistiť od hriechu a nadobudnúť tak istotu, že 

máme čisté svedomie. Aj keď klesneš v boji, môžeš opäť povstať. Ak 

zhrešíš, môžeš dosiahnuť odpustenie, keď ľutuješ svoje previnenia a chceš 

sa napraviť. Je však potrebné, aby si sa spovedal vždy úplne a úprimne. Po 

dobrej spovedi je človeku ľahko a radostne, ako by sa zbavil veľkej tiaže. 

Spoveď ledabolá a neúprimná však neprináša takéto radostné uspokojenie. 

Neboj sa a nehanbi sa nikdy spovedať, aj keď máš akékoľvek hriechy! V 

spovednici je vždy muž vzdelaný, ktorý ti porozumie a pomôže. Ak sa máš 

spovedať z nejakého hriechu proti cudnosti a nevieš, ako by si sa vyjadril, 

povedz jednoducho: Prosím, ja mám ešte nejaký hriech, ale neviem, ako by 

som to povedal. Spovedník už sa ťa opýta a keď mu pravdivo odpovieš na 

jeho otázky, ťažkosť pominie. Ak pochybuješ, či je niečo hriechom proti 

cudnosti, spýtaj sa spovedníka. Spoveď nie je len na to, aby sme sa 

vyznávali z hriechov, ale aj na to, aby sme sa radili o veciach, ktorým dobre 

nerozumieme, najmä keď sa týkajú nášho svedomia. Nemusím ti snáď ani 

spomínať, že spovedník je povinný zachovávať tajomstvo o všetkom, čo sa 

dozvie zo spovede. Preto sa mu zver vždy s najväčšou dôverou! Slávni 

vojvodcovia sa modlievali pred bitkou. Vedeli, že víťazstvo dáva Boh. 

Modlitba je myšlienka na Boha. Môže teda byť tak rýchla a krátka ako je 

myšlienka. Ak si v pokušení, spomeň si na Boha. Stačí aj krátky povzdych: 

Bože, pomôž mi! Ježišu, posilni ma! Mária, matka moja, neopúšťaj ma! 

Takéto krátke modlitby sa nazývajú strelnými. To preto, že sú rýchle ako 

strela. Ale aj preto, že sú najlepšou zbraňou proti zlu. Hojne užívaj tieto 
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zbrane! Nakoniec ti chcem povedať, ako si sám môžeš uľahčiť svoj boj. 

Nezostávaj bez zamestnania! Ak zaháľaš, budú ťa napadať nemravné 

predstavy a žiadosti a bude ti ťažko odvrátiť myseľ od nich. Striedaj prácu 

s čítaním, zábavou a hrou! Niečím sa stále zaoberaj! Rád vidím, ak má 

chlapec záľubu v niečom zvláštnom. Niekto rád kreslí, iný vo voľnej chvíli 

záhradníči, iný hrá na husle alebo vyrezáva.   

To sú ušľachtilé záľuby, ktoré pútajú ducha a odvádzajú ho od 

nebezpečných myšlienok. Hovorí sa, že pri práci človek zabudne na všetko 

zlé! To je pravda. Pracuj vždy s láskou a horlivosťou! Práca nie je kliatba, 

ale krásny dar Boží. Pracou nadobúda ľudský život zmysel a cenu. Ľudia 

pracujúci bývajú ľudia veselí. Lenivci bývajú znudení a omrzelí. Pravdivé 

je príslovie, že zaháľanie je matkou hriechu. 

Ak pracuješ duševne alebo tak, že nemáš dosť pohybu, musíš si to 

vynahradiť. využi každú príležitosť na telesnú prácu! Pomáhaj na poli, v 

záhrade, v domácnosti! Prospeješ sebe i iným. Ak  nie je možné, aby si 

telesne pracoval, pestuj telocvik a šport! Pobudni hojne vo voľnej prírode a 

na čerstvom vzduchu! Nezabúdaj, že telesné cvičenia nie sú cieľom, ale len 

prostriedkom k cieľu! A tým cieľom je osvieženie tela, nie prepínanie síl. 

Nenaháňaj sa za rekordami, aby si bol chválený! Nemá to zmysel. 

Nerozumným pestovaním telocviku a športu už mnoho mládencov si zničilo 

zdravie. Čo robíš, rob s mierou! Ak sa budeš rozumne starať o svoje 

zotavenie, nepochybujem, že ti to prospeje aj na duchu. Duševne osviežený 

a telesne unavený budeš večer usínať, porúčajúc dušu i telo Bohu modlitbou. 
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Ráno vstávaj hneď, ako sa prebudíš! Zaiste vstaneš s tvárou jasnou, srdcom 

radostným a dušou čistou.      

Tieto štyri listy, drahý syn môj, sú písané krvou môjho srdca. Tým chcem 

povedať, že som ti napísal, čo najlepšieho viem a čo pre tvoje blaho za 

najlepšie pokladám. Ak sa budeš riadiť podľa mojich rád, dosiahneš šťastie 

v tomto živote i v tom inom. Ak však snáď zídeš z pravej cesty - čo nedaj 

Boh - nebudeš sa aspoň môcť vyhovárať, že ťa nikto nepoučil, ako máš žiť. 

Budeš vinný sám. Teraz už všetko záleží len na tebe. Musíš chcieť! Poučiť 

som ťa mohol, ale chcieť za teba nemôžem. Chcieť za teba nikto nemôže 

práve tak, ako nikto nemôže za teba jesť. Chcieť musíš sám! 
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LIST PRVÝ 

MLADOSŤ 

 

Milé dieťa, 

kým si bola malá, nasmiali sme sa, keď sme sa pozerali, s akou láskou sa 

staráš o svoju bábiku. Ako ju ukladáš do kolísky, hovoriac k nej 

upokojujúce slová alebo spievajúc uspávanku. Ako bežíš pre svojho 

bračeka, aby v dôležitej a vznešenej úlohe lekára prišiel pozrieť chorú 

bábiku. Ako ju káraš a trestáš, ak nebola dobrá. Ako ju poučuješ o dobrom 

správaní pred cudzími ľuďmi, ktorí prídu na návštevu. Ako rýchlo ubieha 

čas! Už dávno sme nevideli, že by si sa pohrala so svojou bábikou. Už dávno 

si sa prestala o ňu starať a šiť jej šatôčky. Už ťa to neteší. A keby sa ťa niekto 

pýtal prečo, povedala by si preto, že už nie si dieťa.   

Je to pravda, už nie si dieťa. Rastieš ako z vody. Tvoje telo sa mení. Začína 

sa viac a viac podobať telu dospelej ženy. Sama pozoruješ tú zmenu. Vidím, 

že je čas, aby si o nej bola poučená. A nie je to jedna zmena, je ich viac. 

Niektoré sú vonkajšie, niektoré vnútorné. Vnútorné zmeny tvojho tela sú 

zvlášť významné. Vyvíjajú sa totiž v tvojom tele ústrojenstvá, ktorými sa 

niekedy môžeš stať matkou. Toho ústrojenstva užíva Boh, ak chce dať žene 

dieťatko. 

Dietky pochádzajú od Boha. Boh tvorí ich duše. Dušu máme od Boha. Telo 

však máme od rodičov. Telo človeka netvorí Boh priamo, ale dáva mu 
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vznikať v tele rodičov. A to preto, že chce, aby ľudia mali účasť na jeho 

tvorivom diele a na jeho starostlivosti o zachovanie ľudského rodu. K tej 

účasti na vznešenom diele Božom sa muž a žena spájajú a zaväzujú k 

vzájomnej láske a vernosti za tým účelom, aby mali dietky. Takéto spojenie 

muža a ženy sa nazýva manželstvom.   

Aby manželia mohli plniť svoju úlohu, dal Boh mužovi a žene rôzne 

duševné a telesné vlastnosti. Najmä však vložil Boh do srdca muža lásku a 

náklonnosť k žene a podobne do srdca ženy lásku a náklonnosť k mužovi. 

Telo muža utvoril Boh inak než telo ženy. Utvoril ho tak, že v ňom vznikajú 

zárodočné bunky, ktorými sa môže stať otcom. A telo ženy utvoril tak, že v 

ňom vznikajú zárodočné bunky, ktorými sa môže stať matkou.   

Ak sa má narodiť dieťa, je k tomu treba láskyplného manželského objatia. 

Pri tom sa môže zárodočná bunka z otcovho tela spojiť sa zárodočnou 

bunkou tela matky. Ak je to vôľa Božia, stane sa to. Vznikne tak v tele 

matky telesný zárodok dieťaťa a Boh mu ihneď dáva dušu. Telíčko dieťaťa 

potom v lone matky rastie deväť mesiacov a živí sa jej krvou, až je dosť 

silné, aby mohlo žiť samo.      

Toto ti rozprávam preto, aby si vedela, aké zmeny sa dejú v tvojom tele. 

Začínajú sa v ňom tvoriť zárodočné bunky. Zárodočné bunky tvoriace sa v 

tele ženy sa nazývajú vajíčka. Také vajíčka dozrievajú v tele ženy každé 

štyri týždne a obyčajne odchádzajú z tela s krvou. Takéto krvácanie nie je 

nič zlého a nič nebezpečného. Tiež ťa nemusí znepokojovať, ak pri krvácaní 

cítiš alebo ak budeš cítiť nevoľnosť a ochabnutosť. Je len treba, aby si bola 

v tej dobe opatrná, príliš sa telesne nenamáhala alebo si neprechladla.   
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Bolo by však neprezieravé, keby si o tom pred inými ľuďmi zbytočne 

hovorila alebo vôbec to na známosť dávala. Avšak nielen v tele tvojom, ale 

aj v tvojej duši sa dejú dôležité zmeny. A tie si musíš ešte viac všímať. Až 

doteraz si žila takmer len pre prítomnosť a zaujímalo ťa len to, čo deň 

prinášal. Hrávala si sa na mamičku a starostlivo si obsluhovala svoju bábiku. 

Mala si vo svojej duši nadbytok lásky a citu a tvoje detské srdce cítilo, k 

čomu je predurčené: k obetavej láske a službe iným. A keď si sa už prestala 

starať o svoju bábiku, neznamená to, že by mala odumrieť v tvojej duši 

krásna náklonnosť k službe a starostlivosti o iných. Naopak, je potrebné ju 

zachovať, vypestovať a zušľachtiť. Aj teraz musíš viac myslieť na iných ako 

na seba. Všímaj si ľudí okolo seba! Snaž sa uhádnuť, čo asi potrebujú a v 

čom by si im mohla prospieť. Ak sú chorí, vcíť sa do ich bolesti a ťažkosti. 

Premýšľaj, ako by si ich mohla potešiť a pomôcť im. Ukáž, čo si sa naučila 

vo svojich detských hrách. Tvoje bábiky však nestáli o tvoju lásku a 

starostlivosť. Boli urobené z plátna a celulózy. Vnútri boli vypchaté 

drevenými pilinami. Srdce nemali. Ale hľaď, svet je plný ľudí. Pozoruj ich! 

Nie sú to bábiky. Sú to živé bytosti.  

V ich prsiach nie sú piliny, ale živé a bijúce srdce. To srdce, túži, chradne, 

trpí. Ľudia sú slabí. Pomôž im! Sú chorí. Poslúž im! Sú zarmútení. Rozveseľ 

ich! Rozviň všetky vlohy srdca! Uč sa mať súcit! Uč sa milovať! Uč sa 

pomáhať! 

Dni tvojho detstva pominuli. Stojíš na úsvite novej doby života. Začína sa 

tvoja mladosť. Záleží na tebe, aby si ju urobila práve tak krásnou, ako bolo 

tvoje detstvo.  
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LIST DRUHÝ 

KRÁSA 

 

Milé dieťa, snáď tí bolo divné, že som ťa vo svojom prvom liste nabádala, 

aby si venovala čo najviac pozornosti bytostiam, s ktorými denne prichádzaš 

do styku, a snažila sa poznať, čím by si im mohla prospieť. Urobila som to 

preto, aby som ti naznačila, ako sa máš pripravovať na svoje budúce úlohy.   

A tiež preto, aby si pochopila, že si nemáš príliš všímať seba samú. Srdce 

mladých dievčat tvojho veku prekypuje neurčitými túžbami. Vznietená 

obrazotvornosť im maľuje život najpestrejšími farbami. Tak sa plnia ich 

duše radosťou zo života. Ale tá radosť sa často mení na neutešenosť a 

sklamanie. 

Nepatrná vec im stačí k radosti: nové šaty, ktoré im pristanú a v ktorých, 

ako si myslia, sa môžu páčiť. Prebúdza sa v nich ženská márnivosť a hrdá 

záľuba vo vlastnom obraze. Rodí sa snaha upozorniť na seba mladých 

mužov. Tá snaha je pudová. Vzniká sama. Prelína citový život a niekedy ho 

úplne ovládne. Keď niekedy pozorujem také dievčatá, ako sa pohybujú, ako 

sa smejú, ako hovoria, ľahko spoznávam, aký cieľ pri tom všetkom majú: 

upútať pozornosť nejakého mladého muža, ktorý je neďaleko.  

Jedinou myšlienkou takých dievčat je, ako zvýšiť svoj telesný pôvab a ako 

sa urobiť zaujímavými. Najčastejšie je vidieť, ako stoja pred zrkadlom ako 

živé bábiky - predmet najvyššej záľuby a starostlivosti. Som krásna? Tá 
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otázka trápi mnohé dievčatá v tvojom veku. Nejedna je o tom pevne 

presvedčená, lebo nerozumní rodičia alebo príbuzní jej už v detstve hovorili, 

že je pekná. Takáto máva dosť smelosti pred mužským svetom, súc si 

takmer vopred istá svojím úspechom. Nejedna si však myslí, že nie je pekná, 

lebo jej to doteraz nikto nepovedal a trápi sa aj v duchu, ranená vo svojej 

pýche, živiac vo svojom srdci závisť a horkosť.    

Ak sa dievča snaží upútať pozornosť mladíkov, nerobí to vždy z túžby, aby 

bola milovaná, ale jednoducho z potreby ukojiť svoju sebalásku. A často 

prichádza mladý muž a lichotne jej hovorí: Slečna, vy ste pekná! Konečne 

jeden, ktorý spoznáva, že som krásna! Tak hovorí sebaláska. Hneď býva 

prístupná prianiam lichotníka, je ochotná veriť jeho tliachaniu a často sa 

dáva zviesť nie preto, že by bola zlá, ale preto, že je ješitná a samoľúba. Ak 

sa ti niekedy stane, moja drahá, že nejaký mladík bude chváliť tvoju krásu, 

nedbaj nič na také reči. Pokladaj to za prázdne rozprávanie. Už preto, že 

telesná krása vädne a pominie. Už preto, že krása je vlastnosť tela a nie duše.   

Ak niekto chváli tvoju krásu, je to rovnaké, ako by hovoril, že to ostatné 

nestojí za nič, alebo že ho to nezaujíma. Je to zrejme človek plytkého ducha, 

ktorý dokáže oceniť len to, čo je na povrchu. Telesná krása je dar Boží. 

Úlohou ženy je, aby šírila okolo seba lásku, mier, nehu a dobrotu. Tieto 

cnosti by iste boli bez žiary a bez pôsobivosti, keby boli skryté v 

neupravenom tele. Ak Boh činí ženu krásnou a milou, nie je to znamenie, 

že má stále stáť pred zrkadlom a udivovať sa sebou samou, ale je to 

znamenie, že je povolaná k dielu lásky medzi ľuďmi a že Boh sám jej to 

ťažké dielo uľahčuje darom telesného pôvabu.   
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Nezabúdaj nikdy, že tvoje telo zostarne a schradne. Tvoja duša však musí 

zostať mladá a krásna. Duša nikdy nesmie zostarnúť. Duša ženy musí byť 

krajšia v šesťdesiatich rokoch než bola v pätnástich. Pravá krása nevädne a 

nepominie. Pravá krása je krása duše. V rukách dievčat vídavam zrkadielka, 

pudrenky, hrebene, pilníčky na nechty. Nehovorím, že by sa dievča nemala 

starať o svoj zovňajšok. Je rozhodne lepšie, keď to robí, ako keby to 

nerobila. Ale nesmie to byť jej hlavným zamestnaním. Musí aspoň časť tej 

starostlivosti a toho času venovať duši a jej zušľachteniu! Ak dievča nedbá 

primerane o mravnú krásu duše, stáva sa nakoniec nádobou, ktorá je na 

povrchu ozdobená, vnútri však neobsahuje buď nič, alebo len nejakú 

nečistotu. Alebo sa stáva nafúknutou bublinou, ktorá chvíľu hrá dúhovými 

farbami a potom praskne.     

Čo je krása duše? Cnosť. Čo jest cnosť? Schopnosť a snaha činiť dobro. 

Cnosť je krása duše. Platón hovorí, že najkrajším divadlom by bolo spojenie 

cnostnej duše s telom, ktoré by kráse takejto duše bolo primerané a s ním 

tvorilo ladný celok. A ako sa telo môže nazývať krásnym, len keď všetky 

jeho údy sú navzájom v náležitom pomere, tak i krása duše záleží v 

náležitom pomere a súlade všetkých jej vlastností. Všetky sily, schopnosti a 

náklonnosti duše majú byť riadené svetlom rozumu a ovládané silou vôle: 

tak vzniká súlad v duši. Zvlášť to, čo je nižšie, pudové a živočíšne v našej 

prirodzenosti, musí byť podriadené rozumu a vôli. Cnosť, ktorou sa človek 

stáva schopným ovládať svoje pudy, sa nazýva miernosť. Účelom tejto 

cnosti nie je zničiť prirodzenosť, ale ovládnuť a povzniesť ju. Ak sochár 
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vytvára sochu, nemá v úmysle zničiť mramor, ale dať mu ušľachtilú a 

krásnu podobu.     

Výkvetom miernosti je cudnosť. Je to snaha riadiť a ovládnuť onen pud, 

ktorý smeruje k zachovaniu ľudského pokolenia. Jemu podobný je pud 

potravy, ktorý smeruje k zachovaniu jedinca. Oba tieto pudy musí človek 

ovládať. Ak nie, škodí si sám sebe a klesá pod úroveň nerozumného 

zvieraťa. A práve v riadení týchto pudov najviac vyniká nadvláda rozumu a 

sila vôle. Najčistejším kryštálom cudnosti je panenstvo. Je to stála, 

dobrovoľná neporušenosť mysle a tela, ktorá odoláva všetkým 

nebezpečenstvám a prekonáva všetky ťažkosti. Panenstvo je hrdinstvo duše. 

Panenstvom sa duša podobá anjelovi. Svätý Ambróz hovorí, že anjeli žijú 

bez tela, panny však víťazia v tele. Podľa svätého Bernarda je v čistote 

anjela viac blaženosti, ale v čistote človeka viac statočnosti. Chápeš snáď, 

milé dieťa, že panenstvo nie je len neporušenosť ženských ústrojov, ale 

predovšetkým neporušenosť mysle a srdca. Porušením cudnosti je 

predstavovať si telesný styk s mužom alebo si ho priať. Prečo? Pýtaš sa. 

Telesný styk spôsobuje, že sa narodí dieťa. Ak sa narodí dieťa, musí byť 

postarané o jeho výživu a výchovu. Dieťa môže byť dobre vychované len v 

rodine: len tam, kde muž a žena sa zaviazali, že budú žiť v trvalom spojení. 

Ak sa dieťa zrodí mimo manželstva, nie je oň postarané. Preto nie je 

dovolený telesný styk muža a ženy mimo manželstva a vôbec taký styk, 

ktorého účelom nie je, aby prišlo na svet dieťatko. Nie je teda dovolené priať 

si takýto styk. Nie je dovolené myslieť na taký styk. Nie je dovolené 

vydávať sa do nebezpečenstva takéhoto styku. To je zmysel šiesteho 
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prikázania Božieho: Nezosmilníš! V tom prikázaní sa zakazuje necudnosť. 

Nemravné myšlienky a žiadosti, slová a skutky.   

Ak sú už nemravné myšlienky previnením proti šiestemu prikázaniu, tým 

skôr nemravné reči alebo nemravné skutky. Pripomínam ti, moja drahá, že 

je necudnosťou zbytočne sa dotýkať vlastného tela, zvlášť ženských 

ústrojov. Je v tom isté nebezpečenstvo, pretože dotýkaním a dráždením 

týchto ústrojov možno spôsobiť pocit telesnej rozkoše. To zvádza mnohých 

k hriechu, ktorý sa nazýva onania alebo sebaprznenie. ten Hriech sa ľahko 

stane zvykom, ktorý sa potom ťažko dá prekonať. Pôsobí zhubne na telo i 

na dušu. Na telo: častejšie dráždenie jemných a chúlostivých ústrojov má za 

následok precitlivenosť celej nervovej sústavy a môže byť príčinou, že 

neskôr sa vyvinú ťažké poruchy telesného zdravia. Na duši: kto sa oddáva 

onanii, pomaly stráca všetku radosť zo života, trápi sa výčitkami svedomia, 

lebo cíti a vie, že sa dopúšťa niečoho ohavného, neprirodzeného a zhubného. 

Kazí si potom svoju povahu, pretože sa stáva človekom neúprimným, 

pretvarujúcim sa, vnútorne rozorvaným a nešťastným. Chcem, aby si o tom 

vedela, moja drahá. Je potrebné, aby sme boli poučení o chorobe, aj keď ju 

nemáme, lebo ak ju už máme, neskoré poučenie nič neprospeje. A ver, že 

by som ťa radšej videla mŕtvu, než oddanú akejkoľvek necudnosti. Veď bez 

cudnosti niet pokojného svedomia. Bez cudnosti nie je v duši krása. 

Necudnosť je ošklivosť a ohavnosť duše.   

A preto by som si priala, milé dieťa, aby si denne stála nie pred zrkadlom 

ukazujúcom krásu tela, ktorá pominie, ale pred zrkadlom svojho svedomia 

a pozorovala a spytovala si denne svoju dušu, či jej krása nie je poškvrnená 
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nepočestnou myšlienkou alebo žiadosťou. Zvlášť večer pred spaním venuj 

chvíľku pozorovania tejto krásy. A ak uvidíš nejakú škvrnku, zmy ju 

úprimnou ľútosťou a naprav ju pevným úmyslom, že všetkým poklad svojej 

krásy chceš chrániť proti všetkému a proti všetkým a že chceš bojovať zo 

všetkých síl o to, čo je hodné boja, lebo to nevädne.     

 

 

LIST TRETÍ 

LÁSKA 

 

Milé dieťa, 

dievča v tvojom veku sa niekedy domnieva, že je stredom sveta. Nielen že 

rada počúva, keď jej iní lichotia a vychvaľujú jej krásu, ale predovšetkým 

si lichotí sama a preceňuje svoje prednosti, zvlášť prednosti telesné. Mala 

by si si však uvedomiť, že nijako nie je jej zásluhou, ak má príjemný vzhľad. 

Všetko, čo máme a čo sme, je dar Boží. Sami od seba nič nemáme a nič nie 

sme. Ani o jedinom vlase svojej hlavy nemôžeme povedať, že by sme ho 

neboli dostali od Boha. Prečo sa teda chváliť tým, čo nie je naše? Prečo si 

zakladať na pôžičke a na almužne? Sme tvory Božie a našou úlohou je, aby 

sme Boha, svojho Tvorcu a Dobrodinca spoznávali a milovali. Náboženstvo 

nie je nič iné ako poznanie a milovanie Boha. Boh musí byť stredom nášho 
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života. On musí mať prvé miesto v našom srdci. Zreteľne to naznačuje Pán 

v otčenáši: najprv meno Božie, kráľovstvo Božie a vôľa Jeho: až potom 

chlieb náš, viny naše, pokušenie naše a trápenie naše. Pravé náboženstvo sa 

prejavuje láskou k Bohu a láskou k blížnemu. Až keď si uvedomíme, že Boh 

je Otec nás všetkých, chápeme, že ľudia okolo nás sú naši bratia, a 

poznávame, ako sa k nim máme správať.         

Povolania ženy môžu byť rôzne. Vždy však ich základom je obetujúca láska 

k chudobným a chorým v povolaní rehoľníčky a ošetrovateľky, obetujúca 

láska k dietkam v povolaní učiteľky. V každom povolaní je možné vidieť, 

ako sa žena matersky obetuje iným. Žena môže byť matkou v zmysle 

duchovnom a zároveň telesnom, ale môže byť matkou aj v zmysle len 

duchovnom. Ak však dievča stavia do stredu svojich záujmov a túžob len 

seba, stráca pravého ducha náboženstva. Namiesto toho, aby venovala 

pozornosť svojim blížnym, odvracia sa od nich a stáva sa ľahostajnou k nim. 

K svojej matke ešte ako-tak niečo cíti, ale pomáhať jej už nedokáže.     

Ak sa má starať o svojich súrodencov, je jej to protivné. Utrpenie iných je 

jej už cudzou vecou, dbá len o svoje šaty, o svoju pleť, o svoj účes. Ak sa 

jej blížny stane cudzím, nie je ďaleko chvíľa, kedy jej bude cudzím aj Boh. 

Prestane sa modliť a jej jedinou pobožnosťou bude starostlivosť o telo. 

Zrkadielko bude jej modlitebnou knižkou a pudrenka bude jej ružencom. 

Takéto dievča je nespôsobilá uskutočniť to, čo je pravou a vlastnou úlohou 

ženy: obetavá láska, materstvo, nezištná služba. Nech si zvolí akékoľvek 

povolanie, bude v ňom hľadať len seba a uspokojenie svojich žiadostí.   
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Ak sa vydá, v manželstve bude hľadať len radosti a bude bezradná, ak sa 

vyskytnú strasti. Ak si zvolí iné, samostatné povolanie, bude pracovať len 

ledabolo, pre zárobok, bez vnútorného záujmu. Väčšina dievčat považuje za 

svoje povolanie manželský stav. Vydať sa je ich skrytým a drahým snom. 

Často býva podstatou toho ľúbezného sna len túžba nájsť niekoho, kto by 

vyznával lásku, udivoval sa, lichotil a šepkal nežné a sladké slová. Rozvíjajú 

sa tak nejasné a polovedomé city duše, ktoré vôľa nemá v moci. A tak sa 

stáva, že dievča pokladá za lásku to, čo v skutočnosti je len prázdnym snom 

neovládnutého citového sebectva. Srdce dievčaťa často vzplanie pri prvom 

stretnutí s mladým mužom a často stačí jediné slovo alebo jediný pohľad, 

aby sa oddala klamlivej  domnienke, že to, čo cíti, je pravá láska. Niekedy 

sa dlho neobjavuje ten, ktorého si vysnívala. A tu sa cíti nepochopená a tým 

skôr sa domnieva, že je schopná veľkej a pravej lásky, zatiaľ čo sa oddáva 

len falošnému blúzneniu. A jedného dňa začuje vzdych nejakého náhodného 

ctiteľa: hneď uverí, že je konečne pochopená a oddá sa láske, ktorá v 

podstate bude len žalostným bludom srdca.   

Hľaď, milé dieťa, aby si vždy dokázala rozoznávať sen od skutočnosti. Ak 

sa budeš oddávať preludom, je nebezpečenstvo, že sa staneš obeťou 

nejakého dobrodruha, ktorý nič vážne a dobré nezamýšľa. Príde, hneď na 

prvýkrát veľa hovorí, hovorí smiešnosti a nezmysly, zdá sa a chce sa zdať 

vtipným. Má však určitý cieľ a za tým ide. Chce si získať srdce dievčaťa, 

pobaviť sa svojím spôsobom a zase ísť ďalej. To pobavenie si predstavuje 

po svojom a žiada alebo si dovoľuje veci, ku ktorým sa určite nezníži a 

neprepožičia tá, ktorá dbá na svoju česť a svoje dobré svedomie.   
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A ak sa zníži, odpyká to ťažko. Odpyká to horkým sklamaním, slzami, 

bezsennými nocami a niekedy - nechcem ti to utajiť - nezákonným 

materstvom alebo škaredou, ťažko liečiteľnou chorobou, ktorú na ňu 

preniesol zvodca - a hlavne stratou lásky Božej a pokojného svedomia. 

Povieš si v duchu, že to sú hrozné veci, o ktorých ti píšem. A budeš sa pýtať: 

To potom má byť láska? Dobre, ak sa budeš takto pýtať. Láska je niečo 

vznešené, čisté a krásne. Je to perla, ktorá nesmie byť vrhnutá do blata. 

Láska je dar. Kto miluje, dáva sa inému. Kto miluje, obetuje sa. Ak ti bude 

niekto hovoriť o láske, povedz mu, čo si pod tým slovom predstavuješ. A 

snaž sa poznať, čo on tým slovom mieni. O čo mu ide. Snáď hľadá len istý 

druh zábavy. Snáď chce získať bohaté veno. Snáď potrebuje otrokyňu, ktorá 

by voľkala jeho rozmarom.   

Ty však, moja drahá, nos svoj poklad vo svojom srdci. Poklad lásky 

nesebeckej, nezištnej a obetnej. A denne ten poklad rozmnožuj slúžiac 

blížnym: predovšetkým otcovi a matke, bratom a sestrám a všetkým, ktorí 

trpia. Zbohatneš za krátky čas a budeš silná, pripravená na svoje budúce 

povolanie, nech to bude materstvo či iná užitočná a krásna životná úloha.     
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LIST ŠTVRTÝ 

ŠŤASTIE 

 

Milé dieťa, 

sny mladosti sú sny o šťastí. Mladá duša sníva o niečom vznešenom, 

krásnom a sladkom. A nazýva to šťastím. Čo je šťastie? Pestrý prelud, za 

ktorým sa ľudia naháňajú, a ktorý im vždy unikne. Kristus Pán nesľuboval 

svojim verným šťastie, ale sľuboval im pokoj. Pokoj duše. Čo je pokoj duše? 

Čisté svedomie vyplývajúce z úprimnej lásky k Bohu a blížnemu. To je 

jediné a pravé šťastie ľudského života. Šťastie musí byť predsa niečo, čo 

človek má v moci, a čo nemôže stratiť, ak je spravodlivý a dobrý. Veľmi 

rozšíreným predsudkom je, že dievča môže nájsť šťastie svojho života len v 

manželstve. Šťastie - toť manželstvo.     

Šťastná je len tá, ktorá sa vydala. Nesmie sa však zabúdať, že niekedy práve 

v manželstve čaká dievča najväčšie utrpenie. Táto sa vydala a muž jej skoro 

umrel. Iná sa vydala a túžila mať deti, a Boh ich jej odoprel. Iná sa vydala a 

muž sa oddal pitiu a hre.   

Nikto si nesmie myslieť, že hlavou prerazí múr a že si úplne podrobí svoj 

osud. Koľko dievčat sa vydá v dvadsiatich rokoch len zo strachu, aby 

nezostali na ocot, ako sa hovorí. Vydávajúc sa nepoznajú jasne svojho 

nastávajúceho muža. A ak príde niekto, aby ich varoval, hovoria: »Mám ho 
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rada, nechcem nič vedieť!« Slepo idú za svojím šťastím. A šťastie, ktoré ide 

tiež slepo, ich minie. 

Je potrebné, aby sa väčšina dievčat vydala. To je nepochybné. Je si treba len 

priať, aby sa vydávali nie z rozmaru, ale z naozajstnej lásky. A k tej láske 

aby sa vychovali a vypestovali si vo svojom srdci túžbu hľadať nie svoj 

osobný prospech, ale prospech iných, túžbu dávať, nie brať, túžbu prinášať 

obete, nie ich žiadať. Či taká láska a taká túžba sa uskutoční v manželstve 

či mimo manželstva, na tom záleží pramálo.   

Ver však, moja drahá, že sa môže uskutočniť aj mimo manželstva. Je veľa 

žien, ktoré sa nevydali, a predsa nie sú nešťastné. Prečo asi nie sú nešťastné? 

Snáď preto, že nepocítili lásku? Nie. Práve preto, že cítili a cítia pravú a 

nezištnú lásku. Sú vychovávateľkami, učiteľkami, ošetrovateľkami, 

lekárkami, rehoľníčkami, úradníčkami alebo prostými pomocníčkami v 

domácnosti a robotnicami. S posmechom ich ľudia nazývajú starými 

pannami. Že sa nevydala, si ľudia vysvetľujú všelijako. Buď si myslia, že 

boli príliš škaredé alebo príliš chudobné, aby sa vydali. Alebo že mali 

nešťastie v láske: ženích im umrel, alebo ich zradil. Tak rôzne o nich súdia 

ľudia a pohŕdajú nimi úplne nespravodlivo. Je známe, koľko dobroty a lásky 

býva v srdci takých žien. V koľkých rodinách práve nevydaté dievča je 

anjelom mieru a lásky! Ktorá rodina nemá svoju dobrú tetu, ku ktorej deti 

priľnú práve tak, ako k svojej matke? Teta šije, teta kolíše, teta varí, teta 

perie, teta učí deti čítať a modliť sa. A ak sa vzdiali, ako sa deti tešia, keď 

príde!         
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V každom povolaní a stave, či už v manželstve alebo mimo neho, môže žena 

rozdať poklady svojej lásky a uskutočniť svoje šťastie. Musí to však byť 

poklad pravej lásky. Pros Boha, moja milá, aby ti pomohol nájsť pravú cestu 

života a vyvoliť pravé povolanie. A zvlášť pros, by ti pomáhal 

zdokonaľovať sa v umení obetavej lásky. Hovorím úmyselne: umenia 

obetavej lásky. Tvoja láska musí byť obetavá. Teda nie neplodný cit, vábna 

sieť preludov, pochybná žiadosť rozkoše, ale súcit, služba, pomoc, ochrana. 

Hovorím: umenie obetavej lásky. Treba sa mu učiť ako každému inému 

umeniu. A je potrebné sa v ňom zdokonaľovať. Umenie obetavej lásky je 

ovocím sebazapierania, sebaovládania, trpezlivosti a pokory. Je 

najrýdzejším kvetom pravej ženskosti.     

Musíš byť silná, ak chceš učiniť šťastnú seba aj iných. Silu nájdeš v Bohu. 

Modli sa! Boh je tvoj priateľ, ktorý na teba myslí a ktorý ťa chce mať silnú, 

dobrú a šťastnú. Jemu zveruj svoje radosti i žiale v modlitbe! Hovor k nemu 

jednoducho a úprimne, ako dieťa k otcovi. Láska je sila v slabosti. Ak sa 

snáď v niečom odchýliš z pravej cesty, nezúfaj! Chybovať je ľudské. Chybu 

napraviť je kresťanské. Ale v chybe zotrvať je diabolské. Chybu vyznaj a 

naprav! S dôverou sa zveruj spovedníkovi nielen so svojimi pokleskami, ale 

aj so svojimi pochybnosťami, úzkosťami a pokušeniami. V spovednici vždy 

nájdeš muža vzdelaného a skúseného, ktorý vie poradiť aj pomôcť. Pri 

spomienkach na svoje veľké umelecké triumfy povedala zosnulá speváčka 

Ema Destinová jednému kňazovi: Ale viete, dôstojný pán, kedy som sa cítila 

v Paríži najšťastnejšia? To nebolo vo Veľkej opere, keď som bola zasypaná 

kvetmi a kedy na mňa obecenstvo čakalo po predstavení pred operou a 
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sprevádzalo ma s jasotom a kvetinami až do môjho hotela - to bolo, keď 

som zašla do niektorého katolíckeho kostola, a tam niekde v kútiku som sa 

z duše pomodlila. Chodila som tam na svätú spoveď k jednému kňazovi - 

bol to Poliak: to bol spovedník! Išla som tam niekedy celá ubolená a 

nešťastná a odchádzala som pokojná, radostná a šťastná. Hovorila som mu: 

»Dôstojný pane, vy ste taký hodinár duší: rozoberiete v duši každé koliesko, 

každý hriadeľ, každú páčku, vyprášite, vyčistíte a dáte zase pekne dokopy - 

a teraz choď! Hodiny idú zase ticho, pravidelne a ukazujú dobre čas.« 

(Umelkyňa pri týchto slovách pohybmi rúk napodobnila hodinára čistiaceho 

a spravujúceho pokazený hodinový stroj.) (PL Bláha. Listy 9. II. 1930, 33).       

Kristus nech je tvojou silou! Prijímaj často Chlieb života! Ako obyčajný 

chlieb živí a silnie telo, tak Telo Pána, ktoré prijímame v podobe chleba, 

živí a silnie dušu. Prečo prvý kresťania vedeli znášať najhroznejšie muky 

pre vieru? Prečo sa neľakali žalárov, vyhnanstva, okov, mučidiel, dravých 

šeliem, prečo išli na smrť s radostným odhodlaním? Ako to vysvetliť? 

Prijímali často Telo Pána. To je vysvetlenie. Kristus ich posilňoval. A 

pretože zavrhli preludy pozemského blaha, ozdobil ich korunou 

nepomíňajúceho sa šťastia. Kristus je sila mučeníkov. A Kristus je čistota 

panien. 

 



 
 
 
 

 


