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PRVÝ DIEL. UČENIE O VIERE. 

PREDHOVOR. 
Tento katechizmus je dobová knižka pre ľud i pomocná knižka pre katechéta a kazateľa. Najmä 

to, čo v ňom malým písmom je vytlačené, robí ho ľudovou a pomocnou katechetickou knižkou. 

Pôvodca považuje za potrebné dať nasledujúce vysvetlenie. 
 

1. Katechizmus tento pozostáva z troch dielov: V prvom diely je učenie o viere, v druhom o mravoch 
a v tretom o milosti. V 1. diele predstavuje sa Kristus zvlášť ako učiteľ, v 2. ako kráľ, v 3. ako najvyšší 
kňaz. Lebo tento katechizmus predovšetkým odpovedá na otázku, k čomu sme na zemi, a tak najvyšší 
cieľ človeka zvlášť prízvukuje a vyzdvihuje, nuž zíde sa terajšiemu hmotárskemu, po pôžitkoch a 

rozkošiach túžiacemu svetu. I reči Spasiteľove temer všetky točia sa len okolo toho, čo jedine je 

potrebné. Katechizmus však nie je nič iné, než krátky výťah zo všetkého, čo Kristus učil. Preto je tento 
katechizmus takrečeno cestovným lístkom (pasom) kresťana na púti k nebu. Najskôr stojí cieľ 

putovania, a potom nasledujú prostriedky k tomu cieľu vedúce: V prvom diele hovorí sa nám, čo má 
činiť rozum (usilovať sa máme poznať Boha skrze vieru v pravdy od neho zjavené); v druhom diele 

hovorí sa, čo má činiť vôľa (svoju vôľu máme podriadiť vôli Božej, t.j. máme zachovávať prikázania); 

v treťom diele hovorí sa, čo máme činiť, aby sme dosiahli osvietenie, rozumu svojho, zatemneného 

hriechom dedičným, i posilnenie vôle svojej, ktorá sa následkom dedičného hriechu oslabila. (Máme 

si nadobudnúť milosť Ducha Sv. užívaním prostriedkov milosti; lebo veď milosť Ducha Sv. osvecuje 
náš rozum a posilňuje našu vôľu.) V tomto katechizme sú teda jednotlivé hlavné diely úzko zviazané 

jeden s druhým. Ba i v každom jednotlivom hlavnom diele je zas všetko dobre usporiadané a pevne 
spojené, tak že vnútorný súvis všetkých náboženských právd je každému jasný. A to je veru vážna 

vec. Lebo čím lepšie poznáme vnútorný súvis všetkých náboženských právd, tým lepšie môžeme 

porozumieť jednotlivým. Preto právom vraví Ketteler: ≪Celý katechizmus je vnútorne zázračne súvislá 

sústava zjavených základných právd. Ak poznali deti celé veľké nebeské stavisko božských právd vo 

vnútornom súvise jeho, bez sily odrazia sa na nich strely pekelné≫ 
 

2. Katechizmus tento tlačený je trojakými písmenami. Čo je tlačené veľkými písmenami, je akoby 

kostrou, čo strednými, telom a čo drobnými, krvou tohto katechizmu. Drobná tlač pravda mohla by 

i vystať — vtedy by katechizmus ešte vždy obsahoval pravdy katolíckeho náboženstva, — ale podobal 

by sa človekovi, ktorý už temer ani krvi nemá v tele svojom. Takých málokrvných, iba na rozumovú 

činnosť vypočítaných katechizmov a náboženských knižiek je už dosť. Ako človek chudobný na krv 
nie je schopný k práci, tak i väčšina týchto  knižiek dosiaľ nebola v stave pohnúť ľudské srdcia a 
zapáliť v nich oheň lásky k Bohu i k blížnemu; nuž a taký účinok musí mať inak dobrá náboženská 

knižka, dobrá kázeň, dobré vyučovanie v náboženstve. Týmto knižkám predovšetkým chýbala 

presvedčujúca, k srdcu hovoriaca teplota výrazu, svieža a oživujúca sila, ktorá je predsa tak vlastná 

slovám Ducha Svätého. 

 
3. Katechizmus tento má účel rovnako vzdelať všetky tri duševné sily, rozum, myseľ a vôľu. Preto 

nezaoberá sa len samým určovaním (definíciami). Hlavným cieľom tejto knižky nie je, urobiť z ľudí 
náboženských mudrcov, ale vzdelať ich na dobrých kresťanov, čo majú radosť z náboženstva svojho. 

Preto také náuky, čo obsahujú v sebe iba školskú múdrosť a pre pospolitý život nemajú ceny, sú 

jednoducho vynechané alebo aspoň nie obšírne podotknuté. Vôbec snaha spisovateľova bola, sňať z 

náuky náboženskej náter veľkej učenosti a obliecť ju do rúcha jednoducho rozumného a ľahko 
pochopiteľného. Umelé výrazy, akých je veľa temer vo všetkých učebných knižkách náboženských, 

ba ešte i v katechizmoch pre deti písaných, darmo budeš hľadať v tomto ľudovom katechizme. Také 

umelé výrazy sú užitočné v bohosloveckých ústavoch alebo bohoslovcom (teológom) z povolania, no 

v katechizme alebo ľudovej knižke nemajú miesta. Každá náboženská knižka pre deti a ľud musí byť 

jasne a zrozumiteľne písaná, ako i Spasiteľ a jeho apoštoli zrozumiteľne a jednoducho kázali, lebo 
taká knižka má byť porozumená, pohnúť srdcia a povzbudiť vôľu, ale na žiaden pád nemá plodiť 

učencov, a tým menej mučiť ľudí ťažkými výrazmi a im tak nenávideným robiť i náboženstvo. Medzi 

touto knižkou a väčšinou dosiaľ vydaných katechizmov a náboženských kníh bude teda značný 

rozdiel; nie je to prepracovanie jedného alebo viac starých katechizmov a náboženských kníh, ale 

samostatná, podľa vychováteľských a praktických zásad prevedená práca.  

— Súčasne upozorňujeme, že v knižke tejto učenie Cirkvi neuvádza sa sucho, ale podobenstvami a 
príkladmi, výrokmi a výpoveďami slávnych mužov robí sa názorným a zaujímavým. Všetky 

náboženské náuky predstavujú sa v príjemnom a pôvabnom rúchu. Niet teda nebezpečenstva, že 
kresťan takú knižku tak ľahko vypustí z rúk. Čo však tyká sa uvádzania svätých otcov a iných, nedeje 

sa to vždy doslovne, ale často len podľa zmyslu. Svätí otcovia totiž, aby si vôľu čitateľa získali, radi 

upotrebúvali krásne výrazy, množstvo slov podobného významu atď., čo všetko je len na závadu 
v ľudovej knižke. Tu je hlavná vec jasnosť a pochopiteľnosť výrazu. I svätí apoštolovia neuvádzajú 

doslovne viet Starého Zákona, a je zväčša len podľa zmyslu. Tým menej teda je to chyba, keď výpovede 
sv. otcov skrátene uvádzame. Postačí i skrátená výpoveď, ak len má ten istý význam, čo celá. Zväčša 
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uvádzajú sa výpovede sv. otcov ani nie preto, aby sme niektorú pravdu dokázali, ale len aby sme ju 

znázornili a objasnili.  

 

4. Pri spracovaní tohto ľudového katechizmu brali sa ďalej do úvahy pravidlá pedagogiky. Snaha 

pôvodcova bola teda, aby celú učebnú látku prakticky a rozhľadne rozdelil, všetky myšlienky dôsledne 
usporiadal, ľahko zrozumiteľné výrazy volil, krátke vety používal atď. Pritom boli povšimnuté rady a 
skúsenosti znamenitých biskupov a katechétov najnovšieho času. Podobne boli všetky odvetvia 
náboženskej výučby, ako: katechizmus, deje biblické, obradoslovie, apologetika, dejiny Cirkvi, v jeden 
náukobeh spojené, následkom čoho prednáška nenudí a rovnako sa prihovára rozumu, srdcu i vôli. 

Keď pôvodca tohto katechizmu vynechal z neho vypytovanie, ktoré v podobných stredovekých spisoch 

obvyklé bolo, mal na to svoje vážne dôvody. Ponajprv ustavičné vypytovanie nezhoduje sa so zásadou 

(princípom) našej katolíckej viery; lebo viera nepochádza z vypytovania, ale z počutia. Pravdy nášho 
sv. náboženstva vôbec nie sú tak známe, že by sme sa o nich vypytovať mohli; ony musia byť najprv 

oznámené prednášajúcim vyučovaním. Dopytovať sa možno len na to, čo je známe. Mimo toho je 

vypytovanie na ujmu krátkosti pri vysvetľovaní, ba v istom ohľade stojí v ceste i porozumeniu; lebo 

mnohé otázky vadia celkovému prehľadu, tak že pre veľa stromov nevidno ani lesa. Nie je dobré, 

zomlieť na múku zrná slova Božieho; lebo tak nemôžu vzísť v srdciach ľudských. Veď vetu bez otázky 
a odpovede možno rozumieť práve tak dobre, ako s otázkou a odpoveďou. Ak je knižka len k tomu 

určená, aby sa z nej ľudia doslovne učili, nuž taký katechetický spôsob avšak možno odporúčať; ale 

tam, kde sa pravdy dôkladne rozumieť majú, je predovšetkým na mieste jednoduchá prednáška; táto 

viac núti človeka k rozmýšľaniu.  

 

5. Pri spracovaní tejto knižky brali sa ďalej do ohľadu terajšie časové pomery. Pôvodca chcel v prvom 
rade podľa možnosti bojovať proti sebeckému a pôžitkárskemu hmotárstvu (materializmu). To 

dokazuje už sám začiatok knižky. Dokazuje to i tá okolnosť, že sa o mravonáuke obšírnejšie robí 

zmienka. Pôvodca neuspokojil sa iba s chladným vypočítaním a určením hriechov a cností, ale ukázal 

cnosti v celej ich kráse a so všetkými ich dobrými následkami, neprávosti však v celej ich ošklivosti a 

zlosti i so všetkými ich zlými následkami, a poukázal vždy i na protilieky neprávosti. Ďalej nevynechali 

sa ani náuky, ktoré pre terajší čas majú veľký význam, ba podávajú sa dôkladne. Sú teda v tomto 
katechizme nasledujúce veci, aké by si inde zväčša darmo hľadal: Pri 3. prikázaní Božom podľa 
pokynu Tridentského katechizmu je reč o povinnostiach pracovania a o kresťanskom učení o práci; 

pri 4. prikázaní spomínajú sa povinnosti voči pápežovi a panovníkovi i k čomu sú katolíci zaviazaní 

pri voľbách; pri 5. prikázaní vyzdvihnutá je vysoká hodnota zdravia i života a vystríha sa pred 

podkopávaním zdravia skrze márne šatenie, nemierne užívanie pokrmov alebo nápojov škodlivých 

zdraviu, prehnanú túžbu po pôžitku, falšovanie potravných článkov a p .; pri 10. prikázaní hovorí sa 
celkom jednoducho rozumne o zásadách sociálno-demokratických; hneď po 10. prikázaniach rozberá 

sa šafárenie s imaním a prísna povinnosť udeľovania almužny. (Skutky milosrdenstva, od ktorých 

podľa Spasiteľa večná spása závisí, nie sú hodené do kúta, ale zaujali vynikajúce miesto a sú akoby 
doplnkom desiatich Božích prikázaní); pri náuke o príležitosti k hriechu pojednáva sa o navštevovaní 
krčiem, tanca, divadla a o držaní zlých novín; pri jednaní o pýche predstavuje sa v pravom svetle 

prehnaná nádhera šiat a bláznivosť módy terajších časov; pri manželstve nezabúda sa na civilné 
manželstvo a hneď po modlitebných spolkoch cirkevných nasleduje praktická rozprava o pomocných 
spolkoch kresťanských. Veľmi dôkladne pojednáva sa i o láske k Bohu a blížnemu, ktorej dnes tak 

málo je u ľudí; pri náuke o prozreteľnosti ukazuje sa, ako sa treba chovať v trápení. Jedná sa obšírne 
i o chovaní sa v chudobe a o povinnosti vďačnosti. Na mnohých miestach poukazuje sa na márnivý 
vonkajšok pozemských statkov a pôžitkov i odporúča sa zvlášť sebazaprenie. I o pálení mŕtvol, o 

zhromaždeniach katolíckych, hre pašiovej a iných časových veciach je tu reč. A tak nikto nemôže 

povedať, že katechizmus tento podľa podoby alebo obsahu patrí do stredoveku. Nechže teda 

kresťanská táto cestovná knižka, nielen vo vydaní nemeckom, ale i v slovenskej reči, ide do šíreho 
sveta a rozširuje slávu Božiu i duševné blaho ľudí; nech obzvlášť obľahčuje prácu katechétom. Aby 

sa dielo toto s čím väčším duchovným osohom čítalo, venuje sa nepoškvrnene počatej Bohorodičke. 
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PREHĽAD. 

 
K tomu sme na zemi, aby sme Boha oslavovali a tak večnú spásu dosiahli; toto 
dosiahneme nasledujúcim spôsobom: 
 

I. Musíme sa usilovať poznať Boha skrze vieru, na základe ktorej za pravdu držíme, čo nám Boh zjavil. 

Tu jedná sa o poznaní Boha, o zjavení, o viere, pohnútkach viery, odpore a vyznaní, konečne o znaku 
sv. kríža. Vysvetľuje sa dvanásť Článkov Apoštolského vyznania viery, a síce:  

— 1. čl. Bytosť Božia, podstata, vlastnosti, Trojica. Stvorenie sveta a Božská prozreteľnosť. Anjeli a 

ľudia.   Hriech dedičný. Prisľúbenie Vykupiteľa. Pripravenie ľudí na príchod Vykupiteľa.  

— 2. Ježiš je Mesiáš, Syn Boží, sám Boh a Pán náš.  

— 3.  po 7. Vtelenie Syna Božieho. Životopis Krista.  

— 8.  Duch Svätý a učenie o milosti.  
— 9. Cirkev katolícka, jej zriadenie, najvyššia hlava, rozšírenie, jej božské zachovávanie, svätovláda 

(hierarchia), známky. Samospasiteľná Cirkev. Cirkev a štát — Obcovanie svätých.  

— 10. Odpustenie hriechov.  

— 11. a 12. Smrť. Zvláštny súd. Nebo. Peklo. Očistec. Z mŕtvych vzkriesenie tela. Súd posledný. 

Na konci Apoštolského vyznania viery spomínajú sa blahá, ktoré od Boha úfať máme. Tu sa 

teda pojednáva o tom, čo je nádej kresťanská, o jej osohu a protiklade. 
 

II. Musíme zachovávať príkazy Božie, totižto: 
 

Dva príkazy lásky. Prikázania Božie.  

Príkaz lásky k Bohu. Boh ako najvyšší kráľ žiada :  

O ktorej sa dôkladnejšie 

hovorí v prvých 4 

prikázaniach Božích 

Poklonu a vernosť v 1. pr. — Úctu 

v 2. pr. — Službu v 3. pr. Ctenie 

svojich námestníkov v 4.pr. 

 

 

Päť cirkevných prikázaní je 

bližším výkladom  

3.prikázania Božieho. 

 

Príkaz lásky k blížnemu  

Ktorý zakazuje škodiť 

blížnemu  

 

a káže pomáhať mu v núdzi 

na živote v 5. pr. na nevinnosti 

v 6. pr. na majetku v 7. pr. — na 

cti v 8. pr. — na domácnosti v 9. 

a 10. pr. 

konaním skutkov milosrdenstva. 

Po reči o láske k Bohu je reč o láske k svetu, po reči o láske k blížnemu hovorí sa o láske k priateľom, 
nepriateľom, k sebe samému, po 1. prikázaní Božom o ctení svätých, o prísahe a sľube, pri 3. prikázaní 

Božom o práci, pri 1. prikázaní cirkevnom o cirkevnom roku, pri 4. prikázaní Božom o povinnostiach 
voči pápežovi a kráľovi a o povinnostiach vrchnosti, pri 5. prikázaní Božom, o zachádzaní so 

zvieratami, pri skutkoch milosrdenstva o užívaní majetku, o povinnosti vďačnosti a o chudobe. Plnenie 

prikázaní javí sa v konaní dobrých skutkov, v cvičení sa v cnostiach a vyhýbaní hriechom a 
neprávostiam; konečne v stránení sa všetkého, čo k tomu vedie, obzvlášť pokušenia a príležitosti. 

Najvážnejšie cnosti sú 7 hlavných cností, s ktorými zas v protiklade stojí 7 hlavných hriechov. Aby 
sme príkazy náležíte plniť mohli, máme užívať prostriedky dokonalosti. (Všeobecné prostriedky sú 

pre všetkých, zvláštne prostriedky, alebo 3 evanjelické rady, pre jednotlivcov.) Touto cestou už tu na 

zemi budeme blahoslavení 8 blahoslavenstvami.  
 

III. Aby sme mohli veriť a príkazy zachovávať, potrebujeme milosť Božiu. Túto dosiahneme 
prostriedkami milosti. Musíme užívať prostriedky milosti. Tieto sú: sv. omša, sviatosti a modlitba. 

 
Pred pojednávaním o sv. omši zaoberáme sa obetou a s obetou kríža. Pri pojednávaní o sv. omši 

vysvetľujeme jej ustanovenie, podstatu, čiastky a obrady, pomer k obete krížovej, úžitok, obetovanie 

omše, pobožnosť pri omši, povinnosť počúvania omše, čas a miesto omše, šaty a naradia pri omši, 

farbu omšových šiat, reč a spev pri omši.  
— Potom je reč o vypočutí slova Božieho.  
— Za tým nasleduje učenie o sviatostiach vôbec a o jednotlivých sviatostiach osobitne. Pri Sviatosti 
Oltárnej je reč o ustanovení a podstate tejto sviatosti, o jej užívaní a účinkoch tohto užívania, 

o príprave k jej užívaniu a ako sa po ňom držať, potom o duchovnom prijímaní. 
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Pri sviatosti pokánia hovoríme o ustanovení, podstate a potrebe pokánia, o spovedníkovi, o účinkoch 

sviatosti pokánia, o jej hodnom prijatí (t.j. o piatich častiach), o generálnej (všeobecnej) spovedi, o 

ustanovení a úžitku spovede, o naspäť upadnutí do hriechu, o odpustkoch.  

— Pri sviatosti stavu manželského robí sa zmienka o ustanovení a podstate manželstva, 

o povinnostiach manželov, o krížnych (miešaných) manželstvách a bezmanželskom stave.  
— Potom nasleduje učenie o sväteninách. Pri pojednávaní o modlitbe vysvetľuje sa : podstata, 

užitočnosť, potreba, vlastnosti, čas, miesto, predmet modlitby a rozjímanie. Ďalej vysvetľujú sa: 
najdôležitejšie modlitby (Otčenáš, Zdravas), najdôležitejšie cvičenia v pobožnosti (pobožnosti pred- a 

popoludňajšie, prôvody (procesie), púte, krížová cesta, vystavovanie Najsvätejšej sviatosti oltárnej, 
misie), zhromaždenia katolíkov, pašiové hry a náboženské spolky. (III. rád, bratstvá, najvážnejšie 

kresťanské pomocné spolky.) 

 

MODLITBY. 

 
I. Modlitby cirkevné. 

 
1. Znak sv. kríža, 

V mene † Otca i † Syna i † Ducha Svätého. Amen. 

 

2. Modlitba Pána alebo Otčenáš. 
Otče náš, ktorý si na nebesiach! 

1. Posväť sa meno tvoje. 
2. Príď kráľovstvo tvoje. 
3. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. 
4. Chlieb náš každodenný daj nám dnes 
5. a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom. 
6. A neuveď nás do pokušenia, 
7. ale zbav nás od zlého. Amen. 

 

3. Anjelské pozdravenie alebo Zdravas. 
1. Zdravas Mária, milosti plná! Pán s tebou. 
2. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod života tvojho, Ježiš. 

3. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. 
Amen. 

 

4. Apoštolské vyznanie viery. 
1. Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, 
2. i v Ježiša Krista, Syna jeho jednorodeného, Pána nášho, 
3. ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, 

4. trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný, umrel i pochovaný je, 
5. stúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, 
6. stúpil na nebesia, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; 
7. odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. (t.j. tých ľudí, čo v deň súdny ešte žiť budú a - ako 

samo sebou sa rozumie - ešte pred súdom zomrú, a takže tých, čo už prv zomreli; ale 
môžu sa pod tým rozumieť i spasení aj zatratení.) 

8. Verím v Ducha Svätého, 
9. svätú Cirkev všeobecnú, svätých obcovanie, 
10. hriechov odpustenie, 
11. tela z mŕtvych vzkriesenie 
12. a život večný. Amen. 

 

5. Dva príkazy lásky. 
(Marek 12, 30.) 

1. Milovať budeš Pána Boha svojho z celého srdca svojho, z celej duše svojej, z celej 
mysle svojej a zo všetkej sily svojej. 

2. Milovať budeš blížneho svojho, ako seba samého. 
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6. Desatoro Božích prikázaní. 
(2. Mojž. 20, 1—17.) 

1. Ja som Pán Boh tvoj; nebudeš mať iných bohov predo mnou, neučiníš sebe modly, 
ani žiadneho  podobenstva, abys sa mu klaňal. 

2. Nevezmeš mena Pána Boha svojho nadarmo. (T.j. nevyslovuj meno Božie bez 
úctivosti.) 

3. Spomni, abys deň sviatočný svätil. (Deň sviatočný je nedeľa) 
4. Cti otca svojho i matku svoju, abys dlho živý bol na zemi, ktorú tebe dal Pán Boh 

tvoj. 
5. Nezabiješ. 
6. Nezosmilníš. 
7. Nepokradneš. 
8. Neprehovoríš proti blížnemu svojmu krivého svedectva. 
9. Nepožiadaš manželky blížneho svojho. 
10. Ani nepožiadaš domu jeho, ani služobníka, ani dievky, ani vola, ani osla, ani 

ničoho, čo jeho je. Amen. 

 

7. Pätoro cirkevných prikázaní. 
(Tieto sú doplnkom 3. prikázania Božieho.) 

1. Zasvätené sviatky svätiť. 
2. V nedeľu a vo sviatok omšu svätú nábožne vypočuť. 
3. Štyridsaťdenný pôst, štvoro suchých dní a iné prikázané pôsty zachovávať; tiež v 

piatok a v sobotu od mäsitého pokrmu sa zdržovať. 
4. Prinajmenej jedenkrát v roku nariadenému kňazovi sa spovedať a okolo Veľkej noci 

prevelebnú sviatosť oltárnu prijímať. 
5. V zakázaný čas svadobného veselia nerobiť. 

 
 

II. Modlitby v rozličných časoch dňa: 
 

1. Modlitba ranná. 
S pokorou padám na tvár pred tebou, ó Bože! a klaniam sa ti s anjelmi a svätými. Úprimne ti ďakujem 

za všetky dobrodenia, ktoré si mi doposiaľ udelil. Bolestne ľutujem za všetky hriechy, ktorými som ťa 

urazil a spravodlivý trest tvoj zaslúžil. Preto znovu obetujem sa tebe; pevne som odhodlaný viac 

nehrešiť. Úprimne sľubujem, že na budúce viac ťa milovať a poslušnejším ti budem. Popraj mi k tomu 

potrebnej milosti a udeľ mi požehnania. Prebl. Panna Mária, drahý anjelu strážca môj a všetci svätí 
ochraňujte ma a prihovárajte sa za mňa. 

 

2. Modlitba večerná. 
Zo srdca vzdávam ti vďaky, ó Bože môj! prv než by som si na odpočinok ľahol, že si ma v tento deň 
od všetkého zlého zachránil a toľkých dobrodení na tele i na duši účastným učinil. Zo srdca je mi 

ľúto, Pane Bože môj, že som ťa dnes urazil; sľubujem, že sa to nikdy viac nestane.  

— Do tvojich rúk porúčam seba a všetkých, ktorí ku mne prislúchajú. Zachráň nás v túto noc od 

všetkého zlého súčasného i večného. Popraj, aby nás anjeli tvoji v pokoji ochraňovali, a nech je nad 

nami požehnanie tvoje. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 

 
3. Modlitba pred jedením. 
Oči všetkých dúfajú v teba, ó Pane! a ty im dávaš pokrm v čas príhodný: otváraš ruku svoju a 

naplňuješ každého tvora požehnaním. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku i 
teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

 

4. Modlitba po jedení. 
Chváľte Pána všetky národy, chváľte ho všetky pokolenia; lebo upevnené je nad nami milosrdenstvo 
jeho, a pravda Pánova zostáva na veky. Sláva Otcu atď. Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky 

dobrodenia tvoje, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Zaplať, Bože, životom večným všetkým 

dobrodincom naším. A duše verných zomrelých skrze milosrdenstvo Božie nech odpočívajú v pokoji. 

Amen. 
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5. Vzbudenie pravého úmyslu. 
Všetko chcem konať na väčšiu slávu mena Božieho: prácu, modlitbu i odpočinok. Tvoj som, Bože môj, 

v živote a po smrti. Tebe obetujem telo, dušu a všetko, čo mám. Popraj mi milosti, Pane Ježišu, a udeľ 
požehnania svojho.  

— Ó Mária i všetci svätí, orodujte za mňa u Boha. Amen. 

 

6. Modlitba za rodičov. 
Daj že, Bože, aby rodičia moji s pomocou hojnej milosti nielen tu na zemi, ale i v nebi dosiahli veľkú  
odplatu za duševné i telesné dobrodenia, ktoré mi preukázali, skrze Pána nášho Ježiša Krista. Amen. 

 

III. Modlitby pri zvonení: 
 

1. Modlitba pri zvonení ráno, na poludnie a večer. 
1. Anjel Pána zvestoval Panne Márii, a ona počala z Ducha Svätého. (Zdravas Mária atď.) 

2. Ajhľa, dievka Pána: Staň sa mi podľa slova tvojho. (Zdravas Mária atď.) 

3. A slovo telom sa stalo; a prebývalo medzi nami. (Zdravas Mária atď.) 
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme hodnými učinení boli zasľúbení Kristových.  

Vlej, ó Pane, prosíme teba, milosť svoju do myslí našich, aby sme, ktorí sme skrze zvestovanie 

anjelovo poznali vtelenie Krista, Syna tvojho, skrze umučenie a kríž jeho k sláve vzkriesenia 

privedení boli, skrze tohože Krista Pána nášho. Amen.  

 

Kto sa pri zvonení ≪Anjel Pána≫ skrušene a pobožne na kolenách (v sobotu však večer a v nedeľu 

stojac) modlí, dostane každý raz 100-dňové odpustky. Kto modlí sa túto modlitbu každodenne po celý 

mesiac, dostane v hociktorý deň (ale len raz v mesiaci) plnomocné odpustky, ak pristúpi k sv. spovedi 

a prijímaniu a pomodlí sa na úmysel pápeža (Benedikt XIII. 14. sept. 1724). Kto však hatený je v tom, 
aby kľačiac alebo pri zvonení konal modlitbu túto, predsa obsiahne spomenuté odpustky, keď ju len 

vykoná. (Lev XIII. 15. marca 1884.) 

 

Od Veľkej noci až do nedele trojičnej (t.j. od večera Bielej soboty do večera soboty pred nedeľou 

najsvätejšej Trojice) miesto ≪Anjel Pána≫ modlíme sa k získaniu spomenutých odpustkov, a síce 

stojac:  

1. Raduj sa nebies Kráľovná, aleluja!  

Kohos’ nosiť bola hodná, aleluja!  

z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja!  
  Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja! 

2. Raduj a veseľ sa, Panna Mária, aleluja!  

lebo zaiste vstal Pán, aleluja! 

3. Modlime sa: Bože, ktorý si vzkriesením Syna svojho, Pána nášho, svet oblažiť ráčil; udeľ, 

prosíme, aby sme na príhovor Rodičky jeho, Panny Márie, blaženosť života večného dosiahli; 

skrze tohože Ježiša Krista Pána nášho. Amen. 
 

2. Modlitba k smrtnej úzkosti Krista Pána. 
(Vo štvrtok večer.) 

Vyslyš modlitbu moju, ó Pane, ktorýs’ na hore Olivovej tak veľmi trpel; prosím ťa pre trojnásobnú 

modlitbu tvoju, keď raz príde na mňa úzkosť smrti, neopusť ma v poslednej chvíli a dopraj mi sviatosti 

umierajúcich. Amen. 

 

3. Modlitba k smrti Krista Pána. 
Ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste, že si za mňa zomrel. Ach, nedopusť, aby tvoje muky a tvoja smrť pre 

mňa márne boli. Amen. 

 

4. Modlitba za zomrelých. 
(Keď sa večer po zvonení na ≪Anjel Pána≫ za zomrelých zvoní.) 

Zmiluj sa, ó Pane, nad úbohými dušami, ktoré si krvou svojou vykúpil, lebo ich v očistcovom ohni 

premnohé a hrozné muky trápia. Ó, poteš ich svetlom nebeským a pripusť ich k sebe do slávy večnej. 
Amen. 

Odpočinutie večné daj všetkým verným zomrelým, Pane, a svetlo večné nech im svieti.  

— Nech odpočívajú v pokoji. Amen. 

 

5. Modlitby pri omši svätej, keď sa zvoní. 
Keď kňaz stupňovú modlitbu začína, prežehnaj sa, vzbuď v sebe úmysel, na ktorý sv. omšu vyslyšať 

chceš a začni sa modliť. Pri evanjeliu vstaň hore a žehnaj sa krížom sv. na čele, ústach a prsiach. 
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Pri obetovaní modli sa: 
Prijmi, Otče nebeský, túto nepoškvrnenú obetu, ale spolu i nás, naše telo a dušu. Aby ti však obeta 

moja milšia bola spájam ju s obetou kňaza a Ježiša Krista, ktorý sa ti na kríži za nás obetoval. Touto 
obetou chcem ťa velebiť, za dobrodenia ti ďakovať a o všetko ťa prosiť, čo k spaseniu duše potrebujem. 

Prijmi obetu túto a nehľaď na hriechy naše, ale na zásluhy Pána Ježiša Krista. Amen. 

 
Pri pozdvihovaní: 
Kľakni, keď sa zvoní, prežehnaj sa, potom so zloženými rukami hľaď na svätú hostiu a hovor: 
Pred tebou, ó Bože, padám na kolená, lebo verím, že si tu skutočne prítomný v tejto sviatosti. Vzhliadni 
na mňa biedne stvorenie svoje a nedaj zahynúť biednej duši mojej. Amen. 

Nato prežehnaj sa a ostaň kľačať, kým sa kalich nepozdvihuje a znovu nezazvoní.  

Pri zvonení zas sa prežehnaj a so zloženými rukami hľadiac na kalich, vrav: 
Vitaj najsvätejšia krv Ježiša Krista! Ach, obmy dušu moju, aby mohla vojsť do kráľovstva jeho, kde by 
ho potom na veky velebila. Amen. 

Potom sa ešte raz prežehnaj. 

 
Pri svätom prijímaní: 
Keď sa zvoní, máš kľaknúť, prežehnať sa, biť sa v prsia a vravieť s kňazom: 
Ó Pane, nie som hoden, abys’ vošiel do srdca môjho, ale povedz len slovom a bude uzdravená duša 
moja. 

Potom sa zas prežehnaj. 
Keď kňaz nikou dáva požehnanie, treba sa prežehnať. (Tak i vtedy, keď sa po omši Najsvätejším 

udeľuje požehnanie.) 

Pri poslednom evanjeliu robí sa to isté, čo pri prvom. 
 

 
IV. Modlitby pri prijímaní sv. sviatostí. 

 

1. Spôsob spovedať sa: 
Kľakneš si do spovedelnici a pri požehnaní kňazovom prežehnáš sa a povieš: 

Spovedám sa Bohu všemohúcemu, preblahoslavenej Panne Márii, všetkým svätým a vám, otče 

duchovný, ktorý ste namiesto Boha ustanovený, že som od mojej poslednej spovede (alebo: od mojej 

maličkosti) často a mnoho zhrešil(a) obzvlášť vinným(ou) sa odovzdávam, že som Pána Boha týmito 

hriechmi urazil(a): 
Potom povieš hriechy a síce v tom poriadku ako si svedomie spytoval podľa 10 Božích, 5 cirkevných 

prikázaní a 7 hlavných hriechov. Po vyznaní hriechov však hovoríš: 

Za tieto a všetky svoje vedomé i nevedomé hriechy srdečne ľutujem, že som Boha, najvyššiu a 

nekonečnú dobrotu nimi urazil(a). Silne sľubujem viacej nehrešiť a každej príležitosti k hriechu sa 

varovať. Prosím za spasiteľnú pokutu a za kňazské rozhrešenie. 
Potom máš dobre pozorovať na to, čo duchovný otec povie, a na pokutu (pokánie), akú ti uloží. Keď 

tá kňaz žehná a pritom rozhrešenie ti dáva, máš sa prežehnať, pobozkať krížik na štóle, odísť od 

spovedelnice, ďakovať Bohu za odpustenie hriechov a vykonať uloženú pokutu. 

 

2. Vzbudenie viery, nádeje a lásky. 
Verím v Boha môjho živého a opravdivého, v troch osobách, ale v jednom božstve postaveného. Verím 

v Boha Otca Stvoriteľa. Syna Vykupiteľa. Ducha Svätého Posvätiteľa môjho. Verím a vyznávam tú 
najsvätejšiu vieru, ktorú Ježiš Kristus učil a veriť prikázal, ktorú apoštoli ohlasovali, a ktorú Svätá 

rímsko-katolícka Cirkev udržuje; v tejto svätej viere žiadam žiť i umrieť, lebo si ju ty, ó Bože, zjavil, 

ktorý ako vševedúci ani klamať ani ako večná pravda oklamaný byť nemôžeš. Bože, rozmnož vieru 

moju. 
 

Dúfam v nekonečnom milosrdenstve tvojom, ó Bože, jediný Pomocník tela i duše mojej. Dúfam v 

predrahej krvi Ježiša Krista, Spasiteľa môjho, z tak veľkej lásky pre mňa vyliatej, že mi odpustíš 

všetky hriechy života môjho, a že mi dáš život večný; lebo si to sám zasľúbil a si verný i všemohúci vo 

vyplnení sľubov svojich. Bože upevni nádej moju. 
 
Milujem ťa z celého srdca, ó najláskavejší Bože, najvyššia a nekonečná dobrota, hlbokosť všetkej 

dokonalosti, pre tvoju obzvláštnu dobrotu, krásu a ľúbeznosť; áno, hoci by som žiadnej odplaty úfať, 

ani pokuty očakávať nemal, predsa miloval by som teba, lebo ty, ó Bože, si všetkého možného 

milovania a ctenia najhodnejší. Ach, keby som ťa milovať mohol, ako ťa milujú a na veky milovať 

budú všetci anjeli, svätí a blahoslavení v nebi; ako ťa miluje a milovať môže všetko stvorenie terajšie 
i budúce na zemi ! Ku ktorých všetkých najhorlivejšej láske pripojujem i ja lásku svoju veľmi 

nedokonalú. Bože, rozmnož lásku moju. 
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Kto vzbudzuje tri božské cnosti , hoci nie doslovne tak, ako sa tu udáva, získa každý  raz 7-ročné a 

7-krát štyridsaťdňové odpustky; kto to však každodenne robí, dostane každý mesiac plnomocné 

odpustky, ak prijíma sv. sviatosti a modli sa na úmysel pápeža; konečne získa plnomocné odpustky 

v hodinu smrti. (Benedikt XIII. 15. jan. 1728.) 
 

3. Vzbudenie ľútosti. 
Ó Bože veľký, Pane nekonečnej velebnosti! Teba urazil som ja biedny hriešnik. Ty, Otče najdobrotivejší, 
dal si Syna svojho za mňa a preukázal mi nespočetné dobrodenia. A predsa som ťa zarmútil. Ó Bože 

spravodlivý! Ty trestáš každý hriech, a predsa bol som tak ľahkomyseľný, že som ťa urazil. Bolí má, 

že som zhrešil; chcem sa polepšiť a plniť príkazy tvoje. Ó, odpusť mi a prijmi ma zas za svoje dieťa! 
 

4. Obnovenie krstného sľubu. 
Ďakujem ti, ó Bože, že si má v krste sv. za svoje dieťa prijal. Dnes chcem zas obnoviť zmluvu, ktorú 

som vtedy s tebou uzavrel: 

Sľubujem ti, odrieknuť sa všetkých hriešnych radostí sveta, veriť tvojmu sv. evanjeliu a zachovávať 
ho. Od teba, ó Bože, úfam za to milosť tvoju a po smrti večnú spásu. 
 
 

V. Modlitby zo zvláštnej pobožnosti: 
 
1. Modlitba k Duchu Svätému. 
K tebe, Duchu Svätý, utiekame sa; zošli zatemnenému rozumu nášmu svetla nebeského a zažeň od 

nás zlého ducha. Posilni slabú vôľu našu, aby sme povinnosti svoje plnili. Poteš nás v každej úzkosti 

a priveď po smrti do večnej radosti. Amen. 

 
2. Modlitby k Bohorodičke. 
(Salve Regina) Zdravas Kráľovná Matka milosrdenstva, život tiež i sladkosť a nádej naša, Zdravas !  

K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí vzdychajúci a plačúci. A preto teda, Orodovnica 
naša, obráť k nám tie svoje, ach, milosrdné oči, a nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, 

tam vo večnosti ukáž. Ó milostivá a nad všetky pobožná, ó presladká Panna, Matka Božia Mária! 

 

Pod ochranu tvoju utiekame sa, Svätá Božia Rodička, nepohŕdaj prosbami našimi v potrebách 

našich, ale vysloboď nás vždy z každého nebezpečenstva, ó slávna a požehnaná Panna, Pani naša, 
Prostrednica naša, Orodovnica naša! Zmier nás so Synom, porúčaj nás Synovi, obetuj nás Synovi 

svojmu! 

 

(Memorare.) Pamätaj, ó najláskavejšia Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by si bola niekoho 

opustila, kto sa k tebe utiekal o ochranu, o pomoc ťa prosil alebo o príhovor vzýval. Touto dôverou 

povzbudený i ja utiekam sa k tebe, ó Panna panien, Kráľovná anjelov a Matka Pána nášho Ježiša 
Krista! K tebe prichádzam, k tebe ako nehodný hriešnik s plačom a nárekom sa utiekam. Nezavrhuj 

prosbu, ó Matka Slova večného; ale uslyš milostivo a vyslyš mňa biedneho, ktorý v tomto plačlivom 

údolí z hĺbky srdca k tebe volám. Matka, buď mi na pomoci, vrúcne ťa prosím, vo všetkom súžení a 

trápení mojom, teraz a vždycky a obzvlášť v hodinu smrti mojej. Ó dobrotivá, ó prívetivá, ó láskavá 

Panna Mária! 
 
Modlitbou (Memorare) (= Pamätaj) získa modliteľ každý raz 300-dňove odpustky; kto sa ju každodenne 

modlí, ten i mesačne dosiahne odpustky, keď prijme sv. sviatosti, navštívi kostol a pomodlí sa na 

úmysel pápeža. (Pius IX. 25. júla 1846.) 

 

3. Svätý ruženec. 
(Viac o ňom v poučení o milosti.) 
Najprv modli sa Apoštolské vyznanie viery, potom jeden Otčenáš a tri krát Zdravas, kde sa 

za menom ≪Ježiš≫ vsúva: 

1. Ktorý nech rozmnožuje v nás vieru pravú. 
2. Ktorý nech rozmnožuje v nás nádej pevnú. 
3. Ktorý nech rozmnožuje v nás lásku dokonalú. 

Potom nasleduje: ≪Sláva Otcu≫ atď. Za tým ide pätnásť desiatkov; v každom desiatku je 

jeden Otčenáš a desať Zdravasov, v ktorých sa po mene ≪Ježiš≫ vždy povie jedno tajomstvo. 

Na konci každého desiatku modlí sa ešte: ≪Sláva Otcu≫ atď. Ruženec teda môže byť trojaký 

podľa trojakých tajomstiev, aké sa po mene ≪Ježiš≫ vsúvajú. 
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Tajomstvá ruženca sú: 
 

I. Radostné. 

(Tieto sú v ruženci, ktorý sa modlí od adventu do veľkého pôstu, alebo aj v pondelok a 

štvrtok.) 
1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala. 
2. Ktorého si, Panna, v živote nesúc, Alžbetu navštívila. 
3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. 
4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala. 
5. Ktorého si, Panna, v chráme našla. 
 
II. Bolestné. 
(Bolestný ruženec modlí sa vo veľkom pôste, alebo aj v utorok a piatok.) 
1. Ktorý sa pre nás krvou potil. 
2. Ktorý je pre nás ubičovaný. 
3. Ktorý je pre nás tŕním korunovaný. 

4. Ktorý pre nás kríž niesol. 
5. Ktorý je pre nás ukrižovaný. 
 
III. Slávnostné. 
(Slávnostný ruženec modlí sa od Veľkej noci po advent, alebo aj v stredu a sobotu.) 
1. Ktorý slávne z mŕtvych vstal. 
2. Ktorý slávne na nebesia vstúpil. 
3. Ktorý nám Ducha Svätého zoslal. 
4. Ktorý ťa, Panna, na nebo vzal. 
5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval. 
 
Každá časť sv. ruženca pozostáva teda: z Apoštolského vyznania viery, zo 6 Otčenášov, zo 6 ≪Sláva 

Otcu≫ a z 53 Zdravasov. Niekde katolíci pridávajú i šiesty desiatok s týmto tajomstvom: ≪Ktorý nech 

sa zmiluje nad dušami v očistci≫. Ale desiatok tento nepatrí k ružencu. Ruženec má sa dať posvätiť 

splnomocnenému kňazovi, aby s ním odpustky spojené boli. Vtedy sa pri ružencovej modlitbe získajú 

100-dňové odpustky za každým Otčenášom, každým Zdravasom a každým ≪Verím v Boha≫. (Lev X. 

10. júla 1515.) 

 

4. Modlitba k sv. Jozefovi. 
Bože, ktorý si nevýslovnou prozreteľnosťou blahoslaveného Jozefa za ženícha najsvätejšej Rodičky 

svojej zvoliť ráčil, daj, prosíme, aby sme, ktorého ako ochrancu ctíme na zemi, za orodovníka v nebi 

mať zaslúžili. Amen. 
 

5. Modlitba k anjelovi strážcovi. 
Anjelu Boží, strážca môj ! Ráč vždycky byť ochranca môj, mňa vždycky riaď a napravuj, k dobrému 

stále povzbudzuj, cnostiam svätým ma vyučuj; nech tak žijem, ako chce Boh môj, telo, svet, diabla 
premáham, vnuknutie tvoje poslúcham a v tom zväzku obcovania s tebou trvám do skonania, po 

smrti však v nebi večne chválim Boha, ustavične. 

Amen. 

 

6. Katolícky pozdrav. 
Pozdrav: ≪Pochválen buď Ježiš Kristus! ≫ 

Odpoveď: ≪Na veky. Amen≫. 

Kto takto pozdravuje ľudí a tak odpovedá, dosiahne 50-dňové odpustky; a kto v živote takto zvykol 

pozdravovať, dosiahne v hodinu smrti plnomocné odpustky. (Klement XIII. 5. sept. 1759.) 
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ÚVOD. 

1. Prečo sme na zemi? 
 

Ako žiak chodí do školy, aby istý cieľ, totižto isté postavenie v živote dosiahol, tak i človek je preto na 

zemi, aby v tejto škole života vznešený cieľ a síce večnú spásu dosiahol. 
 

Preto sme na zemi, aby sme Boha dobrovoľne oslavovali a tak večnú spásu 
dosiahli. 
 

Oslávenie Boha je cieľom všetkého stvorenia. Všetky tvory sú od Boha na to stvorené, aby dokonalosť 
alebo vznešenosť Božiu rozumným tvorom, anjelom a ľuďom zjavovali a aby Boh od týchto chválený 

a ctený bol. ≪Nekonečnou svojou láskou pohnutý, stvoril Boh nebo i zem, anjelov i ľudí, aby od týchto 

podľa dôstojnosti a možnosti chválený a ctený bol. Ešte i tie nerozumné a bezcitné tvory, a síce všetky 

krotké a divé zvery, všetky stromy a rastliny, všetky kovy a kamene chvália Boha, každé ako a nakoľko 

vládze, i slúžia svojmu Stvoriteľovi ku chvále a sláve.≫ (Cochem) Ako vidím, všetko volá: Ó Bože, jak 

veľký a dobrý si! ≪Pán učinil všetko pre seba.≫ (Prísl. 16, 4.) Boh hovorí skrze proroka Izaiáša:          

≪Každého, ktorý vzýva meno moje, stvoril som ku cti svojej≫. (Iz. 43, 7.) Z tejto príčiny i človek 

stvorený je za tým účelom, aby slávu Božiu zjavnou robil. Túto slávu Božiu zjavnou robí každý 
človek, či chce, či nechce. Krásne usporiadanie jeho tela, vznešené vlohy jeho ducha, odplaty 

spravodlivého, tresty hriešnika, slovom, všetko hlása slávu Božiu, jeho všemohúcnosť, múdrosť, 
dobrotu, spravodlivosť atď. Preto ešte i zlostní ľudia proti vôli svojej musia prispievať k oslavovaniu 

Boha. Ale predovšetkým človek ako bytosť rozumná a slobodná, má oslavovať Boha svojim rozumom 
a slobodnou voľou. Toto stane sa tak, keď Boha pozná, miluje a ctí. (Viď najbližší odsek.) Práve tým 

nadobudne si večnú spásu. 

— Lebo teda človek nie je stvorený len pre tento pozemský život, ale hlavne pre ten, čo po smrti 
nasleduje, nuž je on pocestným, cudzincom na zemi (Žalm 118, 19.); podobný je tomu, čo na 

závodisku beží. (1. Kor. 9, 24.) Život je cestovanie (1. Mojž. 47, 19.), púť k spoločnému milostnému 

miestu. (Sv. Basil) Nemáme tu stáleho miesta, ale hľadáme budúce. (Žid. 13, 14.) Nebo je našou 

vlasťou, zem je krajinou vyhnanstva. (Segneri)  

 

Nie sme teda na zemi preto, aby sme sa len o pozemské statky starali, po cti sa 
honili, jedli a pili, alebo pozemské rozkoše užívali.  
 
Kto len takéto ciele má pred sebou, koná práve tak hlúpo, ako sluha, ktorý, namiesto že by svojmu 

pánovi slúžil, len s bočnými vecami sa zaoberá a na hlavnú povinnosť zabúda. Jedná hlúpo, ako ten 

chlapec, ktorého otec pre niečo poslal, a ktorý, keď na ceste niečo vidí, zastane a, celé zabudnúc na 

otcov rozkaz, zaneprázdňuje sa tým, čo vlastne tak mal nechať. (Ludv. Gran.) Povodí sa mu, ako psovi 

v bájke, ktorý s mäsom cez rieku plávajúc, chcel tieň toho mäsa vo vode uchvátiť a pritom mäso 
stratil; lebo zdanlivú blaženosť považuje za skutočnú a tak príde o jednu i o druhú. Preto hovorí 

Kristus Pán: ≪Kto miluje dušu svoju, stratí ju≫. (Ján 12, 25.) Nie sme stvorení pre túto zem; preto 

Boh tak ustrojil naše telo, že očami hore k nebu pozeráme. (Sv. Rehor. Nys.) Aj veže, stromy a rastliny 
upomínajú nás na našu vlasť; lebo všetky nahor ukazujú. Zvlášť vysoko čnejúce veže veľchrámov 

kladú nám na srdce toto učenie: ≪Človeče, ty si pre nebo stvorený≫.  

 

Preto vraví Kristus Pán: ≪Len jedno je potrebné (Luk. 10, 42.); ďalej: ≪Hľadajte 

najprv kráľovstvo Božie a spravodlivosť jeho, a všetko iné bude vám pridané≫. (Mat. 

6, 33.) 
 

Mnohí ľudia, bohužiaľ, zabúdajú na svoj posledný cieľ, myslia len na prítomnosť a na to, čo chvíľku 

trvá: na peniaze, majetok, hodnosti atď. Takým ľudom mohlo by sa raz napísať na náhrobku: ≪Tu 

leží človek bláznivý, ktorý nikdy nevedel, prečo je na svete≫. (Alb. Stolz.) Mnohí robia tak, ako králi 

istého pohanského mesta, ktorí hoci len za rok panovali a potom na pustý ostrov vyhostení boli, 

predsa za ten jeden rok panovania hlučne a veselo hodovali a potom na ostrove biedne zahynuli. Len 

málo ich bolo podobných múdremu kráľovi tohto mesta, ktorý za rok svojho panovania ostrov 

preskúmal a svojich sluhov a poklady vopred tam poslal. (Meh.) Kristus ustavične pripomínal ľuďom 

ich posledný cieľ. 

Tak i sv. Filip Nerský, keď sa istého žiaka ustavične pýtal: ≪Čo potom?≫ (Meh.) Kto na svoj posledný 

cieľ nepamätá, ten nie je pocestný, ale tulák; ako tento padne do rúk polície, tak i tamten do rúk 
diablových; upadne do pokušenia. (Mat. 26, 41.) Podobný je plavcovi na mori, ktorý nevie, kam ide, a 

preto loď svoju do záhuby vedie. (Sv. Alfonz) Kristus pripodobňuje ho spiacemu (Mat. 25, 5.) Kto však 
na svoj posledný cieľ pamätá, podobný je tomu ktorý bedlí (Mat. 24. 42.). 
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2. Čím dosiahneme spásu? 
 

Večná spása pozostáva z toho, že sa človek spojí s Bohom. Toto spojenie stane sa činnosťou rozumu 
(poznaním alebo tým viac videním Boha) a činnosťou vôle (láskou k Bohu). Ak teda cieľ tento, spásu 

dosiahnuť chceme, musíme sa už teraz k nemu blížiť: musíme sa usilovať Boha poznať a milovať. 
Láska však podľa samého Krista Pána (Ján 14, 21.) pozostáva z plnenia prikázaní. Z toho nasleduje: 

 
Večnú spásu dosiahneme nasledujúcim spôsobom: 
 

1. Musíme sa usilovať Boha poznať skrze to, že veríme pravdy od neho nám 
zjavené. 
 

Kristus Pán hovorí: ≪Ale to je život večný, aby poznali teba, samého pravého Boha, a ktorého si 

poslal, Ježiša Krista≫. (Ján 17, 3.) K poznaniu Boha vedie viera. ≪Viera predchádza, vedomosť 

nasleduje≫. (Sv. Anselm.) Viera je matkou vedomosti. (Drey.) 

 
2. Musíme plniť vôľu Božiu skrze zachovávanie jeho prikázaní. 
 

V rozhovore s bohatým mládencom povedal Kristus Pán:≪Ak chceš vojsť do života, zachovávaj 

prikázania≫. (Mat. 19, 17.) 

 

Ale jedine zo svojej sily nemôžeme ani veriť, ani zachovávať prikázania; k tomu 

potrebujeme milosť Božiu. 
 

Človek už sám sebou potrebuje milosť Božiu, aby cieľ svoj dosiahol. Potreboval ju i sám Adam v stave 

nevinnosti. Roľník, ktorý obrába pole, ničoho nedocieli bez slnka a dažďa. Tak je to i s človekom, 

ktorý domáha sa neba. ≪Ako slnko potrebné je zemi, aby ju osvecovalo a zohrievalo, tak i duši našej 

potrebná je milosť Božia≫. (Sv. Ján Zlat.) Ale po dedičnom hriechu tým viac potrebujeme milosť 

Božiu, lebo sme veľmi slabí. Všetko, čo je slabé, potrebuje podporu a pomoc. Slepý potrebuje vodcu, 

chorý jedlo; tak i hriechom oslabený človek potrebuje cudziu pomoc, totižto božskú milosť, aby cieľ 

svoj dosiahol. (Sv. Bonav.) My sme podobní človekovi, ktorý na ceste od slabosti klesol a ďalej ísť 

nemôže. Keď vidí niekoho pomimo ísť na voze, poprosí ho, aby ho so sebou vzal. Tak musíme i my, 

ktorí cítime slabosť svoju, hľadať pomoc, ktorú len u Boha nájdeme. (A. Stolz). Preto hovorí nám 

Kristus Pán : ≪Bezo mňa nič učiniť nemôžete≫. (Ján 15, 5.) 

 

Milosť Božiu dosiahneme skrze prostriedky milosti ustanovené od Krista Pána. Z 
toho vyplýva: 
 

3. Musíme užívať prostriedky milosti; tieto sú: sv. omša, sv. sviatosti a modlitba. 
 

Viera je teda akoby cesta, ktorá k nebeskej bráne vedie, prikázania ukazujú túto cestu, prostriedky 

milosti sú akoby peniaze na cestu. Cesta k bráne nebeskej je úzka, príkra a drsná, a len málo je tých, 

čo po nej idú. Voči tomu ≪široká je brána a pohodlná cesta, ktorá do záhuby vedie, a mnoho je tých, 

čo po nej kráčajú. ≫ (Mat. 7, 13.)  

 

Možno i tak povedať: Kto chce byť spasený, musí mať náboženstvo. 
 
Lebo veď náboženstvo je poznanie Boha a život zodpovedajúci vôli Božej a bohoslužba.  
— Náboženstvo nie je len vecou srdca; lebo náboženstvo javí sa zvlášť v nasledovaní pevných, od Boha 

zjavených zásad, je teda obzvlášť vecou vôle a činu. Náboženstvo nijako nezáleží iba na rozume a 
vedomostiach, alebo iba znalostiach vecí náboženských. Inak boli by nábožní i diabli; lebo títo tiež 

vedia, čo Boh chce, a predsa jednajú naopak.  

— Slovo ≪náboženstvo≫ znamená spojenie človeka s Bohom a javí sa v zvelebovaní najvyššej bytosti. 

 

Možno ešte i tak povedať: Kto chce byť spasený, musí hľadieť, aby sa stal podobným 

Bohu. 
 

Človek stane sa podobným Bohu vtedy, keď jeho myšlienky a činy podobné sú myšlienkam a činom 

Božím. Prikázania Božie sú zrkadlom, v ktorom môžeme vidieť, nakoľko sme obrazu Božiemu podobní 

alebo nie≫. (Sv. Lev V.) 
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3. Na zemi niet dokonalej blaženosti. 
 

1. Pozemské statky, ako bohatstvo, česť, rozkoše nemôžu nás samy sebou urobiť 
blaženými; lebo dušu našu nasýtiť nemôžu, život náš často strpčujú a konečne 
pri smrti nás opúšťajú. 
 

Človek stvorený je len pre Boha a pre spásu nebeskú, ako ryba pre vodu. Keď túto z vody vytiahneme, 

trepoce, hádže a zvíja sa, hoci by sme jej koľkokoľvek jedla ponúkali; chce dostať sa naspäť do vody: 

len tam sa teší životu. Podobne má sa vec i s človekom, keď sa od Boha oddiali. (Deharbe) Preto zvolal 

sv. Augustín: ≪Nepokojné je srdce naše, kým neodpočíva v tebe, ó Pane ≫  

— Pozemské statky a rozkoše nemôžu nasýtiť dušu našu. Veď duch náš práve tak potrebuje pokrm, 

ako telo; nič hmotného nemôže nasýtiť ducha, ako ani nič duchovného telo. (Ketteler) Preto hovorí 

Kristus Pán Samaritánke: ≪Každý, kto pije z vody tejto, smädný bude zas≫. (Ján 4, 13.) Každá 

pozemská rozkoš má v sebe istý hlad. Keď tento pominie, neuspokojí človeka. (Sv. Hier.) Pozemské 

rozkoše podobné sú kvapke vody frknutej do ohňa, ktorá ho nezahasí, ale iba viac roznieti; lebo iba 
viac rozpaľujú telesné žiadosti. 

Bohatstvami dá sa duša práve tak málo nasýtiť, ako oheň zahasiť drevom, smolou a olejom, alebo 

ako smäd zahasiť soľou. (Sv. Bonav.) Keď v pohanskom Ríme začiatkom cisárstva bohatstvo 

s blahobytom neobyčajne rástlo, množil sa zo dňa na deň i počet samovrážd. Ako dá sa to vysvetliť? 

≪Naozaj len poznaním pravdy a svätým životom môže si človek zaopatriť pokoj srdca≫. (Sv. Aug.)  

— Pozemské statky a rozkoše často už samy sebou strpčujú život. Je ono niečo pravdy v gréckej bájke: 

Keď sa raz Rozkoš a Bolesť ponosovali, že sa im krivda stala, priviazal ich Jupiter mocnou reťazou 
jednu k druhej. A naozaj: kde je rozkoš, tam je i bolesť. Aké starosti napr. má boháč! Pozemské statky 

podobajú sa tŕňom; kto vešia na ne srdce svoje, zapríčiní si bôle, ako človek, ktorý v ruke pevne drží 

tŕne. (Sv. Ján Zl.) Ako sa všetka sladká voda riek do horkého, slaného mora vlieva, tak každá sladká 

radosť pozemská neskôr premení sa na horkosť. (Sv. Bonav.) A koľké nehody a nešťastia tiahnu za 
sebou ešte len zakázané rozkoše a pôžitky, ako napr. pôžitok zakázaného ovocia v raji. Tu vodí sa 

človekovi podobne, ako tej rybe, čo sa chytila na udicu; za krátkou rozkošou nasleduje horká bolesť. 
(Sv. Aug.) Zakázané rozkoše sveta podobajú sa jedovatým jahodám, ktoré zdajú sa byť vzácnym 

jedlom, ale keď ich zjeme, zapríčiňujú nám veľké bôle, ba často priťahujú i smrť. ≪Svet je nepriateľom 

svojich priateľov (Segneri).≫  

— Pozemské statky opúšťajú nás pri smrti. Pri smrti nič nemôžeme vziať so sebou. (1. Tim. 6,7.) 

Pominie svet i žiadosť jeho (1. Ján. 2,17.) Preto volá Šalamún: ≪Márnosť márností a všetko je 

márnosť! ≫ (Kaz. 1,2.) Pri korunovaní pápeža zapaľujú kúsok kúdele a spievajú: ≪Svätý otče! tak 

pominie sláva sveta!≫  

— Nám ľuďom vodí sa tak, ako pavúkovi. Pracuje po celé dni, vydáva zo seba a snuje pavučinu, aby 

ulapil komára alebo muchu. Ale potom príde gazdiná s metlou a odmetie pavučinu, pri čom ešte i 

pavúk zahynie. Tak trápi sa človek dni a roky, aby prišiel k majetku, úradu a vyžiť mohol. Avšak hodí 

sa mu do cesty prekážka, nemoc alebo smrť, a plány jeho sú zmarené; daromná bola celá práca. 
(Ilunolt) 

 

Pozemské statky sú tu len na to, aby nám k dosiahnutiu večnej spásy nápomocné 
boli. 
 
Celé stvorenie je rebrík, a každý tvor schodík na ňom, aby sme sa k Bohu dostali. (Weninger). Ako v 

dielni maliarovej všetky predmety, ako štetec, farby, olej, konečne slúžia len k vyhotoveniu obrazu, 
tak všetky pozemské veci slúžia len k tomu, aby nás v dosiahnutí večnej spásy podporovali. (Deharbe) 
Komu sa teda pozemské veci priveľmi ošklivia a kto ich nechce upotrebiť, ten nedosiahne svojho 

najvyššieho cieľa. Ale najvyššieho cieľa nedosiahne ani ten, kto je k pozemským statkom priveľmi 
priviazaný. 

Pozemské statky podobné sú zápalke. Táto je len prostriedkom k získaniu svetla; no kto ju pridlho 

drží v ruke, popáli si prsty. Tak i pozemské statky sú len prostriedkom k získaniu svetla večnej spásy; 
kto pri nich pridlho zotrváva, privodí si popáleniny večného zatratenia. (Wen.) Pozemské statky 

podobné sú nástrojom alebo lieku; ak sa tieto dobre neupotrebujú, škodia, miesto že by osožili. (Deh.) 

Pozemské statky máme upotrebovať len natoľko, nakoľko nás v dosiahnutí najvyššieho cieľa 
podporujú; nakoľko nás však v dosiahnutí toho cieľa hatia, máme hľadieť, aby sme sa ich zbavili. (Sv. 

Ignác L.) Pozemské statky sú na to, aby nám slúžili a nie, aby my sme im slúžili. (Sv. Alfonz.) 
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2. Len evanjelium Kristovo môže nás už tu na zemi sčiastky blaženými učiniť; 

lebo kto zachováva náuky Kristove, nájde vnútornú spokojnosť. 
 

Preto hovorí Kristus Samaritánke : ≪ Kto piť  bude vodu, ktorú mu ja dám, nebude smädný na veky

≫. (Ján. 4, 13.); ďalej pri zasľúbení sviatosti oltárnej v kafarnaumskej synagóge riekol: ≪Kto ku mne 

prichádza, nebude lačný≫. (Ján 6, 35.) Teda náuka Kristova môže utíšiť žiadosť duše našej. Keď sa 

to stane, pozemské trápenia nemôžu viac urobiť človeka opravdivo nešťastným. 
 

3. Kto náuky Kristove zachováva, bude síce prenasledovaný; ale prenasledovania 

nemôžu mu uškodiť. 

Sv. Pavol hovorí: ≪Všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišu, budú trpieť 

prenasledovanie. (2. Tim. 3, 12.) 
 

Celý život kresťana je kríž a muky, ak chce žiť podľa evanjelia. (Sv. Aug.) Hovorím celkom úprimne: 
Čím nepobožnejšie žije niekto, tým menej bude trpieť prenasledovanie. (Sv. Rehor V.) Kristus hovorí: 

≪Sluha nie je nad pána svojho≫ (Mat. 10, 24), t.j. sluha nemá nároku na lepší osud, ako pán jeho, 

totižto Kristus. A zas hovorí Kristus: ≪Hľa, ja posielam vás ako baránkov medzi vlkov≫. (Mat. 10, 

16.) Ako zlodejom odporné je svetlo, tak hriešnikom odporný je spravodlivý. (Sv. Ján Zl.) Obzvlášť 

svetáci (t.j. tí, čo v tomto živote hľadajú spásu) budú nás považovať za podivínov, ba za bláznov (1. 

Kor. 4, 10); budú nás odsudzovať (1. Kor. 4, 3); budú nás nenávidieť (Ján 17, 14; Mat. 10, 22.) a 
prenasledovať. (Ján. 15, 20.) Ale beda tomu, koho oni milujú a koho chvália, lebo svet nemiluje 

nikoho, kto miluje Krista (Sv. Ján Zl.) Veď zásady svetákov stoja v úplnom rozpore s učením Krista. 

Svet považuje za bláznov tých, ktorých Kristus nazýva blahoslavenými. (Mat. 5, 3— 10). 
 

Avšak Kristus hovorí: ≪Každý teda, kto slyší tieto slová moje a plní ich, bude 

pripodobnený mužovi, ktorý dom svoj vystaval na skale≫. (Mat. 7, 24.) 
 

Kto v Boha dúfa, buduje na pevnom základe. Egyptskému Jozefovi všetky prenasledovania ničoho 

neuškodili, ba boli mu osožné. Ako veľmi bol prenasledovaný nábožný Dávid najprv kráľom Saulom, 

potom svojim vlastným synom Absalonom; predsa zo všetkých prenasledovaní vyšiel ako víťaz. Preto 

volá Dávid: ≪Veľa úzkosti prichádza na spravodlivých; ale z týchto  všetkých vyslobodí ich Pán≫. 

(Žalm 33, 20) Don Bosko bol v Turíne pri vyučovaní zanedbanej mládeže veľmi prenasledovaný; no 

napriek tomu s pomocou Božou založil až do smrti svojej (r. 1888.) okolo 200 učebných ústavov, v 

ktorých bolo asi 130 tisíc chovancov. Boh neopustí žiadneho spravodlivého. (Žalm 35, 25) I to, čím 

nám  škodiť  zamýšľajú,  riadi  Boh k nášmu dobrému.  Za Veľkým piatkom nasleduje  Veľká noc.   

≪Dobrý  kresťan nemá sa čoho obávať ani od druhých  ľudí, ani od diabla. Lebo keď je Boh s nami, 

kto je proti nám?≫. (Sv. Ján Zl.) 
 

4. Dokonalá spása je teda nemožná na zemi; lebo žiaden človek nemôže sa úplne 

vyhnúť trápeniam. 
 

Sveták, ako sme videli, upadá do biedy a spravodlivý je prenasledovaný. Okrem toho nikto sa nemôže 

vyhnúť nemociam a najukrutnejšiemu trápeniu smrti. Zem táto je ≪slzavé údolie≫. (Zdravas, 

Kráľovná). Zem je veľká nemocnica, kde je práve toľko nemocných, koľko ľudí je na svete. Zem je 

bojisko proti nepriateľom nášho spasenia; sám život náš je vojenská služba. (Jób. 7, 1) Zem je miesto 

vyhnanstva, ktoré ďaleko leží od vlasti. (Segneri) Zem je vlniace sa more, na ktorom ustavične búrky 

vznikajú. (Sv. Vinc. F.)  

— Šťastie i nešťastie, radosť i žiaľ zamieňajú sa v živote ľudskom práve tak, ako slnko a dážď v prírode. 

Každé šťastie na zemi je akoby predzvesťou blízkeho nešťastia. Keď raz macedónskemu kráľovi 

Filipovi súčasne tri radostné udalosti zvestovali, zľakol sa a zvolal: Ó bol som až prešťastlivý, to 

nemôže už tak dlho trvať! Šťastie podobá sa rebríku; koľko schodíkov ideme po ňom hore, toľko 

schodíkov máme potom dolu. Cisár Karol V. osvedčil: ≪Panoval som šťastlivo a napriek tomu nemal 

som nikdy ani štvrť hodinky čistej radosti. Lebo po všetkých radostiach a víťazstvách prichádzali zas 

nové starosti a úzkosti≫.  

— Život náš je plavba, na ktorej vlnami morskými hneď do výšky dvíhaní, hneď do hĺbky hádzaní 

bývame (Sv. Ambr.). Podobá sa púti, na ktorej tu rovinami, tam zas príkrymi horami ísť musíme. (Sv. 
Rehor V.)  

— Môže sa niekto akokoľvek namáhať, aby si život príjemným urobil, spoločnosť ľudská nikdy nezbaví 

sa veľkej pliagy; lebo trápenie a súženie je údelom ľudského pokolenia. Námahy takzvaných 
sociálnych demokratov, čo úfajú dosiahnuť život bez núdze, plný pokoja a pôžitku, sú teda daromné. 

(Lev. XIII. 1891.)  



22 
 

PRVÝ DIEL KATECHIZMU: V I E R A . 

1. Poznanie Boha. 
 

Poznanie Boha je poznanie jeho vlastností Božích a dokonalosti Božej, poznanie Božieho pôsobenia, 

Božej vôle, prostriedkov milosti od Boha ustanovených atď. ≪Rastite vždy v poznaní Boha≫. (1. Kol. 

1, 10) Teraz poznáme Boha len ako v nejasnom zrkadle (zrkadlo starých bolo nedokonalé a nejasné); 

jasne poznáme Boha len po smrti. (1. Kor. 13, 12) 

 
1. V poznaní Boha záleží blahoslavenstvo anjelov a svätých. 
 

Poznanie Boha je pokrmom anjelov a svätých. Tento pokrm mienil archanjel Rafael, keď povedal 

Tobiášovi:  ≪Ja užívam neviditeľný pokrm a nápoj, ktorý ľudia vidieť nemôžu≫. (Tob. 12, 19) Preto 

vraví Kristus Pán: ≪To je však život večný, aby poznali teba, samého pravého Boha a ktorého si 

poslal, Ježiša Krista. (Ján 17, 3) Avšak poznanie Boha, aké svätí v nebi majú, je rozdielne od toho, 

aké my na zemi máme. Blahoslavení v nebi majú bezprostredné poznanie, či takzvané videnie 

Boha. My voči tomu poznáme Boha len sprostredkovane a síce z jeho diel a z jeho zjavenia. Je to 
práve tak, ako keď niekto krajiny len na mape vidí (taký má iba sprostredkované, teda nedokonalé 
poznanie tých krajín), zakiaľ druhý po týchto krajinách cestuje a dobre si ich poprezerá. (Taký má 

bezprostredné, teda oveľa dokonalejšie poznanie.) Preto hovorí Spasiteľ o sv. anjeloch: ≪Anjeli v nebi 

vždy vidia tvár Otca môjho, ktorý je v nebi≫. (Mat. 18, 10) I svätí vidia tvár Božiu, lebo sú podobní 

anjelom (Luk. 20, 36). 
 

2. Poznanie Boha je veľmi vážne; lebo bez neho niet pozemského šťastia, ani 

počestného života. 
 
Bez poznania Boha niet šťastia. Veď poznanie Boha je pokrmom našej duše. Ak naša duša nemá 

tohto pokrmu, hladuje, t.j. človek je nespokojný. Keď však chýba vnútorný pokoj, nemôžu nám byť 

opravdivo príjemné žiadne statky tohto života, ako bohatstvo, zdravie atď. (Sv. Rehor Ns.).  

— Bohužiaľ, málo ľudí stojí o tento duševný pokrm, ktorý trvá k životu večnému; starajú sa, ako 

hovorí Spasiteľ, len o pokrm, ktorý na chvíľu nasýti človeka. (Ján 6, 27) Človek, ktorý nepozná Boha, 
podobný je slepému: ako tento neisto kráča, často padá, potkýna sa, cíti sa veľmi nešťastným a nemá 

nijakej radosti zo života, tak je i s tým človekom; lebo nepozná cieľa svojho života a upadá z jedného 

hriechu do druhého, nemá žiadnej potechy v nešťastí a žiadnej nádeji pri smrti. ≪Kto nepozná Boha, 

je nevedomý, hoci by bol najučenejší (Mária Lat.) Nešťastný je človek, ktorý všetko pozná, ale teba, ó 

Bože, nepozná. (Sv. Aug.)  
— Bez poznania Boha niet počestného života. Ako neobrobená roľa neprináša dobrej úrody tak i 

človek nepoznajúci Boha, nemôže konať dobré skutky. Aj najviac hriechov má príčinu v nepoznaní 

Boha. Prečo prisahajú ľudia často ľahkomyseľne alebo krivo, prečo sa nemodlia, zanedbávajú služby 

Božie a prijímanie sv. sviatostí, prečo dychtia tak náruživo po peniazoch, cti a telesných pôžitkoch a 

neostýchajú sa prestupovať príkazy Božie? Preto, že Boha nepoznajú. Prečo niektorí úradníci 

zaobchádzali tak hrubo s cisárom Jozefom II. († 1790.), ktorý často preoblečený chodil medzi ľudom? 

Očividne preto, lebo ho nepoznali. Či by ozaj boli zaobchádzali s ním tak surovo, keby ho boli poznali 

? Podobne je to i s Bohom. Preto žaluje prorok Ozeáš: ≪Niet v krajine takých, čo poznajú Boha; teda 

rozmohla sa kliatba, lož, vražda a krádež≫.(4, 2) A sv. Pavol tvrdí, že by Židia nikdy neboli ukrižovali 

Krista, Pána slávy, keby ho boli poznali. (1. Kor. 2, 8) Ó Bože, radosť duše mojej, keby ťa ľudia poznali, 
neurážali by ťa! (Sv. Ign. L.) Najmä skúsenosť učí, že v trestniciach sú zväčša takí zločinci, čo o Bohu 

ničoho nevedia. Keď pruský kráľ Fridrich II. zbadal, ako nedostatočné poznanie Boha je príčinou 

toho,  že počet zločinov  rastie,  zvolal svojmu  ministrovi: ≪Dajte náboženstvo mojej krajine!≫ 

 
3. K poznaniu Boha prídeme len tak, keď veríme pravdy od Boha nám zjavené. 
 

Avšak aj pomocou rozumu, rozjímaním nad stvorením, môžeme poznať Boha. (Rim. 1, 20) Lebo 

nebesia vyprávajú slávu Božiu. (Žalm 18, 2) Ukazujú veľkú  moc, múdrosť, dobrotu, krásu Božiu. 

Avšak len samým rozumom svojim, lebo je slabý, nikdy neprídeme k pravému a jasnému poznaniu 

Boha. Aké bláznivé názory o božstve a akú nemravnú bohoslužbu mali pohania, ktorí len tak 

rozumom o ňom súdili! ≪Keď už mnoho vecí na zemi nevie si človek vysvetliť, tým viac vystavený je 

nebezpečenstvu, že upadne do bludu, keď chce vyskúmať to, čo je nad nebom≫. (Bellarmin). Nikto 

nemôže vyskúmať, čo je nad nebom, ak mu Boh nedá múdrosti a nepošle svojho Ducha Svätého. 

(Mudr. 9, 14— 16) Táto Božská pomoc udeľuje sa nám s vierou. Tým, že veríme pravdy od Boha 

zjavené, prídeme k pravému a jasnému poznaniu Boha. Preto hovorí sv. Augustín; ≪Verím, aby som 
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rozumel≫. Sv. Anselm: ≪Čím viac sme sa živili vierou, tým viac budeme nasýtení pochopením. Viera 

je počiatok všetkého vyššieho bohopoznania≫. 

Viera nazýva sa často svetlom božským (1. Petr 2, 9), ktoré v duši našej svieti. (2. Kor. 4, 6) Lebo ako 

svetlo preniká mrákoty, tak preniká viera kresťanské tajomstvá. (Sv. Bern.) Ako lampa osvecuje dom, 

tak viera dušu (Sv. Ján Zl.). Viera je jasná hviezda, ktorá nás učí poznávať Pána Boha. Viera podobá 

sa veži, z ktorej je výhľad na všetky strany; z takej veže môžeme vidieť, čo na rovine nebadáme; vierou 
vidíme, čo púhym premýšľaním o dielach Božích nepoznáme. Viera podobá sa ďalekohľadu: týmto 

vidno, čo púhym okom nebadať, vierou to, čo púhym rozumom nepoznať. Viera podobá sa zrkadlu; v 

tomto vidno celkom dobre veľkú vežu; vierou dá sa celkom dobre poznať veličenstvo Božie. (Sv. Bon.) 
Podobá sa palici, ktorou trasúce sa údy podopierame, aby sme lepšie chodiť mohli; vierou 

podporujeme slabý rozum, aby sme lepšie poznali. (Sv. Ján Zl.)  
— Sú teda dve knihy, z ktorých poznáme Boha; jedna je nepísaná, príroda, a druhá písaná, sv. Písmo, 

ktoré nám zdeľuje zjavenia. 
 

2. Zjavenie Božie 
Keď niekto stojí v izbe za háčkovanou záclonou, vidí tých, čo idú na ulici; ale títo nevidia ho. Ak sa 
však ozve, môžu mimo idúci uzavierať, kto asi je za záclonou. Podobne má sa to i s Bohom, ktorý nás 

vidí, ale sám ukrýva sa naším očiam. (Is. 45, 15) A predsa ozval sa Boh k ľudom často a i všelijako; 

tak ku prarodičom, Abrahámovi (ku ktorému prišiel v podobe ľudskej s dvoma anjelmi), Mojžišovi v 

horiacom kre, Židom na hore Sinaj atď. 

 

1. Milý Pán Boh zjavoval sa ľuďom veľmi často za tisíce rokov. (Žid. 1, 1—12) 
 

T.j. Boh oznámil ľudom svoje vlastnosti, svoje úmysly (napr. budúce vykúpenie), svoju vôľu a poučil 
ich o cieli človeka, o jeho budúcnosti po smrti atď.  
— Toto zjavenie Božie volá sa nadprirodzeným, ktorého opakom je zjavenie prirodzené. Boh totiž dáva 

sa nám poznať i skrze viditeľné stvorenie, alebo prírodu. 

 

2. Zjavenie Božie stávalo sa obyčajne nasledujúcim spôsobom: Boh hovoril k 
jednotlivým ľuďom a týmto potom uložil, aby to, čo im zjavil, aj iným ohlásili. 
 

Boh hovoril k jednotlivcom, napr. k Noemovi, Abrahámovi a jeho potomkom, Mojžišovi, lebo títo boli 

čistého zmýšľania. (Sv. Ján Zl.) Noema poslal Boh k hriešnym ľudom, čo pred potopou žili. Mojžiša 

zas k utlačeným Izraelitom a k Faraónovi.  
— Niekedy stalo sa, že Boh hovoril naraz k mnohým ľuďom. Mnohým ľuďom naraz zjavil sa Boh, 

keď na hore Sinaj príkazy dával (tu hovoril k celému ľudu izraelskému), a pri krste Ježiša. (Tu bolo 

počuť slová Otca nebeského: ≪Toto je Syn môj milý, v ktorom sa mi zaľúbilo≫.) I skrze anjelov 

zjavoval sa Boh; tak poslal Rafaela k Tobiášovi.  
— Keď Boh hovoril k ľudom, vzal na seba viditeľnú podobu, napr. podobu anjela, človeka, alebo hovoril 

z oblaku (na hore Sinaj), z horiaceho kra (k Mojžišovi), v žiare svetla (k Pavlovi), v hučaní vetra (k 

Eliášovi), alebo skrze vnútorné osvietenie. (4. Mojž. 12, 6—8) Tí ľudia, ktorým sa Boh zjavil a ktorí 

potom pred druhými ≪svedectvo vydať museli (Ján 1, 7), volajú sa poslami Božími≫. Boh volil k 

tomu zväčša len mravne dokonalých mužov a obdaril ich milosťou, že mohli činiť zázraky a prorokovať, 

aby ľudia ich slovám verili. Spomeň si na zázraky Mojžišove pred Faraónom, na zázraky prorokov a 

apoštolov. 
 

3. Zvestovateľmi božského zjavenia boli obzvlášť: patriarchovia, proroci, Syn Boží 
Ježiš Kristus. (Žid. 1, 1) a apoštoli. 
 

Zjavenie nie je iné, ako výchova pokolenia ľudského, čo je výchova u jednotlivca, to je zjavenie u 
pokolenia ľudského. Celé zjavenie zodpovedá teda postupne nasledujúcim potrebám veku ľudského: 
veku detstva, mládenectva a mužstva. Patriarchovia, ktorí viac detinskej povahy boli, potrebovali 

menej zákonov, a Boh zachádzal s nimi priateľsky; ľud izraelský, u ktorého sa, ako u mládenca 

nachádzala namyslenosť a telesnosť, musel byť vychovávaný ustavičným poučovaním a prísnymi 

zákonmi; ale keď Boh chcel, aby ľudstvo vkročilo do mužského veku, prestali prísne zákony a Boh 
dal skrze Syna svojho zákon lásky. (1. Kor. 13, 11; Gal. 3, 24)  

— Medzi všetkými zvestovateľmi zjavenia vydal Syn Boží najvernejšie svedectvo; on bol ≪svedok 

verný≫ (Zjav. 1, 5) a prišiel na svet preto, aby vydal svedectvo pravde. (Ján 18, 37) Čo on hovoril, 

hovoril tak, ako mu povedal Otec. (Ján 12, 50) Mohol hovoriť vernejšie i zreteľnejšie, než všetci iní, 

lebo je ako jednorodený Syn v lone Otca, teda vidí podstatu Božiu, ako nikto iný. (Ján 1, 18) Vydal 

svedectvo o tom, čo videl, ale ľudia neprijali svedectva jeho. (Ján 3, 11)  
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— I apoštoli boli zvestovateľmi zjavenia. Mali vydávať svedectvo o tom, čo videli, zvlášť o 

zmŕtvychvstaní Vykupiteľa (Sk. 10, 39 a d.), a síce nielen v Jeruzaleme, v celom Judsku a Samárii, 

ale až do končín zeme. (Sk. 1, 8) Preto aj dosvedčil sv. Pavol, že úrad jeho spočíva v tom, aby vydal 

svedectvo za evanjelium. (Sk. 20, 24)  

— Zjavenie skrze Ježiša Krista a sv. apoštolov stalo sa v poslednom čase, keď Boh k ľudom hovoril. 
(Žid. 1, 1) S týmto zjavením vzalo koniec zjavenie, ktoré sa vzťahovalo na celé pokolenie ľudské. 

 

4. I po smrti sv. apoštolov ešte často zjavoval sa Boh ľuďom; ale toto zjavovanie 
nie je pokračovaním predošlého zjavenia, na ktorom spočíva viera naša. (Bened. 

XIV.; sv. Tom. Akv.)  
 

Zjavenia Božie stávajú sa niekedy ešte i dnes k pozdvihnutiu viery medzi ľuďmi; rozpomeňme sa 

len napr. na zjavenia sa Matky Božej v Lurde vo Francúzsku r. 1858. Hoci z jednej strany nemáme 
ľahko veriť takým zjaveniam (Sir. 19, 4), lebo sa v ohľade tomto už veľa klamu popáchalo, predsa ich 

z druhej strany ani nesmieme zavrhnúť bez skúšky (Tes. 5, 20 a d.), ako bohužiaľ, robievajú ľudia 

náchylní k telesnosti.  

— Zjavenia mávajú ďalej, ako vysvitá zo životopisov zvlášť procesov svätorečenia, i niektorí ľudia, 

ktorí veľmi dychtia po dokonalosti. Sv. Františkovi Assiskému zjavil sa Kristus v kostole (pomysli 

na pôvod odpustkov porciunkulových), sv. Antonovi Paduánskemu zjavil sa Ježiš v podobe dieťaťa; 
(preto vyobrazuje sa tento svätý s Dieťaťom Ježišom v náručí). Sv. Terézia často vídala Krista, svätých 

a anjelov i hovorila s nimi atď. Tieto súkromné zjavenia (výjavy, videnia a pod.) sú dary Božie, ktorých 

hlavným účelom je, aby ľudia, čo sa domáhajú dokonalosti, celkom stratili prítulnosť k tomuto svetu 
a k vyššej dokonalosti privedení boli. (Scar.) Avšak svätosť vôbec nezáleží na zjaveniach a potechách, 

ale v hrdinských cnostiach a trápeniach. Ba môže sa prihodiť, že i bezbožným ľuďom dostane sa 

zjavení; pomyslime len na Baltasara a tú ruku, čo na stene písala. (Dan. 5) Z toho teda, že sa niekomu 
zjavenia dostalo, nemožno ešte s istotou usudzovať, že naozaj vedie cnostný život.  

— Tieto súkromné zjavenia nie sú v žiadnom prípade pokračovaním toho zjavenia, ktoré sa 
týkalo celého pokolenia ľudského a na ktorom spočíva naša viera; ony sú len pre jednotlivcov a 

obyčajne len zrozumiteľnými robia zjavené pravdy. (Ben. XIV.) Toto vidíme napr. pri zjavení sa Matky 

Božej v Lurde vo Francúzsku (1858): Mária menovala sa tam ≪nepoškvrneným počatím≫ a vtedy 

vznikol prameň, ktorého vodou stali sa doposiaľ veľmi mnohé a podivuhodné vyzdravenia. Nápadným 

spôsobom dal sv. otec Pius IX. štyri roky predtým (1854) slávnostne vyhlásiť článok viery o 

nepoškvrnenom počatí Matky Božej; spomenutým zjavením bol teda tento článok viery i zázrakmi od 

Boha potvrdený. Ale pritom treba poznamenať, že temer pri všetkých súkromných zjaveniach 
následkom pôsobenia zlého ducha udáva sa i klam. Preto nie je nikto povinný takým zjaveniam, hoci 
by Cirkvou potvrdené boli (ako zjavenia sv. Terézie, sv. Brigity, sv. Gertrúdy a i.), viac veriť, než veríme 

statočnému človekovi. Ba keď niekto má vážnu príčinu, môže im so skromnosťou i odoprieť vieru. 

(Ben. XIV.) 

 

5. Zjavenie Božie bolo potrebné, lebo po dedičnom hriechu neboli by ľudia bez 
zjavenia nikdy náležíte poznali Boha a vôľu jeho; ale i preto, lebo sa pokolenie 
ľudské pripraviť muselo na príchod Vykupiteľa. 
 
Svätí traja králi na ďalekom Východe neboli by nikdy našli Krista, keby sa im nebol zjavil skrze 

hviezdu; tak by aj ľudské pokolenie, ktoré po dedičnom hriechu žilo ďaleko od vlasti, nikdy nebolo 

prišlo k pravému poznaniu Boha, keby sa mu Boh nebol zjavil. ≪Telesné oko potrebuje svetlo, aby 

videlo pozemské veci; práve tak potrebuje i rozum, ktorý je okom duše, svetlo božského zjavenia, aby 
videl božské veci. (Sv. Aug.) Dedičným hriechom a telesnými výstrednosťami bol rozum ľudský 

natoľko zakalený, že nebol vstave poznať Boha z diel jeho. (Mud. 9, 16) Dokazuje to dejepis všetkých 
pohanských národov. Tieto ctili tisíce božstiev, medzi nimi i nemravných ľudí, zvery a sochy, a síce 

rozpustilým, ba ukrutným spôsobom; obetovali im napr. ľudí. Svojich bohov predstavovali si 

obťažených všetkými slabosťami a neprávosťami, ba považovali ich za ochrancov týchto  neprávosti. 
I najväčší duchovia starého veku upadli do ťažkých bludov. (Cicero schvaľuje samovraždu, Plató 

pohodenie detí, zavrhnutie ľudí inej národnosti, opilstvo ku cti bohov, o stvorení všetci klamne učili); 
vzájomne si odporujú a každú chvíľu inak učia; celkom inak potom žili ako učili. (Sokrates učil, že je 

len jeden Boh, a predsa vyznával i modlárstvo, pred smrťou však obetoval Askulapovi kohúta.) Zväčša 
uznávali svoju biedu a vyznali otvorene, že rozumom svojim o Bohu a božských veciach nič istého 

vyprávať nemôžu a že Boh sám musí sa zamiešať a oznámiť ľudom vôľu svoju; tak zmýšľali Sokrates 

a Plató.  

— Bez predbežného zjavenia Božieho nebolo by ďalej pokolenie ľudské ani poznalo Vykupiteľa, ani 
slušne ho uctilo. Ako kráľ, keď má prísť do niektorého mesta, už dávno vopred oznámi mu svoj 

príchod, tak urobil i Boh.  
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— My teda už máme zjavenie Božie; za toto máme ďakovať milému Pánu Bohu, ako slepý ďakuje 

lekárovi, ktorý mu zrak prinavrátil. Ale poľutovania hoden je ten, kto o zjavenie nedbá; podobný je 

človeku, čo za bieleho dňa nechce otvoriť okenice a radšej sedí potme. 

 

3. Zvestovanie zjavenia. 
 

1. Pravdy od Boha ľuďom zjavené hlása na rozkaz Boží všetkým národom sveta 
Cirkev katolícka a síce živým slovom, t.j. kázňou. 
 

Rozkaz, hlásať pravdy od Boha zjavené všetkým národom sveta, dostali predstavení 
Cirkvi od Krista Pána pred jeho nanebovstúpením. 
 

Lebo veď vtedy povedal Kristus sv. apoštolom: ≪Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Preto 

choďte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a hľa, ja som s vami 

po všetky dni až do skončenia sveta≫. (Mat. 28, 18 a d.) Preto si apoštoli a ich nástupcovia od žiadnej 
svetskej vrchnosti nedali zakázať hlásanie evanjelia. Keď napr. vysoká rada zakázala apoštolom 

kázanie, dosvedčil Peter a iní priamo: ≪Musíme viac poslúchať Boha, než ľudí. (Sk. 5, 29) Preto sa 

Cirkev ani dnes nedá hatiť so svetskej strany vo vykonávaní učiteľského úradu, ktorý jej odovzdal 

Kristus. V niektorých krajinách bolo až dodnes v platnosti takzvané ≪panovnícke placetum≫, t.j. 

nariadenie, podľa ktorého cirkevné ustanovenia, ba i vyhlásenia článkov viery záviseli od privolenia 

občianskej vrchnosti. Človek by temer ani nepovažoval za možné, že by také nariadenie ešte trvať 

mohlo v čase, kde každý občan má právo užívať slobodu tlače a spolčovania i verejne vystúpiť so 
svojim presvedčením. Lebo Cirkev zjavené pravdy všetkým národom sveta hlásať musí, preto pápeži 

ustavične posielajú misionárov k pohanom vydávajú pápežské obežníky celému kresťanstvu ; biskupi 

píšu pastierske listy príslušníkom svojich biskupstiev, posielajú k ním kňazov; títo zas vo farských 

kostoloch kážu každú nedeľu a sviatok i v školách učia náboženstvo.  

— Zakiaľ Cirkev naša kázňou ohlasuje slovo Božie (pravdy zjavenia), zatiaľ mohamedáni ohňom a 

mečom, protestanti bibliou rozširujú vieru svoju. 
 

Sú vo veľkom omyle, ktorí si myslia, že len sv. Písmo je na to, aby sa zjavené pravdy 
hlásali svetu. 
 

Bola to vôľa Božia, ktorá chcela, aby sa ľudia skrze kázeň a vôbec nie, ako sa domnievajú protestanti, 
len skrze sv. Písmo dozvedeli o zjavenom učení a tak privedení boli k viere v Boha. Lebo Kristus sám 

len kázal a ničoho nepísal. I apoštolom prikázal : ≪Idúc učte všetky národy≫. (Mat. 28, 19) a nie:    

≪Píšte všetkým národom≫. Preto apoštoli, okrem dvoch, nepísali knihy, ale len kázali. ≪Knihami 

veriacich boli sami apoštoli≫. (Sv. Aug.) Sv. Pavol vraví: ≪Viera je z počutia≫. (Rim. 10, 17) teda 

nie len zo samého čítania. Poučovanie živým slovom celé zodpovedá potrebám človeka; každý radšej 

chce sa poučiť od druhých , ako sám niečo ťažko-horko vyhľadávať čítaním a premýšľaním. Keby 

Písmo sv. bolo jediným prostriedkom, ktorým k poznaniu zjavených právd dôjsť možno, nuž by z 

jednej strany vtedy, keď sv. Písma ešte nebolo (za tých 2500 rokov pred Mojžišom a potom zas pred 

spísaním Evanjelií), neboli ľudia ani dôjsť mohli k poznaniu zjavených právd; z druhej strany nemohli 

by ani dnes dôjsť k tomu takí ľudia, čo nevedia čítať alebo pre svoju chudobu žiadnej biblie zaopatriť 
si nemôžu, alebo nemajú potrebných vedomostí, aby i ťažšie miesta biblie rozumieť mohli. A predsa 

chce Boh, aby všetci ľudia došli k poznaniu pravdy. (1. Tim. 2, 4)  

— Sv. Písmo stratilo by v očiach našich svoju hodnotu, keby nám Cirkev živým slovom nepotvrdzovala, 

že je ono božského pôvodu a že nepodstúpilo nijakej zmeny.  Sv. Augustín hovorí: ≪Ja by som ani 

evanjeliu neveril, keby ma k tomu nenútila vážnosť Cirkvi≫. 

 

Taká pravda, ktorú Cirkev katolícka za od Boha zjavenú predkladá, nazýva sa 

článkom viery, dogmou. 
 

Všeobecné snemy cirkevné (zhromaždení biskupi celej Cirkvi), ako i sám pápež, majú právo 

predkladať niektorú pravdu za takú, ktorá je zjavená od Boha. Tak cirkevný snem Nicejský (325) 

predložil božstvo Kristovo za článok viery; podobne i pápež Pius IX. r. 1854 vyhlásil nepoškvrnené 

počatie Bohorodičky za článok viery. No tým neurobilo sa nové učenie, ale sa len vyhlásilo, že táto 
pravda je naozaj od Boha zjavená a Cirkvou katolíckou od samého jej počiatku za takú považovaná, 

t.j. verená. ≪Na roľu Cirkvi neseje sa nové semä, ale vyrastá sa na nej len to, čo zasiali apoštoli≫. 

(Vinc. Ler.) Ako dieťa, keď v náboženských vedomostiach svojich pokračuje, nemení viery, tak ani 
spoločnosť veriacich kresťanov, Cirkev, neprijíma nového učenia, keď pri vzniknutí bludov isté 

náboženské pravdy po prísnom skúmaní jasne predkladá a k ich prijatiu všetkých zaväzuje.  
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— Taká pravda, ktorú síce katolícki kresťania vždy verili, ale ktorej Cirkev ako zjavenej ešte 

nepredložila, nazýva sa ≪nábožnou mienkou≫. Taká nábožná mienka je napr. tá pravda, že telo 

prebl. Panny Márie vzaté je do neba. 

 

2. Katolícka Cirkev čerpá pravdy od Boha zjavené zo Svätého Písma a z podania. 
 

Sv. Písmo a podanie majú rovnakú hodnotu a majú sa prijať s rovnakou úctou. (Snem. Trid. 4.) Sv. 

Písmo je písané, podanie nepísane slovo Božie. Preto sv. Pavol napomína kresťanov, aby sa nedržali 

len toho, čo im listovne, ale i toho, čo im ústne oznámené bolo. (2. Tes. 2, 14) 
 

4. Sv. Písmo a podanie. 

I. Sv. Písmo alebo biblia pozostáva zo 72 kníh, ktoré sčasti pred Kristom, sčasti 
po Kristu povzbudením a vnuknutím Ducha Sv. od mužov Bohom osvietených 
spísané a od Cirkvi za slovo Božie uznané sú. 
 

Duch Sv. celkom zvláštnym spôsobom vplýval na spisovateľov Písma sv.: povzbudzoval ich k písaniu 

a spravoval i osvecoval pri písaní; preto oni spísali slovo Božie. Sv. Písmo je teda vnuknuté Bohom. 

(2. Tim. 3, 16) Toto vyplýva z mnohých rečí Kristových (Mat. 15, 3; Marek 12, 36) i zo záverov 

cirkevných snemov. Snem Tridentský (1546) a Vatikánsky (1870) určite sa vyslovili, že Boh je 

pôvodcom celého sv. Písma. Sv. Augustín hovorí: ≪To je tak, akoby vlastná ruka Kristova bola spísala 

Evanjeliá≫. Sv. Rehor Veľ.: ≪Sväté Písmo je poslanie Božie k tvorom≫. Sv. Anton Pust.: ≪Sv. Písmo 

je akoby list, ktorý dostali sme z vlasti svojej od svojho láskavého Otca≫. Tento list uvedomuje nás, 

čo musíme činiť, aby sme sa zas dostali do vlasti a tam večne blažení boli. ≪Skrze spisovateľov sv. 

kníh hovoril Duch Sv.≫ (Sv. Aug.) Spisovatelia sv. kníh boli akoby hudobným nástrojom, na ktorom 

hral Duch Sv. (Sv. Just.) Duch Sv. použil ich, ako organista používa orgán alebo flautista flautu 
(Atenagoras). Avšak spisovatelia sv. kníh neboli asi mŕtvymi nástrojmi; lebo každý mohol použiť 

i svoje osobné vlohy a nadanie pri písaní svojej knihy. Podobali sa maliarovi, ktorý keď za bieleho dňa 

vidí nejakú budovu, odkreslí ju síce verne, ale rozlične podľa väčšej alebo menšej zručnosti maliarskej 

a podľa rozličnosti nástrojov, aké má naporúdzi.  

— Vo sv. Písme niet žiadneho bludu. Avšak treba mať na zreteli nie tak veľmi slová sv. Písma, ako 

skôr zmyslel týchto  slov. (Sv. Hier.) Pravda nachádza sa nie tak veľmi v slovách, ale skôr vo veciach. 

(Sv. Aug.) Teda netreba sa pozastaviť nad výrazmi, ako napr.: ≪Slnko vychádza≫.  

— Lebo sv. Písmo obsahuje slovo Božie, preukazujme mu vždy náležitú úctu; z úcty k slovu Božiemu 

vstávame pri čítaní sv. evanjelia a pri prísahe dotýkame sa knihy evanjeliovej; pri veľkej omši okiadza 

sa evanjelium kadidlom, spieva sa pri horiacich sviecach, a na konci bozkáva ho kňaz slúžiaci omšu. 
Snem Tridentský ustanovil pokuty proti tým čo slová sv. Písma k žartom a hriešnym veciam 

zneužívajú. (4. zas.) Už židia vysoko si vážili sv. Písma: radšej podstúpili najväčšie muky, aby len 

nemuseli niečo činiť proti prikázaniam, ktoré sú vo sv. Písme. ( Joz. Flav.) Pomysli si na bratov 

Machabejských a na Eleazara. 

 

Z tých 72 kníh sv. Písma patrí 45 k Starému a 27 k Novému zákonu. Knihy v týchto  

dvoch oddeleniach sú zas trojaké, a síce dejepisné (t.j. historické učebné a prorocké). 
 

Starý zákon: Dejepisné knihy vyprávajú zväčša o nejakých dejoch (udalostiach). Také dejepisné 

knihy sú napr.: 5 kníh Mojžišových, ktoré vyprávajú prvotné deje ľudstva, život patriarchov a dejiny 

národa židovského až po vtiahnutie do zasľúbenej zeme. Kniha Josuova vypráva vydobytie zasľúbenej 
zeme. Knihy kráľov podávajú správu o udalostiach z časov židovských kráľov. Kniha Tobiašova 

vypráva život Tobiaša v zajatí. Knihy Machabejských vyprávajú úzkosti židovského národa za časov 

Antiocha a boj Židov za slobodu.  

— Učebné knihy obsahujú zväčša krásne náuky. Také sú napr.: Kniha Jóbova, ktorá káže o 

trpezlivosti, Kniha žalmov, v ktorej je 150 zväčša od Dávida pochodiacich piesní, aké sa v chráme 

spievali. Kniha prísloví od Šalamúna.  
— Prorocké knihy obsahujú zväčša proroctva o budúcom Vykupiteľovi. Prorocké knihy sú spisy 4 

väčších prorokov (Izaiáš, Jeremiaš, Ezechiel, Daniel) a spisy 12 menších prorokov (medzi ktorými sú 

napr. Jonáš, Habakuk).  

Nový zákon: Dejepisné knihy sú 4 sv. Evanjeliá a Skutky apoštolské.  

- Učebné knihy sú: 21 listov sv. apoštolov, medzi nimi 14 listov sv. Pavla.  
- Prorocká kniha je Zjavenie sv. Jána, ktoré tento písal vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Túto knihu 

rozumieť je veľmi ťažko; opisuje budúce osudy Cirkvi. Ohľadom reči, v ktorej knihy tieto spísané boli, 

musíme poznamenať: Knihy pred Kristom boli spísané zväčša v židovskej (hebrejskej), knihy po Kristu 

zväčša v gréckej reči. Latinský preklad sv. Písma dôkladne prezrel a opravil na rozkaz pápeža sv. 

Hieronym (okolo r. 400). Tento preklad nazýva sa Vulgáta a je v Cirkvi všeobecne rozšírený. Snem 
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Tridentský vyhlásil Vulgátu za pravý preklad pôvodnej osnovy sv. Písma. Slovenský preklad sv. Písma 

od Juraja Palkoviča vyšiel r. 1832 a na inom pracuje sa teraz. 

 

Najvážnejšie knihy sv. Písma sú: 4. sv. Evanjeliá od Matúša, Marka, Lukáša, 
a Jána a Skutky apoštolské od Lukáša. 
 

V štyroch sv. evanjeliách hovorí sa o živote a učení Krista Pána; v Skutkoch 
apoštolských opísané je zvlášť účinkovanie sv. kniežat apoštolských Petra a Pavla.  
 

Štvorica Evanjelií má znamenať, že sa evanjelium má rozširovať na štyri strany sveta. (Sv. Aug.) 
Spisovatelia 4. sv. Evanjelií nazývajú sa evanjelistami. Dvaja z nich boli apoštoli, a síce Matúš (bývalý 

mýtnik) a Ján, miláčik Kristov, ktorému sľúbené bolo, že prirodzenou smrťou umrie, a ktorý dosiahol 

vysoký vek a zomrel ako biskup efeský. Marek bol sprievodcom sv. Petra; Lukáš (predtým lekár) bol 

sprievodcom sv. Pavla.  

Vznik a účel Evanjelií:  

— Sv. Matúš písal svoje Evanjelium pre Židov v Palestíne v židovskej reči, a síce vtedy, keď už 
zamýšľal opustiť Palestínu. On dokazuje, že Ježiš je očakávaný Mesiáš a ustavične uvádza proroctvá, 

ktoré sa na Ježišovi vyplnili.  

— Sv. Marek písal svoje krátke Evanjelium pre kresťanov bývajúcich v Ríme. Je to pravdepodobne 

výťah reči sv. Petra. Marek predstavuje Krista ako Syna Božieho.  

— Sv. Lukáš písal svoje Evanjelium pre jedného vznešeného Rimana, Teofila, aby ho poučil o živote 
a učení Krista. Pre Teofila písal sv. Lukáš i Skutky apoštolské.  

— Sv. Ján písal svoje Evanjelium vo vysokom veku, aby proti vtedajším bludárom dokázal, že Ježiš 

Kristus je milý Boh sám. Uvádza najviac tie reči Kristove, z ktorých vysvitá jeho božstvo. Čas spísania 

Evanjelií: Sv. evanjelisti písali Evanjeliá pravdepodobne takým poriadkom, akým sa nachádzajú 

v Písme sv. a síce: Matúš písal okolo r. 40. po Kr.; Marek a Lukáš niekoľko rokov pred spustošením 

Jeruzalema (teda pred r. 70): Ján okolo r. 90. Ale len v 2. storočí boli tieto knihy do jednej spojené. 
 

Z vnútornej povahy sv. Evanjelií dá sa usudzovať, že ich písali učeníci Kristovi a že 

hovoria pravdu. Okrem toho dá sa z najstarších odpisov, prekladov a uvádzaní sv. 
Evanjelií dokázať, že sa časom na nich nič nezmenilo. (Sv. Evanjeliá sú teda pôvodné, 

hodnoverné a nesfalšované). 
 

Z vnútornej povahy sv. Evanjelií poznať, že ich písali učeníci Kristovi. Keď grécky písané Evanjeliá 

vezmeme do ruky, hneď poznáme, že ich písali Židia, lebo v gréckej reči Evanjelií sú židovské výrazy. 

Spisovatelia Evanjelií hovoria napr. ≪Pán videl hluk≫, namiesto: počul hluk (Marek 5, 38); ľudské 

telo nazývajú ≪mäsom≫ (Ján 6, 52), dušu ≪dychom≫, svedomie ≪srdcom≫ (Rim. 2, 15). Keby tí 

spisovatelia boli Gréci, neboli by tak chybne písali.  

— Museli písať pred spustošením Jeruzalema (pred r. 70.); lebo veľmi dôkladne poznajú židovské 

miesta, osoby a udalosti. Muži, ktorí by boli v 2 storočí písali, teda vtedy, keď Jeruzalem už bol 
rozbúraný a Palestína vojnou spustošená, neboli by mali takých dôkladných vedomostí. Prvé tri 

Evanjeliá sa ani ničím nezmieňujú o spustošení Jeruzalema.  

— Spisovatelia nemohli byť učení ľudia, lebo píšu v jednoduchých vetách a vôbec rozprávajú tak, ako 

pospolití ľudia.  

— Spisovatelia museli sami vidieť a počuť, čo vyprávajú; lebo veľmi živo a názorne vyprávajú. Ba 

v knihách udávajú i mená svoje.  

— I vonkajšie svedectvá hovoria za pôvodnosť Evanjelií. Už najstarší spisovatelia cirkevní spomínajú 

tieto Evanjeliá a uvádzajú miesta z nich. Podobne robili aj bludári. Konečne máme i svedectvá 

najstarších obcí cirkevných, ktoré to potvrdzujú.  
— Z vnútornej povahy sv. Evanjelií poznáme, že ich spisovatelia a či pôvodcovia hovorili pravdu. 

Lebo rozprávajú celkom pokojne a bez náruživosti (nezlostia sa na nepriateľov Kristových, nie sú 

udivení nad zázrakmi jeho a p .); nezamlčujú svojich vlastných chýb; hovoria o veciach, ktoré im 

museli privodiť prenasledovania, ba i muky (ktože klame na svoju vlastnú škodu?); všetci podávajú o 

Kristu ten samý obraz, hoci píšu na rôznych miestach a v rôznych dobách; zdanlivé protirečenia 

(napr. dotyčné hodiny ukrižovania, anjelov pri hrobe, pohanského stotníka v Kafarnaume) sú 
dôkazom toho, že sa vopred nedohovorili; konečne je celkom nemožné, vymyslieť obraz tak 

vznešeného rázu, ako je obraz Spasiteľa.  

— Vo sv. Evanjeliách sa nič nezmenilo dlhým časom. Všetky odpisy (v najchýrnejších knižniciach je 

asi 700 odpisov pôvodnej osnovy, z ktorých niektoré pochádzajú zo 4. storočia) a všetky preklady sv. 

Písma z najstarších časov (obzvlášť sýrsky preklad ≪pešito≫ a latinský ≪itala≫ z druhého storočia, 

ako aj gotický preklad biskupa Ulfilasa z r. 370, ktorý je teraz v Upsale, a i.) úplne súhlasia s dnešným 

naším sv. Písmom. Ani v prvých 2 storočiach nestala sa nejaká zmena. Lebo veď vtedy čítavalo sa 

Písmo sv. v jednotlivých obciach kresťanských i pri službách Božích (ako hovorí sv. Justín okolo r. 



28 
 

138) a bolo tu pod prísnym dozorom. Ktože by ozaj bol v stave býval, premeniť súčasne a rovnako 

všetky rukopisy sveta?  

— I v spisoch kresťanských spisovateľov prvých storočí uvádzajú sa z Písma sv. tak početné miesta, 

že by sme z nich sv. knihy temer zostaviť mohli. A všetky tie uvádzané miesta súhlasia úplne s 

dnešnou bibliou našou. Najmä Starý zákon už preto nemohol byť zmenený, lebo boli v rukách židov, 

ktorí boli tak prísni, že ešte i písmená sv. kníh spočítali.  

— Boh všemohúci, ktorý dal vzniknúť sv. Písmu, zaiste postará sa aj o to, aby toto jeho dielo 

neporušeným zostalo. ≪Boh, ktorý od 6000 rokov zachoval jasné svetlo slnka, má i moc, aby 

neporušene zachoval svetlo viery, ktoré podal vo sv. knihách. Ako nestvoril slnko len pre prvých ľudí, 

tak nedal napísať ani Písmo sv. len pre prvých kresťanov≫. (Deh.) 

 

Čítanie sv. Písma je katolíckym kresťanom i dovolené i veľmi užitočné; avšak čítať 
má sa len také vydanie, ktoré je od pápeža odobrené a poznámkami zaopatrené. 
(Ben. XIV. 13. jún. 1757.) 
 

Všetko, čo je písané, písané je k nášmu poučeniu (Rim. 15, 4). V Písme sv. učíme sa dobre poznať 
Boha, vidíme jeho všemohúcnosť (pomysli si len na dejiny stvorenia a na mnohé zázraky v biblii), jeho 

múdrosť (pomysli si na riadenia ľudstva a jednotlivcov), jeho dobrotu (pomysli si na vtelenie a 

umučenie Krista) atď. Tu vidíme najvznešenejšie príklady cnosti (pomysli si na Abraháma, Jozefa, 

Tobiaša, Jóba, Mojžiša a obzvlášť na Krista) a bývame preto mohutne povzbudzovaní k čineniu 

dobrého. Sv. Písmo je podobné armádnej trúbe, ktorá vojakom dodáva odvahy. (Sv. Efr.) Ukazuje nám 
cestu k spáse, ako maják (svetláreň) plavcom na nebezpečnom mori ukazuje cestu do bezpečného 

prístavu.  

— Sv. Písmo ukazuje nám všetky zlé následky neprávosti a vystríha nás pred hriechom. (Spomeň si 

na upadnutie do hriechu v raji, na záhubu Sodomy, na potopu, na koniec synov Heliho, Absalona, 

Judáša, Herodesa a iných). Pritom ako zrkadlo ukazuje nám zlo na nás a ako ho máme napraviť. (Sv. 

Hier.) Čítanie sv. Písma plodí čisté duše. (Sv. Hier.) Všetko užitočné, čo sa človek inde naučiť môže, 
nájde v sv. Písme, a mnoho užitočného, čo inde darmo hľadá, nájde tu v hojnosti. (Sv. Aug.) Usiluj sa 

poznať sv. Písmo a nebudeš milovať neprávosti telesné. (Sv. Hier.) Vo sv. Písme nikdy sa nedoučíš; i 

po opätovnom prečítaní nájdeš v ňom vždy niečo nové, lebo mnohé slová jeho majú mnohonásobný 

význam. Sv. Písmo podobá sa roli, z ktorej úroda nikdy zobraná byť nemôže, ktorá teda nikdy nie je 

prázdna a pustá (sv. Efr.); podobá sa prameňu, čo ustavične vyviera a tým hojnejšie tečie, čím viac 
čerpáme z neho. (Sv. Ján Zl.) Sv. Písmo je dobrou pašou; keď častejšie okúsime, čo je v ňom napísané, 

budeme živení a posilnení. (Sv. Ambr.)  

— Ale kto chce čítať a rozumieť sv. Písmo, musí mať v sebe Ducha, ktorým spisovatelia jeho boli 

naplnení, inak nepochopí zmyslu jeho slov. (Sv. Bern.) Duch Svätý musí mu otvoriť zmysel. (Luk. 24, 

45.) 

 

Z nasledujúcich dvoch príčin nie je dovolené čítať akékoľvek vydanie biblie:  

1. Nezmenené sv. Písmo a pravý výklad jeho nachádza sa len v Cirkvi katolíckej.  
2. Sv. Písmo je zväčša ťažko zrozumiteľné. 
 

Len v Cirkvi katolíckej nachádza sa nezmenené sv. Písmo a pravý výklad jeho. (Snem Trid. 4.) Lebo 
len apoštolom a ich nástupcom, biskupom, teda katolíckej Cirkvi prisľúbil Kristus Pán Ducha 

Svätého (Ján 14); len katolíckej Cirkvi prisľúbil, že ju brány pekelné nepremôžu. (Mat. 16, 18.) Preto 

sv. Písmo, z ktorého katolícka Cirkev čerpá náuky svoje, nemohlo sa zmeniť. Voči tomu bludári 

svojvoľne zmenili jednotlivé miesta sv. Písma, prekrútili alebo i celkom vynechali také knihy a miesta, 

čo im neboli po vôli: tak Luther vynechal list sv. Jakuba, lebo sa v ňom hovorí, že viera bez skutkov 
je mŕtva. Žiaden katolík teda nesmie čítať luteránsku bibliu.  

— Sv. Písmo je zväčša ťažko porozumiteľné. Povedz len, či dobré rozumieš epištoly, ktoré sa v nedele 

čítajú? Sotva; lebo sám sv. Peter hovorí, že v listoch sv. Pavla niektorým miestam ťažko je rozumieť. 

(2. Pet. 3, 16) Ba i sv. Augustín dosvedčil: ≪V sv. Písme je oveľa viac toho, čomu nerozumiem, než 

toho, čo rozumiem≫.  

— Ani proroci, ani Spasiteľ nevyjadrili božské tajomstvá tak zreteľne, že by ich každý rozumel. (Klem. 

Alex.) Preto rôzni cirkevní učitelia najrozličnejším spôsobom vykladali jedno a to isté miesto sv. Písma. 

Je teda potrebné, aby katolícka Cirkev ťažko zrozumiteľné miesta sv. Písma v pravom zmysle 

vykladala. ≪Kde je kniha zákonov, tam je potrebná i vrchnosť, ktorá pochybné miesta v nej vysvetľuje. 

Vrchnosťou, ustanovenou od Boha k zachovaniu a vykladaniu (či vysvetľovaniu) sv. Písma, je 

katolícka Cirkev≫. (Deharbe.) Jej poslal Boh Ducha Svätého. (Ján 14 a 16) Dieťa nesie darovaný 

orech k matke, aby mu ho zo škrupiny vylúpla; kresťan beží k Cirkvi, aby mu zmysel sv. Písma 

otvorila. (Sv. Efr.) Len Cirkev je povolaná rozhodovať nad pravým zmyslom a výkladom sv. Písma. 

(Snem. Trid. 4.) Preto má katolícky kresťan čítať len takú bibliu, ktorá je poznámkami opatrená a tak 

obsahuje výklad cirkevný. 



29 
 

 

II. Tie od Boha zjavené náuky, ktoré vo sv. Písme nie sú napísané, ale len ústne 
boli oznámené potomstvu, nazývajú sa ústnym podaním alebo tradíciou. 
 

Sv. apoštoli nedostali od Krista rozkaz všetko napísať, ale rozkaz všetko kázať. (Mat. 28, 19.) Preto 
písali len niektorí, a aj títo boli k tomu zväčša len prinútení. Ich správy sú veľmi neúplné: lebo 

vyprávajú najviac len o skutkoch a zázrakoch Kristových, ale veľmi málo podávajú z učenia Kristovho. 

Spisovatelia sv. kníh i výslovne dosvedčujú, že nenapísali všetko, ale že mnoho len ústne oznamujú 

kresťanom. (2. Ján. 12; 1. Kor. 11, 2) Sv. Ján na konci svojho Evanjelia hovorí jednoducho: ≪Ale je 

ešte mnoho iného, čo učinil Ježiš; keby sa to málo obzvlášť vypisovať, mám za to, že by ani tento svet 

nemohol objať knihy, ktoré by sa mali popísať≫. (Ján 21, 25)  

— Odkázaní sme teda na ústne podanie. Z ústneho podania vieme napr., že Kristus 7 sviatostí 

ustanovil, že nedeľa sa má svätiť, že je očistec, že krst detí je dovolený; len z podania vieme, ktoré 

knihy patria k sv. Písmu a pod. Keď protestanti hovoria, že sa pridŕžajú len biblie, nuž protirečia si 
svätením nedele; lebo v biblii nič nestojí o svätení nedele, ale áno o svätení soboty.  

— Čo sa v celej Cirkvi po všetky časy zachovávalo, to pochádza od sv. apoštolov. (Vinc. Lerin.) Ak 

nejakého cirkevného učenia nenachádzame v sv. Písme, môžeme ho dozaista nájsť cestou tradície. 

Ako tí, ktorým vodovod vyschýna, vždy viac približujú sa k prameňu a touto cestou skúmajú pokiaľ 
tečie voda, tak môžeme urobiť i my: môžeme skúmať dejepisné pramene učenia v predošlých 

storočiach a tak prídeme na otázne učenie. (Sv. Cyp.)  

 

Ústne podanie nachádza sa zväčša v spisoch sv. otcov, v záveroch cirkevných 
snemov, vo vierovyznaniach a modlitbách Cirkvi. 
 
Tí muži, ktorí vysokou učenosťou a svätosťou života vynikali a za prvých časov kresťanstva žili, 

menujú sa svätými otcami. Takí boli napr. sv. mudrc Justín v Ríme, horlivý obranca kresťanského 

náboženstva (†166), sv. Irenej, biskup lyonský († 202), sv. Cyprián, biskup kartágský († 258) a iní. 

Niektorí z nich (7) boli učeníci (žiaci) apoštolov a nazývajú sa apoštolskými otcami, ako napr. sv. 

Ignác, biskup antiochijský († 107) a sv. Polykarp, biskup smyrnianský († 167).  

— Muži, ktorí síce vysokou učenosťou a svätosťou vynikali, ale v neskoršej dobe žili, menujú sa 
učiteľmi Cirkvi. Sú 4 veľkí grécki a 4 veľkí latinskí učitelia Cirkvi. Grécki sú: sv. Atanáz, biskup 

alexandrijský ( † 373), sv. Basil, biskup cesarejský v Kapadocii († 378), sv. Rehor, biskup naziánsky 

v Kapadocii († 389) a sv. Ján Zlatoústy (Chrysostom), biskup carihradský († 407). Latinskí sú: sv. 

Ambróz, biskup milánsky († 397), sv. Augustín, biskup hiponský v severnej Afrike († 430), sv. 

Hieronym, kňaz a prekladateľ sv. Písma († 420) a sv. Rehor Veľký, pápež a opraviteľ cirkevného spevu 
(604).  

— Ďalej sú 4 veľkí učitelia Cirkvi zo stredoveku:  sv.  Anselm,  arcibiskup kentrberyský v Anglicku († 

1109), sv. Bernard, opát klervoský a veľký ctiteľ Matky Božej († 1153). sv. Tomáš Akvinský, dominikán 

(†  1274) a sv. Bonaventúra, františkán († 1274).  

— V novom veku vynikajú sv. František Saleský, biskup ženevský († 1622) a sv. Alfonz Liguorský 

biskup sv.-hátský pri Neapoli, zakladateľ redemptoristov († 1787).  
— Cirkev nazýva učiteľmi Cirkvi všetkých mužov vysokej učenosti a svätosti (teda i sv. otcov), ktorých 

spisy schválila; tých však, ktorí síce vynikali učenosťou, ale ktorých spisy celé schváliť nemohla, alebo 

ktorých život nebol opravdivo svätý, nazýva cirkevnými spisovateľmi. Takými boli napr. Origenes, 

správca katechétskej školy v Alexandrii († 254), Tertullian, kňaz v Kartágu († 240). O cirkevných 

snemoch Viď poučenie o Cirkvi; o vierovyznaniach Viď učenie o viere.  
— Modlitby cirkevné nájdeš v omšových knihách a tých, čo sa používajú pri udeľovaní sviatostí a 

svätenín a nazývajú sa rituálmi. V omšových knihách napr. stojí i to, že sa za zomrelých vždy 

modlievalo. Čo z toho vyplýva ? 

 

5. Kresťanská viera. 
 

Kresťanská viera je milosťou Božou nadobudnuté pevné presvedčenie, že všetko 

je pravda, čo Ježiš učil a čo z naloženia jeho učí Cirkev katolícka. 
 

Pri poslednej večeri povedal Kristus: ≪Toto je telo moje≫. ≪Toto je krv moja≫. Hoci apoštolom 

hovorili ich oči: ≪Toto je chlieb≫, ≪Toto je víno≫, predsa boli pevne presvedčení, že Kristus povedal 

pravdu. Svätosť jeho života, mnohé zázraky, ktoré činil, rozličné proroctvá jeho, ktoré sa už vyplnili, 
uisťovali apoštolov, že on je Syn Boží a že teda o pravde jeho slov ani najmenej pochybovať nemožno.  

— Abrahámovi sľúbil Boh početné potomstvo, a potom mu dal rozkaz, zabiť jediného syna svojho. 

Abrahám neváhal vyplniť vôľu Božiu; bol pevne presvedčený, že Boh navzdory tomu dodrží slovo svoje. 
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(Žid. 11, 19; Rim. 4, 9.) Aká to viera! Sv. Pavol nazýva vieru pevným presvedčením o tom, čoho 

nevidíme. (Žid. 11, 1.) 

 

Kresťanská viera je vecou rozumu a spolu i vôle.  
 

Lebo prv, než niekto verí, skúma, či to čo veriť má, je naozaj zjavené od Boha. Toto skúmanie žiada 

Boh; lebo on žiada rozumnú službu (Rim. 12, 1) a vyhlasuje za ľahkomyseľného, kto skoro verí. (Sir. 

19, 4.)  
— Keď však niekto má už istotu, že to čo veriť má, je naozaj od Boha zjavené, má sa vôľa jeho hneď 

podrobiť slovu Božiemu, hoci by to učenie rozumom pochopiť nemohol. Vôľa môže sa síce i protiviť a 

v tom prípade nepríde sa k viere. ≪Lebo nikto nemôže veriť, keď nechce≫. (Sv. Aug.) 

 

1. Kresťanská viera vzťahuje sa na mnohé veci, ktoré svojimi zmyslami spozorovať 

a svojim rozumom pochopiť nemôžeme. 
 

Viera je pevné presvedčenie o tom, čoho nevidíme. (Žid. 11, 1.) Veríme napr., že je Boh a predsa ho 

nevidíme; veríme, že sú anjeli, a predsa ich nevidíme. Veríme budúce vzkriesenie tela a nemôžeme si 
predstaviť, ako to môže byť. Pomyslime ďalej na tajomstvá najsvätejšej Trojice, vtelenia, sviatosti 

oltárnej. Tieto nemôžu sa rozumom ani pochopiť, ani dokázať. (Snem. Vat.) Práve preto, že veríme, čo 

ani vidieť, ani pochopiť nemôžeme, je viera tak záslužná a milá Bohu. Preto hovorí Kristus Tomášovi: 

≪Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili≫. (Ján. 20, 29.) Blahosl. Klement Hofbauer sa raz vyjadril:     

≪Keby som tajomstvá našej sv. viery otvorenými očami vidieť mohol, zažmúril by som si oči, aby som 

nestratil zásluh viery≫. 

 

Mýlia sa, čo myslia, že učenie Krista a Cirkvi stojí v protiklade s rozumom a 
výdobytkami vedy. 
 
Pravda, že mnohé náuky Kristove (Trojica, vtelenie, sviatosť oltárna) prevyšujú náš rozum, no preto 

nie sú proti rozumu. (Snem. Vat.) Lebo rozum máme od Boha, náuky Krista a Cirkvi tiež od Boha. 

Ale Boh nemôže byť v protiklade sám so sebou. Kto učeniu Krista a Cirkvi nerozumie alebo kto náležite 

o ňom nepremýšľa, ten pravda, nájde protiklad. (Snem. Vat, 3, 4.) Preto dobre poznamenal Bako:      

≪Trocha múdrosti odvádza človeka od náboženstva, veľmi mnoho múdrosti privádza ho k nemu 

naspäť≫. A básnik Weber hovorí: ≪Polovičaté myslenie vedie k diablovi, celé vedie k Bohu≫. Ani s 

výdobytkami vedy nie sú v protiklade náuky viery. Akože by inak bolo možné, že práve 

najznamenitejší učenci, ktorí si svojimi vynálezmi a objavmi nadobudli zásluhy o pokolenie ľudské, 

skoro všetci boli detinsko-nábožní a veriaci. Rozpomeňme sa len na Newtona, Keplera, Koperníka, 

Linea a i. Veď nedávno i Pasteur v Paríži, ktorý preslávil sa vo vede lekárskej (†1895), pobožne prijal 

sv. sviatosti umierajúcich a vyznal tým len svoju vieru. Tento vyslovil sa: ≪Moje štúdium priviedlo 

ma k viere bretaňského sedliaka≫. Povážme i to, že prírodoveda opiera sa zväčša o hypotézy t.j. o 

také názory, čo nie sú nevyvrátiteľne dokázané a isté, držia sa len za čas, ako móda, a zas druhým 
ustupujú. Akože tu môže byť nejaký protiklad medzi náboženstvom a vedou? Vezmime len jeden 

príklad. O slnku panovali doposiaľ tieto mienky: Za starého veku považovali slnko za hrudu žeravého 

železa (Anaxagoras) alebo za hrudu zlata (Euripides); v novšej dobe za veľký oheň (Kant); nato za vyše 

polstoročia udržoval sa názor, že teleso slnka je tmavé, pravdepodobne obývané a svietiacimi plynmi 

obkľúčené; škvrny na slnku, že sú končiare tamojších vrchov (V. Herschel); od r. 1868 má sa za to, 
že i vnútro slnka je plynné a náramne horúce; z vnútra že vychádzajú hromady plynu (gazu), ktoré 

majú menej svietiacej sily a tieto že zapríčiňujú škvrny na slnku (tak Francúz Fey a Talian Secchi); 

ale keď neskôr pomocou spektrálnej analýzy objavili, že škvrny na slnku sú len opadujúce a 

chladnejšie čiastky, povstali zas nové dômysly. Takto vyzerajú mnohé výdobytky prírodnej vedy! A 

také výdobytky mali by stáť v protiklade s náboženstvom ? Smiešna vec ! Ostatne treba povážiť, že 

viera a veda až na dejiny stvorenia a potopu temer nikde sa nestýkajú. 
 

2. Keď veríme, jednáme celkom rozumne, lebo spoliehame sa na pravdovravnosť 

Božiu; i preto, lebo vieme istotne, že náuky našej viery sú od Boha zjavené. 
 

Krátkozraký človek verí takému, čo má bystrejší zrak, keď mu tento povie, že niekde vo výške je balón, 

hoci ho sám nevidí! Slepý verí človeku dobre vidiacemu, že na mape, ktorá je pred ním, naznačené 

sú mesta, rieky, hory, hoci ich nevidí a ohmataním necíti. Veríme, že je Rím, Paríž, Londýn, hoci sme 
tam nikdy neboli a snáď ani v živote svojom nebudeme. Kráľ v horúcej Afrike verí misionárom, keď 

mu o vlasti svojej v Európe vyprávajú, že tam voda v zime tak tvrdou sa stáva na riekach, že možno 

po nej chodiť, ako po moste. A všetci títo múdro jednajú. Prečo ? O koľko múdrejšie jedná však človek, 

keď Bohu verí. Lebo ľudia môžu sa pomýliť alebo môžu klamať, ale Boh nie. Je to teda 

pravdovravnosť Božia, na ktorú sa spoliehame, keď veríme.  
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— No rozumie sa samo sebou, že musíme najprv istotne vedieť, či poťažná pravda, ktorú máme veriť, 

je naozaj od Boha zjavená. A túto istotu máme v našom náboženstve. Lebo Boh mnohými božskými 

činmi, obzvlášť zázrakmi a proroctvami potvrdil, že je pôvodcom učenia, ktoré nám predkladá naše 

náboženstvo. O zázrakoch a proroctvách bude sa neskôr dôkladnejšie pojednávať. ≪Dobromyseľní 

ľudia nájdu teda vždy príčinu, aby verili, zlomyseľní zas príčinu, aby neverili≫. (Kat. Emm.) 

 

Slovám Kristovým veríme preto, lebo Kristus je Syn Boží, teda ani sa pomýliť ani 
klamať nemôže; ďalej preto lebo zázrakmi potvrdil, že jeho učenie je pravé. 
 

Kristus, Syn Boží nemôže sa ani pomýliť ani klamať. Sv. Augustín hovorí: ≪Rúhali by sme sa Bohu, 

keby sme si mysleli, že náš Pán, ktorý je pravda sama, čo i len v jednej veci klamal≫. Keď teda slovám 

Kristovým veríme, máme ešte väčšiu istotu, než keby sme tú vec vlastnými zmyslami zbadali. Bl. 

Klement Hofbauer videl raz obraz na stene a riekol: ≪Viac verím, že je Boh v troch osobách, ako že 

je tento obraz na stene. Zmysly moje môžu ma klamať, ale Boh nie≫.  

— Kristus sám odvoláva sa na svoje zázraky, aby potvrdil pravdu slov svojich, lebo hovorí: ≪Ak mne 

(t.j. mojim slovám) veriť nechcete, verte skutkom.≫(Ján 10, 38.) 
 

Náuky Cirkvi veríme preto, lebo Kristus skrze Ducha Svätého Cirkev riadi a od bludu 

chráni, a lebo Boh až po dnešný deň zázrakmi potvrdzuje, že katolícka Cirkev pravdu 
učí. 
 

Kristus pred svojim nanebovstúpením povedal apoštolom: ≪Ja som s vami po všetky dni až do 

skončenia sveta≫. (Mat. 28, 20.) A pri poslednej večeri: ≪Budem prosiť Otca, a dá vám iného 

Utešiteľa, aby s vami zostal na veky, Ducha pravdy. (Ján 14, 16.) Duch Svätý je teda ešte i dnes v 

dome apoštolov, t.j. v Cirkvi, ako bol tam, keď zostúpil na hlavy apoštolov.  

— Zázraky činí Boh dones v katolíckej Cirkvi. Pamätaj len na nesčíselné zázraky na pútnickom mieste 
v Lurde vo Francúzsku, na zázraky ktoré sa stavajú pred vyhlásením niekoho za Svätého. Pamätaj 

ďalej na neporušené telá svätých: napr. sv. Terézie († 1582) v avilskom kláštore karmelitov v 

Španielsku, sv. Alžbety Portugalskej († 1336) v koimberskom kláštore klarisiek v Portugalsku, sv. 

Františka Xaverského († 1552) v Goe v Prednej Indii, sv. Kataríny Bolonskej († 1463) v kostole 

klarisiek bolonských v Itálii, sv. Jána Krížského († 1591) v Segobii, sv. Márie Magdalény Paziskej 

(†1607) vo Florencii, sv. Elekty († 1663) v Prahe v kostole karmelitiek, na vyše 500 rokov neporušený 
jazyk sv. Jána Nepomuckého v pražskom chráme sv. Víta (kde každoročne 16. mája vykladá sa na 8 

dni v monštrancii 1200 diamantmi ozdobenej) a sv. Antona Padovánskeho; ďalej na neporušenú 

pravicu sv. Štefana († 1038) v Budíne (kde každoročne 20. aug. býva veľká slávnosť s procesiou) atď. 

A tieto telá vôbec neboli zabalzamované; väčšina z nich ležala po mnohé roky v zemi, a až podnes niet 

ani najmenšieho zápachu, ba vydávajú ľúbeznú vôňu; ani nie sú zmeravené, ale hybké.  
— Svetochýrny je i zázrak v Neapoli. Tu v San Gennare chráni sa vo 2 pohároch krv sv. biskupa 

Januára Beneventského, ktorému za Diokleciána r. 305. hlava sťatá bola. Kedykoľvek tie poháre 

obsahujúce zaschnutú krv, prinesú sa k hlave Svätého, ktorá je uložená v striebornej truhličke, začne 

sa zhustnutá krv červeno peniť, keď však poháre odstránia, vráti sa zas do predošlého stavu a je 

zbehnutá a suchá. Možno to tam vidieť veľmi často v roku a síce už po viac storočí. Mnohých inovercov 

navrátil tento zázrak do lona Cirkvi katolíckej, ba i luteránskych superintendentov. 
Kresťanská viera je istejšia, než bádanie zmyslami, t.j. očami, ušami atď.; ba istejšia, než poznanie 

rozumom. Lebo naše zmysly a rozum môžu nás oklamať, ale Boh nie. Ako klame nás napr. oko! 

Ukazuje nám ohromné slnko ako malý kruh, dúhu ako farbistý predmet, palicu vo vode ako zlomenú 

a pod. Ako oko, tak klame nás i rozum, hriechom dedičným veľmi pokalený. Ako ďalekohľadom lepšie 

vidíme, než púhym okom, pri slnečnom svetle lepšie, než pri svetle lampy, tak i vierou poznáme lepšie, 

než rozumom. ≪Veriť neznamená toľko, čo ≪mieniť≫ alebo ≪domnievať sa≫. ≪Mieniť≫ alebo        

≪domnievať sa≫ značí toľko, ako dačoho doista nevedieť: veriť však toľko, ako niečo iste vedieť, lebo 

to Boh povedal. 

 

3. Kresťanská viera rozprestiera sa na všetky náuky katolíckej Cirkvi. 
 

Kto čo by len jednej náuky katolíckej Cirkvi neveril, toho viera nestojí za nič. Lebo 
kto verí len jedným slovám Krista a Cirkvi, ale druhým nie, ten vlastne neverí, že 
Ježiš Kristus je Syn Boží a že spravuje Cirkev katolícku. 
 

Viera takého človeka stojí tak málo, ako dom, ktorého základ sa kýva. Keby teda niekto povedal: 
Verím všetko, čo Cirkev učí, len to nie, že pápež je neomylný, t.j. že mu Boh udelil obzvláštnu pomoc 

Ducha Sv., aby sa ako najvyšší učiteľ Cirkvi pri slávnostných rozhodnutiach v otázkach viery a 

mravov pomýliť a ani druhých  do bludu uviesť nemohol, nuž by cela viera jeho za nič nestála. Je to 
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veru veľká opovážlivosť, keď sa človek voči milému Pánu Bohu tak chová, ako voči nejakému 

šudierskemu predavačovi, ktorému sa nedôveruje a preto niektorý tovar i naspäť posiela. ≪Aká to 

bláznivosť! Poloslepý rozum ľudský chce byť sudcom a predvoláva pred súdnu stolicu svoju Pána 

Boha i s jeho zjavením≫ (Biskup Zwerger). Zvon stratí svoj hlas, ak je v ňom najmenšia puklina. Telo 

je hneď choré, ak len jeden úd trpí. Jeden zlý ton, pokazí celú muziku. Jeden prášok v oku zavadzia 

celému zraku. Podobne je to i s vierou: keď len pravdu viery odvrhneme, celá viera nestojí za nič. Ako 

hovorí sv. Jakub: ≪ Kto zachováva  celý zákon, ale prestúpi len jeden príkaz,  previní sa  proti  

všetkým≫ (Jak. 2, 12), tak môže sa i tu povedať: Kto zavrhuje len jednu pravdu viery, hreší proti 

všetkým.  

— Z tejto príčiny nemožno povedať, že by kacíri mali kresťanskú vieru. Ako umelé víno nie je pravé, 

tak ani viera kacírov nie je kresťanská. Lebo si však aj kacíri pripisujú kresťanskú vieru, preto pravú 

kresťanskú vieru, ktorá nachádza sa len v Cirkvi katolíckej, nazývame i kresťansko-katolíckou 

vierou. 

 

Hoci musíme veriť všetky náuky katolíckej Cirkvi, predsa nemusíme ich všetky 
vedieť, aby sme spasení boli. Vedieť musí katolícky kresťan aspoň toľko, že je Boh, 

a že Boh každého človeka spravodlivo súdiť bude; ďalej, že je Boh v troch osobách, a 
že druhá Božská osoba človekom sa stala a nás vykúpila. 
 

Sv. Pavol hovorí: ≪Pristupujúci k Bohu musí veriť, že jest Boh, a že jest odplatiteľom tým, čo ho 

hľadajú≫. (Žid. 11, 6.) Poznanie náuky o najsv. Trojici nebolo síce potrebné pred príchodom Krista, 

ale áno poznanie, hoci menej jasné, Vykupiteľa, ktorý mal prísť. (Lehmkuhl.) No inak má sa vec teraz, 

a síce s nami kresťanmi. 

Kto by teraz nevedel týchto právd, nesmie sa ani ku krstu pripustiť, ani v spovedelnici nemôže dostať 

rozhrešenie. Výnimka robí sa len s umierajúcimi, ktorých naučiť už nemožno. 
 

Ale kto má príležitosť, dať sa vyučovať vo viere kresťanskej, musí okrem toho ešte 

vedieť: obsah a zmysel Apoštolského vyznania viery, prikázania Božie i cirkevné, 
najpotrebnejšie o prostriedkoch milosti a modlitbu Pána. Musí teda rozumieť 

katechizmus aspoň v jeho hlavných častiach; tak to žiada Cirkev. 

 
4. Kresťanská viera je dar Boží, lebo schopnosť, aby veril, obsiahne človek len 

skrze milosť Božiu.  
 

Viera je dar Boží. (Ef. 2, 8.) Kristus vraví: ≪Nikto nemôže prísť ku mne, keď mu to nie je dané od 

Otca môjho≫. (Ján 6, 66.) Boh dáva nám vieru už pri krste; preto nazýva sa krst ≪sviatosťou viery≫ 

(Snem Tr. 6, 7.) Boh totiž dáva nám pri krste súčasne s posväcujúcou milosťou schopnosť viery 
alebo cnosť viery. Zakiaľ však novo pokrstený človek ešte neužíva rozumu, nemôže využiť túto 

schopnosť a svoju vieru prejaviť skutkami. To sa stane až potom, keď už príde k užívaniu rozumu a 

síce pod vplyvom milostí a kresťanského vyučovania. Je to s tým práve tak, ako so zrakom, ktorý si 

dieťa so sebou na svet donieslo. Zakiaľ dieťa spí, nemôže nijako použiť svoj zrak. Len potom, keď sa 

zobudilo, môže pod vplyvom svetla zbadať predmety, ktoré sa jeho zraku predstavujú.  
— Hriešnik zas skrze pokánie prichádza k schopnosti, aby veril. Ale lebo Boh neudeľuje milosti svojej 

dospelým bez ich spoluúčinkovania (Snem Tr. 6, 7), potrebná je zo strany hriešnika istá príprava. 

 

Obzvlášť udeľuje Boh kresťanskú vieru nasledujúcim ľuďom:  
1. tým, čo sa úprimne domáhajú pravdy;  
2. tým, čo vedú bohabojný život;  
3. tým, čo prosia Boha o pravú vieru. 

 

Kto sa úprimne domáha pravdy, ten iste príde k viere. Lebo Kristus hovorí: ≪Blahoslavení sú, ktorí 

lačnejú a žíznia po spravodlivosti; lebo oni nasýtení budú≫. (Mat. 5, 6.) Ďalej hovorí Boh: ≪Ak 

hľadáte ma z celého srdca, dám sa vám nájsť≫. (Jer. 29, 14.) Pravdu týchto  slov skúsil sv. mudrc 

Justín (†166), ktorý domáhal sa pravdy a ktorého na brehu Tiberu istý starec upozornil na vznešené 

náuky kresťanského náboženstva i obrátil sa.  

— K viere príde i ten, čo vedie bohabojný život. A síce dobrými skutkami obsiahneme milosť Božiu, 

a tak osvieti sa nám rozum. Preto hovorí Kristus, že kto plní vôľu Božiu, ten pozná, že učenie jeho je 

od Boha. (Ján 7, 17.) Hoci by niekto vyrástol v horách a medzi divými zvermi, ak len nasleduje svoj 
rozum, činí dobre a vyhýba zlému, možno s istotou predpokladať, že mu Boh udelí, čo potrebuje, aby 

veril; buď ho vnútorne osvieti alebo pošle mu nejakého vierozvesta. (Sv. Tomáš Akv.) Tak poslal Boh 

Korneliovi, pohanskému stotníkovi v Casarei, vierozvesta, sv. Petra. (Sk. ap. 10.)  
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— Konečne príde k viere i ten, ktorý prosí Boha o pravú vieru. Kristus vraví: ≪Kto prosí, dostáva; 

kto hľadá, nachádza; kto klope, tomu bude otvorené≫. (Mat. 7, 8.) Protestant gróf Fridrich Stolberg 

(†1819) po 7-ročnej modlitbe poznal pravdu katolíckej viery i stal sa slávnym katolíckym 

spisovateľom. (Meh.)  

— V milosrdenstve svojom dáva Boh kresťanskú vieru často i nepriateľom pravého náboženstva. 

Pamätaj len na obrátenie sv. Pavla. ≪Avšak túto mimoriadnu milosť udeľuje Boh len tým, čo pri 

svojom blude mali dobrý  úmysel≫. (Sv. Alf.) 
 

Keď Boh niekomu udeľuje kresťanskú vieru, používa k tomu buď obyčajný 
prostriedok, ako kázeň, buď niekedy i neobyčajný, ako zázrak. 
 

Obyčajné prostriedky okrem kázne sú ešte i čítanie nábožných kníh a poučenie od blížneho. Sv. 

Augustín chodil na kázne sv. Ambróza, biskupa milánskeho a tak pomaly prišiel k pravej viere; sv. 

Ignác Loyolský, prišiel k viere čítaním životopisu Krista Pána a svätých (Meh.); sv. mudrc a mučeník 
Justín poučením skrze 

jedného starca.  

— Neobyčajné prostriedky používal Boh na začiatku kresťanstva a používa ich často i dnes. 

Pastierov na nivách betlehemských poučil Boh o Vykupiteľovi skrze anjela; sv. troch kráľov priviedol 

k viere v Krista skrze neobyčajnú hviezdu; sv. Pavla skrze podivný hlas a svetlo z neba (Sk. ap. 9); 
žalárnika vo Filipách zatrasením a otvorením žalára (Sk. ap. 16, 16); cisára Konštantína Veľkého 

zjavením blýskavého kríža na nebi (r. 312); známeho misionára Alfonza Ratisbonna, bývalého žida 

a kupeckého jednateľa z Elsasska, zjavením Matky Božej v kostole sv. Andreja v Ríme r. 1842 (Meh.); 

nevereckého básnika Klementa Brentana, ktorý potom spísal videnia bl. Anny Kataríny 

Emmerichovej, tým, že ho Božská prozreteľnosť priviedla k posteli tejto nemocnej vizionárky (zomrel 

r. 1842), slepého fiškála parížskeho Lasserra, neskoršieho dejepisca lurdských zázrakov, vyliečením 
jeho očí lurdskou vodou (r. 3862). Podivné bolo i obrátenie pohanského mladíka Teofila pri poprave 

sv. Doroty. Tento prosil ju posmešne, aby mu zo záhrady svojho nebeského ženícha poslala kvety a 

ovocie. A vskutku po jej usmrtení padali pred ním kvety. Hneď sa obrátil a podstúpil smrť mučenícku 

(308).  

 

Ale niektorí ľudia nikdy nedosiahnu kresťanskej viery, lebo im chýba dobrá vôľa a 

sú pripyšní. 
 

Niektorí ľudia nemôžu dosiahnuť vieru, lebo nemajú dobrej vôle. (Sv. Aug.) Ako dobrý  Boh všetkým 

ľuďom dáva svetlo slnca, tak všetkým chce dať i svetlo viery. (Sv. Aug.) Kristus, svetlo sveta, osvecuje 

Duchom Svätým každého človeka, prichádzajúceho na tento svet. (Ján. 1, 9.) Avšak ľudia odmršťujú 

svetlo viery, ktoré do nich vniká; nechcú veriť, lebo by inak premeniť museli svoj zlý život. Viac milujú 

tmu, než svetlo (Ján. 3, 19); hrešia teda proti Duchu Svätému. ≪Kto zažmúri oči, alebo zatvorí 

okenice, ten však nevidí nič. Ani denné svetlo ani oči nie sú tomu príčina, ale sám človek, ktorý to 

tak chce mať≫ (Sv. Eutýmius); pomysli si na farizejov za čias Kristových.  

— Ani pyšní ľudia neprídu k viere z nasledujúcich príčin: Boh rád používa jednoduché prostriedky, 

keď niekoho chce priviesť k viere; na tom pohoršujú sa pyšní ľudia, a preto neprichádzajú k viere. 
Tak prišiel Kristus nielen v nízkosti a chudobe, ale schválne i z opovrženého mesta Nazareta; preto 

hovorili Židia: ≪Čože dobrého môže byť z Nazareta?≫ (Ján 1, 46) i zavrhli slová Ježišove. K Rimanom, 

tomuto slávnemu národu, poslal Boh ich poddaných, Židov, ktorí k tomu ešte ani neboli vzdelaní, 
aby im kázali vieru. Ku kráľovi Herodesovi a k vysokej rade do Jeruzalema poslal Boh pohanov, či 

troch kráľov, aby im zvestovali narodenie Krista. Podobne činí Boh i dnes. Zanecháva v stave 

uponíženia a prenasledovania zvlášť tú cirkev, ktorá hlása pravdu. Teda poklad slova Božieho 

nachádza sa naozaj na jednoduchej roli. (Mat. 13, 44.) Preto nemáme sa čomu diviť, že pyšní ľudia 

bývajú zahanbení. Pred múdrymi a opatrnými ukrýva Boh tajomstvá svoje. (Mat. 11, 25.) Boh protiví 

sa pyšným (1. Pet. 5, 5.) 

5. Kresťanská viera je najdôležitejšia požiadavka k spaseniu, t.j. k večnému 

blahoslavenstvu. 
 

Viera podobá sa koreňu stromu; ako strom bez koreňa nemôže obstáť, tak ani kresťan bez viery 

nemôže dosiahnuť život večný. (Sv. Bern.) Viera je počiatok ľudského spasenia, základ a koreň celého 
ospravedlnenia. (Snem Tr. 6, 8.) Ako kľúč od potravinovej komory vedie ku všetkým jedlám, tak viera 

vedie k nádeji, láske a všetkým dobrým skutkom. (Alb. Stolz) Preto si svätí veľmi vysoko vážili milosť 

viery. Bohabojný Alfonz Múdry, kráľ kastílsky, mal sa neraz vysloviť so slzami radosti: ≪Neprestajne 

ďakujem Bohu, nie za to, že som kráľom, ale že som katolíkom.≫  

— Bez viery niet spasenia. Už Mojžiš nesmel vojsť do zasľúbenej zeme, lebo raz neveril. Kristus 

vraví: ≪Kto neverí, bude zatratený.≫ (Mar. 16, 16.) Kto tu nežije vo viere, ten na druhom svete neuvidí 

Boha. (Sv. Aug.) Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. (Žid. 11, 6.) Ako sa Peter topil, keď začal 
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pochybovať (Mat. 14, 30), tak ide do večnej záhuby ten, kto stratí vieru. Viera podobá sa lodi; ako bez 

lode nemožno prejsť cez more, tak bez viery nemožno sa dostať do prístavu spásy. Podobá sa 

oblakovému stĺpu, ktorý Izraelitov viedol púšťou do zasľúbenej zeme (Sv. Just), alebo hviezde, ktorá 

sv. trom kráľom ukazovala cestu ku Kristu Pánovi.  

— Bez viery niet ani záslužných skutkov. Ako strom bez koreňa nenesie ovocia, tak ani človek bez 

viery nemôže konať dobré skutky. Blázon je teda kto si myslí, že na tom nič nezáleží, čo veríme, že je 

dosť, keď statočne žijeme. Či  môže strom bez koreňa niesť ovocie? Nie. Tak ani človek bez viery 

nemôže viesť statočný život. Predsa tie dobré skutky, čo nepochádzajú z nadprirodzenej viery, na 
žiaden pád nie sú hriechmi. (Alex. VIII.) Čo sme povedali o dobrých skutkoch, to platí i o cnostiach. 

Budova bez základov nedá sa vystavať, tým menej budova cnosti a dokonalosti bez viery. (Sv. Bonav.) 

Ale ako náhle niekto má pravú vieru, popudzuje sa i k dobrým skutkom a kresťanským cnostiam. 

Ako koreň nezostane sám v sebe, ale ženie, tak i viera plodí dobré skutky. Veď viera v odplatu večnú 

dodáva človeku sily k vykonávaniu dobrého. Presvedčenie o budúcom vzkriesení posilňovalo bratov 
Machabejských a všetkých sv. mučeníkov. Presvedčenie o budúcej odplate robilo Tobiaša a iných 

svätých tak štedrými. Viera zadržuje i od hriechu v čas pokušenia; rozpomeň sa na egyptského 

Jozefa. Ako maják (svetláreň) upozorňuje plavca na úskalia a preto od záhuby ho chráni, tak 

upozorňuje nás viera na večné nešťastie, do ktorého vrháme sa hriechmi. Sv. Pavol tvrdí, že štítom 

viery zahasiť môžeme všetky ohnivé strely zlého ducha. (Ef. 6, 16.) Ako štít chráni vojakov od 

nepriateľov, tak chráni nás viera od útokov diabolských. (Sv. Bonav.) Kto má vieru, podobá sa človeku 
na vysokej veži, kde je od útokov viac chránený i ľahšie sa brániť môže. (Sv. Ján Zl.) Viera i v biede 

chráni od zúfalstva. Je ona istina (kapitál) potajomne uložená do sporiteľne, z ktorej v čas tvŕdze 

ťaháme úroky (Goethe.) Veľkosť našej viery je zároveň mierou milostí, ktoré nám Boh udeľuje. 

Dôkazom toho sú Kristove uzdravenia chorých. Kde viera bola väčšia, tam uzdravil Kristus rýchlejšie 

i zázračnejšie; a preto pred uzdravením často pýtal sa o viere. Pováž i slová Kristove: ≪Viera tvoja ťa 

uzdravila≫. (Mat. 9, 22.) 
 

6. Sama viera nie je dostatočná, aby človek bol spasený; on musí podľa viery i žiť 

i vyznávať ju navonok. 
 

Naša viera musí byť živá, t.j. musí vydávať zo seba dobré skutky. Kristus hovorí: ≪Nie každý kto mi 

hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale kto činí vôľu Otca môjho, ktorý je v nebesiach, 

ten vojde do kráľovstva nebeského≫. (Mat. 7, 21.) Kto nekonal skutkov milosrdenstva, bude v deň 
súdny odsúdený Kristom. (Mat. 25, 41.) Viera jeho podobá sa viere zlých duchov; lebo i títo veria, ale 

zle činia. (Jak. 2, 19.) Viera, z ktorej dobré skutky nepochádzajú, nie je vlastne pravá viera. ≪Len 

tam je pravá viera, kde tomu, čo slovom sa vyznáva, neprotirečia skutky≫. (Sv. Rehor V.) Ako telo bez 
ducha je mŕtve, tak mŕtva je i viera bez skutkov. (Jak. 2, 26.) Viera bez skutkov je podobná stromu 

bez ovocia (Sv. Ján Zl.), neúrodnému viniču (Sv. Cyr. Al.), studni bez vody, lampe bez oleja, orechu 

bez jadra. Kto síce verí, ale nemá dobrých skutkov, je podobný nemúdrym pannám, ktoré mali lampy 

bez oleja. (Sv. Reh. V.) Podobá sa človeku, ktorý má veľký kapitál, ale ho neužíva a navzdory svojim 
peniazom hladom umiera (Bisk. Zwerger); alebo pocestnému, ktorý síce vidí svoj cieľ, ale je príliš 

lenivý ísť k nemu. Teda len sám krstný list nedostačuje k večnému spaseniu.  

— Dobré skutky, ktorými sa nebo môže zaslúžiť, môže vykonať len človek, ktorý má lásku k Bohu a 

tak i posväcujúcu milosť. (Viď učenie o posväcujúcej milosti a o dobrých skutkoch.) Z toho nasleduje: 

Len taká viera vedie k spaseniu, ktorá je spojená s láskou k Bohu. Preto povedal sv. Pavol: ≪Hoci 

by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, ale nemal by som lásky, nič by zo mňa nebolo≫ (1. 
Kor. 13, 2.) Kto teda verí, ale nemá lásky k Bohu, bude zatratený.  

— Potrebné je i to, aby sme vieru svoju navonok vyznávali. ≪Lebo srdcom verí sa k spravodlivosti, 

ale ústami činí sa vyznanie k spaseniu.≫ (Rim. 10, 10.) Obratnosť v reči znenáhla strácame ak sa v 
nej necvičíme; tak strácame i živosť viery, ak ju neprejavujeme. (Deharbe.) Vieru skoro stratíme, ak 

sa v nej necvičíme. (Sv. Amb.) Človek pozostáva z tela i z duše, má teda slúžiť Bohu nielen vnútorne, 

ale i navonok. Už i príroda núti ho k tomu, aby ukázal navonok, o čom je vnútorne presvedčený. Tým, 

čo nevyznávali vieru svoju, povie Boh v deň súdny: ≪Amen pravím vám, neznám vás≫. (Mat. 25, 12.)  

— O vyznaní viery dôkladnejšie prehovoríme neskôr. 

 

6. Pohnútky viery. 
 

1. Pohnútky, ktoré nás k vereniu nakláňajú, sú obzvlášť zázraky a proroctvá; lebo 
týmito dosahujeme úplnú istotu, že je táto alebo oná pravda viery naozaj od Boha.  
 

Predovšetkým je pohnútkou viery i pravdivosť Božia; lebo pravdy od Boha nám zjavené veríme preto, 

lebo vieme, že Boh je pravdivý a ani pomýliť ani klamať nemôže. Avšak žiaden rozumný človek neuverí 

niektorej pravdy, zakiaľ celkom isto nevie, že pravda tá je naozaj od Boha. Preto skutky, ktorými 
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Boh potvrdzuje, že naozaj hovoril, sú pre nás ľudí vážnejšou a nevyhnutne potrebnou pohnútkou 

viery. Apoštoli práve preto, že svojimi očami videli toľko zázrakov Kristových a toľko vyplnených 

proroctiev jeho i prorokov, verili bez pochybovania slovám Kristovým pri poslednej večeri : ≪Toto je 

telo moje≫, ≪Toto je krv moja≫. Zázrak reči v deň zoslania Ducha Svätého pohol 3000 ľudí k prijatiu 

viery kresťanskej; zázrak pri dverách chrámových zas ďalších 2000; mnohé zázraky apoštolov, 

ktorými Boh potvrdzoval ich reč (Mat. 16, 20), pohli pohanov k prijatiu kresťanského náboženstva; 
sv. Pavla nepohlo nič iného k prijatiu viery, ako zázrak na ceste do Damasku, cisára Konštantína nič 

iného, ako skvelý kríž na nebi. Koľkí asi boli k viere pohnutí alebo v nej posilnení, keď r. 70. videli, 

ako sa proroctvo Kristovo o skaze Jeruzalema vyplnilo; alebo r. 361, keď v zázračnom prekazení 

stavby židovského chrámu v Jeruzaleme poznali pravdivosť iného proroctva Kristovho. Sú ešte iné 

pohnútky, ktoré nás k viere pobádajú, ako napr. stálosť a veľký počet mučeníkov, zázračné rozšírenie 

a stále trvanie kresťanského náboženstva, 4 známky Cirkvi. ≪Už i Cirkev sama v sebe je veľkou a 

ustavičnou pohnútkou viery≫ (Snem Vat 3, 3); pamätaj len na jej nezničiteľnosť a rozkvet navzdory 

všetkým prenasledovaniam. Nie všetci ľudia sa tým istým spôsobom dostávajú k prijatiu viery; 

jedného pohne k tomu stálosť mučeníkov, druhého svätý život kazateľa, tretieho nejaký zázrak a 

štvrtého zas trest Boží, ktorý zastihol prenasledovateľa Cirkvi. (Sv. Aug.) 
 

Najviac zázrakov sa stalo na začiatku kresťanstva, lebo vtedy boli potrebné k 
rozšíreniu viery. Dobrý Boh je podobný záhradníkovi, ktorý polieva rastliny, kým sú 

malé; kým Cirkev bola malá, polieval ju Boh zázrakmi. (Sv. Reh. V.) 
 

2. Zázraky sú také neobyčajné skutky, ktoré prírodnými silami nemôžu byť 

vykonané, ale zasiahnutím vyššej moci sa stávajú. 
 

Neobyčajné je, čo naplňuje nás údivom, lebo sme to ešte nevideli, nepočuli a snáď ani vysvetliť si 

nemôžeme. Kto ešte nikdy nevidel železnicu, parník, ten diví sa, keď tieto veci zočí. Obdivujeme 

fonograf, či nástroj, ktorý celé hudobné hry, reči a pod. verne podľa hlasu opätuje, a pomocou ktorého 

i po viac storočiach bude možné počuť hlas slávnych ľudí. A predsa také neobyčajné skutky nie sú 

zázraky, hoci ich mimovoľne i ≪zázračnými≫ nazývame, keď ich vidíme. Také diela dajú sa vykonať 

prirodzenou cestou, pomocou prírodných síl. Zázraky sú len také neobyčajné skutky, ktoré pomocou 

prírodných síl vôbec nemôžu byť vykonané. 
Napr. vzkriesenie mŕtveho je zázrak, lebo tu z jednej strany deje sa niečo celkom iného, než čo sa 

obyčajne stáva (teda niečo neobyčajného); z druhej strany ani všetci učenci a umelci sveta nie sú v 

stave vzkriesiť mŕtveho k životu pomocou nám známych prírodných síl. Tu teda musela zasiahnuť 

vyššia sila.  

— Zázraky sú výnimky (neobyčajné zjavy) v obyčajnom behu prírody. Zdajú sa byť chybami proti 

prírodným zákonom. No vskutku nie je tak; zákony prírodné účinkujú síce, ale v účinkovaní svojom 
hatené sú silou, ktorá sa doň zamiešala. Keď knižka na zem padá a moja ruka ju zachytí, tým 

nezrušuje sa prírodný zákon. Niečo podobného stáva sa i pri zázrakoch, lenže tu nevidíme silu, ktorá 

zakročila. 
Sú pravé zázraky a zdanlivé zázraky. Pravé zázraky zas môžu byť veľké alebo jednoduché.  

Veľké zázraky sú také krom obyčajné skutky, čo prírodnými silami vôbec vykonané byť nemôžu, 

napr. vzkriesenie mŕtveho, trvajúca neporušiteľnosť a hybkosť mŕtvoly.  
Jednoduché zázraky sú také krom obyčajné skutky, ktoré síce aj prírodnými silami môžu byť 

vykonané, ale len oveľa ťažším spôsobom; jednoduchý zázrak je napr. uzdravenie chorého púhym 

slovom, náhle poznanie cudzej reči.  

— Zdanlivé zázraky sú také mimoriadne skutky, ktoré zlý duch pomocou prírodných síl tak obratne 

koná, že naše zmysly tým bývajú oklamané. (Myslíme, že je niečo tu, čoho vskutku niet.) Zdanlivé 
zázraky ponášajú sa na fígle taškárov (hltanie nožov, vypľuvanie peňazí a pod.), lenže zlí duchovia sú 

oveľa vtipnejší a obratnejší. Také zdanlivé zázraky činili už s pomocou zlého ducha i čarodejníci 

egyptskí, ktorí napodobňovali zázraky Mojžišove (2. Mojž. 7, 11), ďalej čarodejník Šimon (Sk. ap. 8, 

9); i antikrist (2. Tes. 2, 8) bude robiť zdanlivé zázraky pomocou prírodných síl. (Sv. Tomáš Akv.) Práve 

tak dalo by sa vysvetliť i zmiznutie pohanských obetí alebo premenenie Ifigénie v laň a pod. (Ben. 

XIV.) 
 

Pravým zázrakom dáva Boh stať sa len k svojmu osláveniu, zvlášť k potvrdeniu 

pravdy. 
 
Pravým zázrakom teda dáva Boh stať sa z nasledujúcich príčin: aby ukázal, že niekto je naozaj posol 
Boží a že to, čo povedal, je pravda; alebo aby potvrdil svätosť života niektorého zomrelého človeka; 
alebo aby dokázal svoju dobrotu a spravodlivosť. Ale nikdy nedopúšťa Boh pravých zázrakov k 

potvrdeniu nepravdy. 
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Na všetky listiny (napr. školské vysvedčenia) udiera sa pečať od vrchnosti, ktorá ich vydáva. Pečať je 

dôkazom, že patričná vrchnosť naozaj vydala listinu. I Boh má pečať, ktorou zhodnoverňuje, že niečo 

od neho pochádza. Táto pečať sú jeho zázraky. Ba táto pečať má pred inými tu prednosť, že ju nikto 

napodobniť nemôže. (Abel) Kristus odvoláva sa často na svoje zázraky, aby dokázal božské poslanie 

svoje. (Mat. 11, 4- 5; Ján 10, 37.) Jeden člen francúzskeho direktória, menom Lepaux (č. lepo), po 
dlhom lámaní hlavy vymyslel nové náboženstvo takzvanú filantropiu (t.j. ľudomilstvo) ale nemohol 

nikoho získať. Išiel k štátnikovi Talleyrandovi i ponosoval sa mu na svoj nezdar. Tento dal mu náležitú 

odpoveď: ≪Mňa neprekvapuje, že ste ničoho nedocielili. Ak chcete mať úspech, iďte a čiňte zázraky: 

uzdravujte nemocných, krieste mŕtvych, potom sa dajte ukrižovať, pochovať a v tretí deň vstaňte z 

mŕtvych≫. Zarazený odišiel mudrc. Áno zázrakmi musia sa zhodnoverniť poslovia Boží! I pravú Cirkev 

zhodnoverňuje Boh zázrakmi.  

— Pravými zázraky potvrdzuje Boh ďalej svätosť zomrelých ľudí. Preto stávajú sa zázraky na 

hroboch svätých (napr. na hrobe Elisea, 4. Kráľ. 13), na telách svätých a vzývaním svätých. Keď 

Cirkev niekoho za svätého má vyhlásiť, požaduje vždy aspoň 2 zázraky, ktoré udiali sa po smrti 
svätého na príhovor jeho ; pri samom vyhlásení za svätého požaduje nové zázraky. V Starom zákone 

činili svätí viac zázrakov zaživa, než po smrti; no v Novom zákone menej zaživa a viac po smrti. Lebo 

veď svätí Nového zákona potrebujú zázraky, aby Cirkvou za svätých vyhlásení boli. (Bon. XIV.)  

— Pravými zázrakmi ukazuje Boh i svoju dobrotu a spravodlivosť. Pomysli si na vyschnutie 

Červeného mora, na rozdelenie Jordánu pri prechode Izraelitov, na mannu a na vodu zo skaly na 

púšti. Rozpomeň sa tiež na potopu, na ohnivý a sírový dážď, ktorý spustošil Sodomu, na náhlu smrť 
Annaniaša a Safiry. Pritom treba poznamenať, že zázraky Starého zákona boli viac trestné zázraky. 

(Trestné zázraky vyslobodili Izraelitov z rúk Egypťanov, trestné zázraky krotili Židov na púšti, trestné 

zázraky ukazovali okolitým národom slávu Boha izraelského). V Novom zákone nenachádzame 

trestných zázrakov, vynímajúc vyschnutie figového stromu, ale Boh chce tu zázrakmi vlievať ducha 

lásky do sŕdc ľudských. Zázraky Starého zákona boli ďalej veľkolepé; zázraky Kristove nie sú tak 
veľkolepé, ale tým významnejšie vnútorne. V Starom zákone vypínali sa hore vlny Jordánu pred 

Izraelitami; tomu zodpovedá v Novom zákone nie tak veľkolepé utíšenie vlnobitia na jazere, ktorým 

poukazovalo sa na prenasledovania a zázračné víťazstvá Cirkvi. V Starom zákone dáva Boh ľudu na 

púšti jesť mannu; v Novom zákone spomína sa dva razy nasýtenie niekoľko tisíc ľudí. V Starom 

zákone ukazuje sa na púšti skvelý ohnivý stĺp, v Novom zákone celkom z ticha jasná žiara na nivách 

betlehemských.  
— No pravých zázrakov nedopúšťa Boh nikdy k potvrdeniu nepravdy. Lebo pravé zázraky sú vždy 

dôkazom božského účinkovania a pravdy; keby i diabol mal moc robiť také zázraky, dopustil by Boh 

potvrdenie bludu, čo o jeho dobrote myslieť sa nedá. (Sv. Tom. Akv.) Boh ovšem dopúšťa, aby zlí 

duchovia alebo zlí ľudia zdanlivo zázraky robiť mohli. Ale tieto sú následok spravodlivosti Božej a 

slúžia k potrestaniu nevery. (Suarez.) Spravodlivým však udeľuje Boh milosti, aby tento klam poznali. 

Diabolského pôvodu (či zdanlivé) sú také zázraky, čo nemajú trvácnosti (uzdravenia nemocných, ktoré 
dlho netrvajú), čo ani duši ani telu nie sú osožné, čo nestávajú sa k upevneniu viery a dobrých 

mravov, alebo konajú sa s nezmyselnými a bláznivými obradmi. (Sv. Tom. Akv.) 

 

Keď Boh zázrak činí, obyčajne používa k tomu niektorého tvora, niekedy i 
nehodného. 
 

Tvory môžu činiť zázraky, keď im Boh dá moc. (Sv. Tom. Akv.) Svätí vždy robili zázraky mocou Božou 

(v mene Božom), len Kristus robil ich v mene svojom. Dar zázrakov daný je zdarma a tak môže byť 

daný i nehodným ľudom k spaseniu iných. (Mat. 7, 22.) Preto mohli by zázraky robiť i pohania a 

neverci, pravda len k potvrdeniu pravdy. Pamätaj len na božské súdy v stredoveku; niektorí k 
dokázaniu svojej nevinnosti chodili vraj bez úrazu po žeravom uhlí alebo v site nosili vodu a pod. 

(také zázraky mali asi za účel presvedčiť ľudí o prozreteľnosti božskej.)  

— I diabol môže robiť pravé zázraky, ak ho Boh chce použiť, aby zlostníkov potrestal (Sv. Aug.); nebol 

to nikto iný, ako diabol, ktorý zapríčinil pliagy egyptské a biednu smrť Herodesovu. (Sk. ap. 12.) V 

tomto prípade sú i zázraky diablove potvrdením pravdy. Avšak netreba hneď utiekať sa k zázrakom a 

všemohúcnosti, kde sa vec aj prirodzeným spôsobom dá vysvetliť. (Sv. Aug.) 
 

3. Proroctvá sú určité predpovedania takých budúcich vecí, ktoré žiaden tvor 
nemôže vedieť, ale len sám Boh. 
 

Boh dáva niekedy predpovedať budúce veci, ktoré závisia len od slobody človeka; také veci môže 
vedieť len Boh. Také proroctvo bolo napr. predpovedanie o páde Petra, apoštola o ktorom by sa práve 

opak mohol očakávať. (Mar. 14, 31.) Proroctvom je i predpovedanie takých veci, ktoré dopustí Boh 

podľa svojej ľubovôle; teda napr. predpovedanie skazy Jeruzalema a o znakoch posledného súdu.  

— Proroctvá mohli by sa nazývať i zázrakmi vševedúcnosti v protiklade so zázrakmi všemohúcnosti 

Božej. Právom môžeme ich nazývať zázrakmi, lebo sú to tiež veci, ktorých pôvodcom môže byť len 
Boh. Lebo také budúce veci, čo závisia od slobodnej vôle ľudskej, vie iba sám Boh (Is. 41, 23; 46, 10), 
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≪ktorý skúma srdce i skúša ľadviny≫. (Jer. 17, 10.) Ani skrytých vecí Božích nikto nepozná, ale len 

Duch Boží. (1. Kor. 2, 11.)  

— Proroctvá nie sú veštby pohanských orakulov; lebo predpovedania týchto boli zväčša neurčité 

(dvojzmyselné). Napr. Kroesovi predpovedalo orakulum: ≪Keď Kroesus prejde cez rieku Halys, zborí 

veľkú krajinu≫. Tu nebolo povedané, či zborí svoju (čo sa i vskutku stalo) a či cudziu krajinu.  

— Nie sú proroctvá: predpovedanie počasia znalcami prírody, predpovedanie zatmení slnca a mesiaca 

hvezdármi, predpovedanie vyzdravenia alebo blízkej smrti lekárom, vojny štátnikmi a pod.; lebo tu 

predpovedajú sa veci, na ktoré z jestvujúcich príčin poukázať možno. 

 

Proroctvá dáva Boh len najviac skrze poslov svojich ohlasovať preto, aby pravú 
vieru pozdvihol alebo ľudí napravil. 
 

Boh dal skrze prorokov mnoho predpovedať o budúcom Vykupiteľovi, aby ľudí v dobe pred Kristom 

vo viere vo Vykupiteľa udržal a ľudí v dobe po Kristu o kresťanskom náboženstve presvedčil, teda k 

viere pohol alebo v nej posilnil. Skrze Noema oznámil Boh potopu, aby nemravných ľudí napravil.  
— Proroctvá hlásajú obyčajne len poslovia Boží. Len výnimočne zdeľuje Boh budúce veci ľudom 

hriešnym alebo neveriacim a používa týchto za nástroje k blahu iných. Kráľovi Baltasarovi oznámil 

Boh zahynutie skrze zjavenie ruky ktorá na stenu písala. (Dan. 5.) Pohanským Moabitom a ich kráľovi 

dal Boh skrze Balama oznámiť príchod Vykupiteľa; proroctvo znelo: ≪Hviezda vyjde z Jakuba... ≫ 

(4. Mojž. 24.) No obyčajne používa Boh len vyvolené duše ako hlásateľov proroctiev. (Ben. XIV.) 

Vyvolení dozvedia sa o budúcich veciach vnútorným osvietením, alebo skrze videnia (zjavenia), alebo 

skrze anjelov. Tak archanjel Gabriel zvestoval Danielovi v zajatí babylonskom príchod Vykupiteľa; 

rozpomeň sa na proroctvo o 70 ročných týždňoch. (Dan. 9.) Avšak budúce veci oznamujú sa ľudom 

vždy len z prípadu na prípad; nikto nedostáva trvalej schopnosti, aby stále predvídal budúce veci. 
Túto schopnosť mal len Bohočlovek. Preto ani najosvietenejší prorok nie je v stave odpovedať na 

všetky otázky. (4. Kr. 4, 27.) Samuel nepoznal budúceho kráľa židovského, zakiaľ mu Dávid nebol 

predstavený. (1. Kr. 16, 12.)  

 

Proroctvá sú teda obyčajne dôkazom toho, že niekto je posol Boží. 
 

Ale proroctvá musia už byť vyplnené, ak majú byť dôkazom, že niekto od Boha je poslaný. (5. Mojž. 

18, 12.) I nesmú byť v protiklade ani so zjaveným učením (5. Mojž. 13, 2), ani so svätosťou Božou; 

musia budiť pobožnosť, byť užitočné a spasiteľné (1. Kor. 14, 3) i pokojne a skromne prednesené; len 
falošní proroci majú zvyk nahnevať sa a zúriť, ako šialení. (Sv. Ján Zl.)  

7. Nedostatok a strata kresťanskej viery. 
 

Kresťanská viera je cesta do neba. Bohužiaľ, nie všetci ľudia nachádzajú sa na tejto ceste, mnohí sú 

na bludných cestách. 
 

I. Kresťanskej viery nemajú: 1. bludári, 2. neverci. 
 
1. Bludári, alebo kacíri, sú tí, čo jednotlivé zjavené náboženské pravdy tvrdošijne zavrhujú. 

Menujú sa bludármi, lebo v niektorých veciach viery blúdia. Tí, čo iných ľudí zvádzajú k bludu, 

nazývajú sa bludoučiteľmi. Bludoučitelia sú mole, ktoré drahocenné rúcho Kristovo, Cirkev, 

rozožierajú. (Sv. Reh. V.) Urazená pýcha zaviedla bludoučiteľov na zlé cesty. (Sv. Iren.) Bludoučitelia 

boli napr. Arius, kňaz v Alexandrii, ktorý zapieral božstvo Kristovo (preňho uskutočnil sa cirkevný 

snem v Nicai r. 325), Macedonius, biskup carihradský, ktorý zapieral božstvo Ducha Svätého (preňho 
uskutočnil sa snem Carihradský r. 381); Ján Hus, kňaz v Prahe, ktorý napádal obzvlášť učenie o 

Cirkvi (Snem Kostnický 1414); mních Martin Luther z Wittenbergu, ktorý napádal hlavne božskú 

ustanovizeň pápežstva a učiaci úrad Cirkvi (Snem Trid. 1545— 1563); Henrik VIII. kráľ anglický 

(†1547), ktorý z nenávisti proti pápežovi, lebo jeho platný sobáš zrušiť nechcel, vyhlásil sa za hlavu 

cirkvi anglickej, zaviedol anglikánsky blud v Anglicku (v Írsku sa mu to nepodarilo) a hrozne 
prenasledoval katolíkov; bývalý profesor na vysokých školách a kapitulský prepošt Dollinger v 

Mníchove, ktorý popísal mnohé podarené vedecké diela, ale k predprácam Vatikánskeho snemu r. 

1870. nebol privolaný, z urazenej pýchy ostro napádal ustanovenie tohože snemu o neomylnosti 

pápežskej a preto bol z Cirkvi vyobcovaný r. 1871 a zomrel bez obrátenia (1890). On je hlavným 

pôvodcom takzvaného starokatolíckeho bludu. A i. Ako vidno, bludoučitelia temer všetci boli, 

bohužiaľ, kňazi. Ľudia rozširujúci bludy podobní sú falšovateľom peňazí, ktorí nemajú práva raziť 
peniaze a falošné za pravé vydávajú. Oni sú vrahovia, lebo kazia ľuďom cestu, ktorá vedie do života 

večného (táto cesta je viera) a tlačia ich na chodník, ktorý vedie do večnej smrti. (Bisk. Zwerger.) 

Kristus vystríha pred nimi a hovorí: ≪Varujte sa lživých prorokov, čo prichádzajú k vám v rúchu 

ovčom (t.j. krásne hovoria a lichotia), ale vnútri sú draví vlci (t.j. plní zlosti). Po ovocí ich (t.j. po ich 
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živote) spoznáte ich≫. (Mat. 7, 15.) Aké obecné reči viedol len napr. Luther, koľké nadávky vyšli z úst 

jeho. Už z toho hneď poznáme, že nebol poslaný od Ducha Sv. Podobne je to i s ostatnými. 
Bludoučiteľom nejde nikdy o čistotu viery, ale o uspokojenie svojich zlých žiadosti, napr. pýchy alebo 

telesnej rozkoše; náboženské náuky sú len zámienkou, pod ktorou chcú dosiahnuť zlé ciele svoje. 

Pritom vždy hľadia využiť u ľudí niektorú slabú stranu. (Tak napr. Luther sľúbil kniežatám cirkevné 

statky, kňazom, že sa môžu ženiť atď.) Robia tak, ako ten had v raji s Evou.  

— K bludárom patria i rozkolníci, ktorí vlastne len hlavu Cirkvi uznať nechcú, ale pritom ustavične 

do bludov upadajú. Rozkolníci sú napr. nezjednotení Gréci, ktorí sa r. 1053. na popudzovanie 

ctižiadostivého patriarchu Michala Cerularia odtrhli od Ríma; i ruská cirkev, ktorá sa r. 1587. od 

gréckej odlúčila, a ktorú od r. 1721. cár spravuje. Kacírstvo považovala Cirkev vždy za jeden z 

najväčších zločinov. Už sv. Pavol vyslovil sa: ≪Ale keby i .... anjel z neba hlásal vám iné evanjelium, 

okrem toho, čo sme vám my kázali, nech je prekliaty≫. (Gal. 1, 8.) A sv. Hieronym hovorí! ≪Nikto nie 

je tak bezbožný, že by ho kacírsky človek v bezbožnosti neprevyšoval≫. Kacíri sú z Cirkvi vylúčení; 

od tohto trestu môže ich rozhrešiť len pápež alebo od pápeža splnomocnený biskup. (Pius IX. 12, 10. 

1869.)  
 

Kto však z nezavinenej nevedomosti žije v blude, ten v očiach Božích nie je bludárom. 
 
Kto teda vychovaný bol napr. v protestantizme a nikdy nemal príležitosti dať sa náležíte poučiť o 

pravde katolíckeho náboženstva, ten je bludárom len podľa mena; lebo u toho niet tvrdošijného 

odvrhávania poznanej pravdy. ≪Ak má náklonnosť, prijať všetko, čo Boh zjavil, nuž je pravoverný≫. 

(Sv. Aug.) On práve tak nie je bludárom, ako nie je zlodejom ten, čo má cudzí statok bez toho, že by 

to vedel. 
 

2. Neverci sú tí, ktorí chcú veriť iba to, čo zmyslami spozorovať a rozumom pochopiť 
môžu. 
 

Nevercom bol apoštol Tomáš; tento nechcel veriť vzkriesenie Krista, kým neuzrie na rukách jeho jaziev 

od klinov, nevopchá prst svoj do rán Kristových i nevloží ruky svoje do boku jeho. (Ján 20, 25.) 

Tomášovi podobajú sa mnohí ľudia; chcú veriť len to, čo vidia, rukami chytiť a snáď ešte i žuvať môžu; 

všetko ostatné zavrhujú. ≪Nevera je piesočnatá pôda, ktorá nedonáša úrody, hoci by koľkokoľvek 

dažďa dostala≫. (Sv. Ján Zl.) Neverec krivdí Pánu Bohu asi tak ako poddaný svojmu kráľovi, keď ho 

napriek všetkým dôkazom, že je kráľom, za takého uznať a ctiť nechce. (Lehmkuhl.) O koľko veriť 

musia neverci, aby neverili! (Kl. Hofb.) 

 

Nevera pochádza najviac zo zlého života. V čistej a tichej vode zrkadlí sa slnko, ale nie v mútnej. Práve 
tak je to i s človekom, ak je mravne bezúhonný, ľahko dôjde k viere; ale telesný človek nechápe veci, 

ktoré sú z Ducha Božieho. (1. Kor. 2, 14.) Zašpinené zrkadlo ukazuje zle alebo nijako. Ani duša, ktorá 

je zrkadlom prijímajúcim svetlo božské (Sv. Maxim), nechápe pravdy viery, keď je neprávosťami 

zanečistená. 

 

II. Ľahko stratí kresťanskú vieru:  
1. kto je ľahostajný k náukám viery;  
2. kto o pravdách viery dobrovoľne pochybuje; 

3. kto číta protináboženské knižky alebo noviny; 
4. kto vstupuje do protináboženských spolkov alebo do zmiešaného manželstva. 

 

1. Kto sa z hriešnej ľahostajnosti nič nestará o vieru, ten pomaly celkom príde o ňu. Povodí sa s 
ním, ako s rastlinou, ktorá  nepolievaná vyschne, ako s lampou, ktorá zhasne, keď nedolieva sa olej. 

Ó, jak nešťastní sú ľudia, ktorí sú ľahostajní voči viere svojej a žijú slepo bez Boha; ktorí ani sa 

nemodlia, ani na kázeň nechodia, ani nečítajú náboženské knižky a len o súčasné veci sa starajú! 

Toto sú tí pozvaní hostia v evanjeliu, ktorí pre majetok, voly, ženu nechcú ísť na nebeskú hostinu. 

(Luk. 14, 15.) A podivná vec, takí ľudia považujú sa ešte za ≪osvietených≫ i hľadia s opovržlivou 

útrpnosťou na tých, čo náboženské povinnosti svedomite plnia. Veď práve oni sú nevzdelaní a sprostí, 

keď najvyšších pokladov života nerozumejú a v najvážnejšej záležitosti života sa nevyznajú. Takí ľudia 

vždy vedú i zlý život. Vinice, ktoré sa dlho neobrábali, zarastú burinou a spustnú; práve tak i srdce, 
ktoré sa náboženským poučovaním nevzdeláva, prijme pohanský život i pohanské mravy. (Ľud. Gran.) 

Telo musí sa živiť, inak zahynie hladom. Tak musí sa živiť i duša, aby nezahynula. Pokrm živiaci dušu 

je evanjelium, t.j. učenie Kristovo. (Sv. Aug.) Kristus v rozhovore so Samaritánkou nazýva učenie svoje 

vodou, čo na veky zahasí smäd ľudského ducha. (Ján 4, 43.) A v kafarnaumskej synagóge povedal: 

≪ Ja som  chlieb  života, kto prichádza ku mne, nebude lačnieť.≫ (Ján 6, 35.) Kto teda nestojí o tento 

chlieb života, o tento pokrm duše, toho duša už teraz umiera. 
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2. Kto dobrovoľne pochybuje o pravdách viery, ten pomaly celkom stratí svoju vieru. Pochybovanie 

o viere pochádza od diabla. Dom sa musí zvaliť, keď sa pohne jeho základ ..(pomysli si na 

prepadávanie sa domov v banských mestách), tak i budova viery, keď je sklátená pochybovaním. Kto 

pochybuje o pravdách Bohom zjavených, neľúbi sa Bohu, lebo mu neverí. To vidíme na nasledujúcich 

mužoch: Mojžiš pochyboval, či Boh dodrží svoj sľub a dá vody šomrajúcemu ľudu; potrestaný bol 
tým, že nevošiel do zasľúbenej zeme. (4. Mojž. 20.) Zachariaš pri zvestovaní, že sa mu narodí Ján, 

pochyboval, či sa vyplnia slová anjelove; potrestaný bol nemotou. (Luk. 1.) Avšak pochybnosti o viere, 

ktoré vzniknú bez našej vôle, nie sú hriešne, ak k nim neprivolíme. Keď teda prídu pochybnosti o 

viere, máme sa hneď utiekať k modlitbe. Prosme Boha o svetlo a milosť, keď blíži sa tmavá 

pochybnosť. Ani vôbec nie je hriech, keď dôkladne skúmame veci, o ktorých vzniknú v nás 
pochybnosti ohľadom viery, s úprimnou žiadosťou, aby sme pravdu našli a potom ešte pevnejšie veriť 

mohli. Ba to je znakom opatrnosti a múdrosti. (Mária Lat.) Len nesmieme mudrovať o pravdách viery, 

ktoré pochopiť nemožno; inak pochodíme, ako ten čo dlho pozerá do slnka; tento oslepne alebo stratí 

zrak, my stratíme vieru. 

 

3. O vieru príde i ten, kto číta knihy proti nej písané. To vidíme na pražskom kňazovi Husovi; tento 
čítal spisy anglického kacíra Wicliffa, stal sa tak sám veľkým kacírom a priniesol mnoho biedy na 

českú vlasť svoju. (Spálený bol v Kostnici r. 1415.) I oba bludoučitelia Zwingli, kazateľ v hlavnom 

chráme curyšskom vo Švajčiarsku (†1541), a Kalvín v Ženeve (†1574) boli najviac len spismi 

Lutherovými na zlé cesty zavedení. Isté je i to, že cisár Julián odpadlík len preto stal sa neverným 

katolíckej viere, lebo v Nikomedii čítal proticirkevné spisy Libaniove (†363). Také proti viere namierené 
spisy, čo v najnovšom čase došli veľkého rozšírenia, sú zvlášť tie, ktoré pochádzajú od bezbožných 

mudrcov Rousseaua (†1778), Voltaira (†1778) a iných z časov francúzskej revolúcie, ďalej spisy 

Renana (†1892) a francúzskeho románopisca Zolu. Cirkev ako láskavá matka upozorňuje deti svoje 

na také viere nepriateľské spisy a zakazuje ich čítať. Povážme, že ani štát nedovoľuje čítať akúkoľvek 

knihu alebo časopis. V Ríme je od r. 1571. osobitný výbor (či kongregácia) k preskúmaniu kníh, 

takzvaná kongregácia indexu, skrze ktorú apoštolská Stolica zakazuje katolíkom čítať niektoré viere 
alebo dobrým mravom nebezpečné knihy.  

— Ako skúsenosť dokazuje, stratia pomaly celkom svoju vieru i tí katolíci, čo pravidelne čítajú noviny 

viere nepriateľské. Za našich časov je veľa novín, ktoré, aby sa stali nápadnejšími, obľubujú si v 

tom, že náboženské náuky, cirkevné ustanovizne a obzvlášť služobníkov Cirkvi znevažujú. Tým kazí 

sa viera čitateľov. Nech nik nehovorí, že vie posúdiť a utvoriť si osobitnú mienku, keď číta; lebo veď i 
kvapka urobí dieru na kameni, keď často naň padá. Znenáhla zakorení sa v čitateľovi takých novín 

nevera a náboženská ľahostajnosť. Ako nemôže byť telesne zdravý, kto užíva nezdravý pokrm, tak 

nemôže ostať duchovne zdravým ani ten, čo užíva škodlivý pokrm takých novín. ≪Kto dlho sedí pri 

ohni, roztopí sa, hoci by bol zo železa. (Sv. Izidor.) 

 

4. Medzi spolkami viere nepriateľskými je najnebezpečnejší spolok frajmaurerov 

(slobodomurárov) a či slobodných murárov. Posledným cieľom frajmaurerov (slobodomurárov) je: 

podkopať potajomky, a čiastočne i verejne, všetky jestvujúce vlády, cirkevné i svetské, zrútiť ich a 

založiť pomaly veľkú frajmaurerskú (slobodomurársku) svetovú republiku. Spolok frajmaurerov 
založili niekoľkí vysokopostavení voľnomyšlienkari v Anglicku r. 1717. Lebo vnútorné zriadenie tohto 

spolku bolo podobné zriadeniu spolku murárov, ktorí v stredoveku stavali hlavne chrámy, a lebo jeho 

členovia chceli vybudovať svetu duchovný chrám takzvanej humanity (t.j. ľudskosti) a osvety, 

menovali sa slobodnými murármi a či ≪frajmaurermi≫ (podľa nemeckého Freimaurer). Kto vstúpi 

do spolku frajmaurerov, navštevuje ich schôdzky alebo týmto len praje, je z Cirkvi vyobcovaný, t.j. 

nemá účasti v modlitbách Cirkvi a nesmú sa mu vysluhovať sv. sviatosti. Od tohto trestu môže 

rozhrešiť kajúceho hriešnika len pápež; ale frajmaurerovi kajúcemu na smrtnej posteli môže dať 

rozhrešenie i jednoduchý kňaz. (Klem. XII. 1738, Ben. XIV. 1751, Pius VII. 1821, Lev. XII. 1825, Lev. 

XIII. 20. 4. 1884.) O najvyšších cieľoch frajmaurerov vedia obyčajne len tí spomedzi nich, čo sú vyššie 
postavení, ostatní iba platia. Je to tam, ako vo vojne; obecní vojaci mašírujú síce, ale nevedia plánu 

generálovho.  

— O škodlivosti zmiešaných manželstiev bude reč v náuke o prostriedkoch milosti pri sviatosti stavu 

manželského. 
 

III. Takí ľudia, čo svojou vinou bez kresťanskej viery umrú, nebudú spasení. 
 

Kto nemá viery, už teraz je biedny: pomysli si len na pohanov. Taký sedí ≪vo tme a tieni smrti≫. 

(Luk. 1, 79.) Pravdy náboženstva prichodia mu len ako nejaké bájky. (BI. Kl. Hofb.) Kristus hovorí:  

≪Kto neverí, bude zatratený≫. (Mar. 16, 16); a zas: ≪Kto neverí, už je odsúdený≫. (Ján 3, 18.) O 

kacírovi hovorí sv. Pavol, že je svojim vlastným súdom odsúdený. (Tit. 3, 11.) Modli sa teda, milý 

kresťane, každý deň za obrátenie bludárov a nevercov. Nasleduj v tom svätých. Bl. Klement Hofbauer 

(†1820 vo Viedni) vravieval: ≪Ó, keby som len mal milosť, že by som obrátil všetkých nevercov a 

bludárov; na svojich ramenách a pleciach nosil by som ich do svätej katolíckej Cirkvi!≫ 
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8. Vyznanie viery. 

 

1. Boh žiada, aby sme svoju vieru i navonok vyznávali; lebo Kristus prikazuje:   

≪Tak nech svieti svetlo vaše pred ľuďmi, aby videli dobré skutky vaše a velebili 

Otca vášho, ktorý je v nebi≫. (Mat. 5, 16.) 
 

Máme teda slovami alebo skutkami ukazovať druhým, že sme katolícki kresťania a že si náboženstvo 

svoje z presvedčenia vysoko vážime. Ako z hore uvedených slov Krista vidíme, máme byť vo svete tým, 

čím je svetlo v izbe. Máme verejným vyznávaním viery prispievať k tomu, aby spolu ľudia naši Boha 
lepšie poznali a jeho príkazy svedomitejšie plnili. Ako lenivý kôň hneď začne bežať, keď druhého koňa 

bežať vidí, tak i spolu ľudia naši, keď vidia naše dobré skutky, budú popudení k nasledovaniu 

dobrého. My sami však vyznávaním viery posilníme sa v nej ešte viac; lebo cvik robí majstra.  

— Ale, bohužiaľ, mnohí ľudia sú bojazliví. Boja sa, že by z nich iní ľudia alebo protináboženské noviny 

posmech robili, že by im to v ich postavení a výžive škodilo, že by stratili objednávky a pod., teda 

neopovážia sa neohrozene ukázať svoju vieru alebo zastať si proti posmeškárom náboženstva. Možno 
ich pripodobniť chlapcovi, ktorý poslaný od rodičov, aby niečo vykonal, zazrie na ceste psa brechať a 

neopováži sa ďalej ísť, ale vráti sa domov bez toho, že by vec vykonal. Tak robia i ľudia, títo pútnici 

pozemskí; vidia, že ich iní prezývajú svätuškármi, sprostákmi, bláznami, premrštencami, i dajú sa 

preto mýliť v dobrých predsavzatiach a odviesť od cesty spasenia. (Sv. Vinc. Fer.) Sú, ako bojazlivé 

zajace, čo dajú sa poplašiť strašidlom na poli, nejakým snopom slamy v handrách a pod., a zanechajú 
svoj pokrm. Nepovážia, že tí, čo nás teraz pre vieru vysmievajú, v deň súdny zahanbení budú. (Mud. 

5, 1— 3.) Kto si nechce zastať za česť Božiu, je nemý pes, ktorý nevie brechať. (Is. 56, 10.) Utešený 

príklad, ako máme vyznávať vieru, dali nám traja mládenci v ohnivej peci, ktorí nechceli sa klaňať 

zlatej soche Nabuchodonosorovej. (Dan. 2.) Práve tak i staručký žid Eleazar, ktorý nejedol bravčoviny, 

hoci mu smrťou hrozili. (2. Mach. 6.) Sv. Móric a tebaiská vojenská družina vyznali i pred cisárom, že 

sú kresťania i odopreli pohanskú obetu, ktorú im cisár pred bitkou vykonať prikázal; boli usmrtení 
blízko Ženevského jazera, (†286.) Nezabudni, ako i prívrženci nepravého náboženstva, napr. 

mohamedáni svoju vieru neohrozene na verejnej ulici vyznávajú a tak mnohých katolíkov zahanbujú. 

Cirkev dodržuje i prôvody (procesie), ako napr. na Božie Telo, na Vzkriesenie atď., aby sme mali 

príležitosť vyznať verejne svoju vieru.  

 

Ale vonkajšie vyznanie viery prikázané je len vtedy, keby vynechanie takého vyznania 

zapríčinilo opovrhnutie náboženstva alebo pohoršenie blížneho. 
 

K spaseniu duše nie je potrebné vyznávať vieru vždy a všade, ale len vtedy, keď to požaduje povinná 

úcta Bohu, alebo spasiteľné povzbudenie, ktoré sme povinný blížnemu. (Sv. Tom. Akv.)  
— Avšak nepotrebujeme odpovedať na dotieravé otázky nevercov o svojej viere; môžeme ich odbaviť 

celkom skrátka alebo sa jednoducho vzdialiť. Istý pán, ktorý si v piatok v hostinci žiadal pôstne jedla, 

odsekol hostinskému, ktorý sa ho posmešne pýtal, akého je náboženstva: ≪Starajte sa radšej o môj 

hladný žalúdok a nie o moju vieru≫. Ale keď pýta sa nás patričná vrchnosť, musíme odpovedať, hoci 

by z toho i smrť nasledovala. Tak urobil i Kristus pred Kajfašom. (Mat. 26, 63.) Tu platia slová 

Kristove: ≪Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu≫. (Mat. 10, 28.) Hnev Boží 

pritiahol by si ten, kto by sa viac bál ľudí, než Boha. (Sv. Aug.)  

— Ani  nemáme  sa  dohadovať  o  viere  s  takými, čo  jej  nemajú.  Už  bl.  Kanisius  povedal:         

≪Náboženské zvady iba rozpaľujú mysle a množia rozhorčenosť≫. Náboženstvo je tak Svätá vec, že i 

to, čo sa o ňom povie, musí sa skromne povedať. (Salvian.) Také zvady stávajú sa najmä v krčme; tu 
však nemá byť ani zmienky o náboženstve. 

 

2. Kto neohrozene vyznáva vieru svoju pred ľuďmi, tomu sľubuje Kristus večnú 

odplatu, lebo hovorí: ≪Ktokoľvek vyzná má pred ľuďmi, toho význam i ja pred 

Otcom mojim, ktorý je v nebesiach≫. (Mat 10, 32.) 
 

Sv. Peter neohrozene vyznal božstvo Krista pred spoluapoštolmi; za to hneď nazval ho Kristus 

blahoslaveným i ustanovil ho za hlavu apoštolov. (Mat. 16, 18.) Boh teda povyšuje tých, čo 

neohrozene vyznávajú svoju vieru. Vidno to i z iných príkladov: Traja mládenci v Babylone vyznávali 

pravého Boha pred kráľom a celým národom; za to vyslobodil ich Boh z ohnivej pece a došli veľkej 
vážnosti. (Dan. 3.) Gróf Rudolf Habsburský stretol raz na poľovačke kňaza idúceho k chorému a 

preukázal najsv. sviatosti oltárnej svoju najhlbšiu úctu; o niekoľko rokov potom bol vo Frankfurte od 

nemeckých kniežat za nemeckého kráľa vyvolený. (1273.)  
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Najväčšiu odplatu v nebi môže očakávať, kto je pre vieru svoju prenasledovaný alebo 

pre ňu o život príde.  
 

Kristus hovorí: ≪Blahoslavení ste, keď vám ľudia zlorečiť a vás prenasledovať a všetko zlé o vás 

hovoriť budú, klamúc, pre mňa: radujte sa, lebo odplata vaša hojná je v nebi≫. (Mat. 5, 12.). Kto pre 

svoju vieru trpieť musel veľké prenasledovania, nazýva sa ≪vyznávačom≫.  

— Kto preto, že vieru svoju neohrozene vyznáva, o život príde, nazýva sa ≪mučeníkom≫. Taký istotne 

dôjde večnej spásy; lebo Kristus vraví: ≪Kto stratí dušu svoju (život svoj) pre mňa, nájde ju≫. (Mat. 

10, 39.) S akou radosťou umierali preto sv. mučeníci! Ako radoval sa pred ukrižovaním sv. apoštol 

Ondrej a pred cisárom Trajánom sv. Ignác Antiochijský: ≪Krivdili by sme mučeníkovi, keby sme sa 

zaňho modlili≫. (Inoc. III.) Mučeník má najvyšší stupeň lásky k Bohu, lebo pohŕda všetkým 

pozemským, ba i najvyšším pozemským pokladom, životom. Každý mučeník je víťaz, a preto 

vyobrazuje sa s palmou; víťaz je, lebo dosiahol, čo chcel. Avšak, nikto nesmie naschvál hľadať 
prenasledovania alebo smrť mučenícku. Mnohí, ktorí tak robili (napr. sami sa udali, modly rúcali a 

pod.), podľahli potom v čas pokušenia, a Cirkev riadne nikdy nectí takých ako mučeníkov. ≪Nikomu 

netreba poskytnúť príležitosť, aby nespravodlivo činil≫. (Sv. Tom. Akv.) Ba Kristus dovolil vyhnúť 

prenasledovaniu i útekom. (Mat. 10, 23.) Ušiel sám Kristus, utekali apoštoli a vynikajúci biskupi, ako 

sv. Cyprián a sv. Atanáz. Len duchovní pastieri nesmú utiecť, keď je prítomnosť ich potrebná k 

spaseniu duší veriacich. (Sv. Tom. Akv.) Nájomník uteká, keď prichádza vlk, no nikdy nie dobrý  
pastier. (Ján 10, 12.) Duchovní pastieri môžu utekať len vtedy, keď ich prítomnosť nie je potrebná a 

mohla by byť príčinou len ešte väčšieho prenasledovania. (Sv. Cyp.)  

— Ale kto za blud zomrie, nie je mučeníkom; lebo takému chýba láska k Bohu, bez ktorej ani 

mučenícka smrť nemá hodnoty. (1. Kor. 13, 3.) Hus z Prahy, ktorý sa v Kostnici radšej dal spáliť, než 
bol by sa zriekol svojho bludu, nebol teda žiadnym mučeníkom. (Zomrel 1415.) Ale ovšem je 

mučeníkom, koho pre vieru porania tak, že na ranu zomrie: kto pre vieru svoju odsúdený je doživotne 

do žalára alebo vyhnanstva; i ten, čo príde o život pre niektorú cnosť kresťanskú, ako napr. Ján 

Krstiteľ, Ján Nepomucký, lebo cnosť kresťanská je istý spôsob vyznania viery. (Sv. Tomáš Akv.) 

Mučeníkov bolo asi 16 milión. ≪Kto sa bojí zomrieť za pravdu, nie je kresťan≫. (Sv. Cyp.) 

 

3. Kto však zo strachu alebo z hanby zaprie vieru svoju, alebo i odpadne od nej, 

tomu vyhráža sa Kristus týmito slovami: ≪Kto by má zaprel pred ľuďmi, toho 

zapriem i ja pred Otcom mojim, ktorý je v nebesiach≫. (Mat. 10,32.); ďalej: ≪Kto 

by sa hanbil za mňa a za slová moje, za toho hanbiť sa bude Syn človeka, keď 

príde v sláve svojej≫. (Luk. 9, 26.) 
 

Kto vieru zaprie, robí tak, ako Peter, ktorý zaprel Krista. (Mat. 26, 69.) Za časov prenasledovania 

kresťanov mnohí zapreli svoju vieru a obetovali modlám. Dnes hanbia sa niektorí prežehnať sa v 

kostole, prijímať sviatosti alebo klaňať sa najsvätejšej sviatosti oltárnej na ulici, keď ju kňaz k 
nemocnému nesie a pod. Niektorí zas zúčastňujú sa náboženských výkonov inovercov, keď pred 

kňazom cudzej cirkvi do zmiešaného manželstva vstupujú, do inovereckého kostola ku krstu za 

kmotrov idú alebo tam i prijímajú a pod. (Kto však len zo zvedavosti vojde do kostola inovereckého a 

díva sa tam na bohoslužbu alebo z ohľadov zdvorilosti navštevuje inoverecké pohreby alebo svadby, 

ten nehreší). Takí ľudia, čo zo strachu alebo hanby zaprú svoju vieru, prídu o vážnosť i u druhých  

ľudí; lebo takých strachopudov nikto si neváži. Cisár Konštanc, otec Konštantína Veľkého, rozkázal 
svojim kresťanským dvoranom, aby modlám obetovali. Niektorí zo strachu skutočne obetovali; týchto  

považoval cisár za neverných i odohnal ich zo služby. (Meh. I. 45.)  

— Ešte nešťastnejším je, kto odpadne od viery. Bohom osvietený kráľ Šalamún kvôli pohanským 

ženám svojim odpadol od pravej viery, stal sa pohanom a modlárom. Cisár Julián (†363) odpadol od 

katolíckej viery a bol potom najväčším nepriateľom kresťanov: rozpomeňme sa len na jeho stavbu 

židovského chrámu v Jeruzaleme a na bohorúhavé slová jeho pri smrti: ≪Nazaretský, ty si zvíťazil!≫ 

Ešte i teraz stáva sa, že katolíci prestupujú na protestantskú vieru, ba i na židovskú, alebo osvedčujú, 

že sú bez náboženskí, t.j. že nevyznávajú žiadnej viery. Obyčajne robia to len zo súčasných ohľadov; 

napr. keď niekto chce vstúpiť do manželstva s inovercom, alebo z nenávisti proti svojmu kňazovi. 

Avšak len zlí ľudia odpadajú od viery. ≪Nech nikto nemyslí, že by dobrí ľudia odpadli od Cirkvi sv. 

Vietor neodnáša dobrého zrna, ale len prázdne plevy≫. (Sv. Cyp.) Zdravého stromu nevyvráti vietor, 

ale hnilý áno. Tí, čo od viery odpadajú znovu križujú Syna Božieho (Žid. 6, 4), teda dopúšťajú sa 

smrteľného hriechu. Kto od viery odpadol, je vyobcovaný z Cirkvi; od tohto trestu môže rozhrešiť len 

pápež alebo od neho splnomocnený biskup. (Pius IX. 12. októbra 1869.) Kto Cirkev za matku nemá, 

ten ani Boha za Otca mať nemôže≫. (Sv. Cyp.) Katolícky kresťan nemá sa teda žiadnym pokušením 
dať odviesť od viery svojej. Má sa podobať stromu, ktorý má pevný koreň a najbúrlivejším víchrom 

odporuje; vojakovi, ktorý i vo vojne neopúšťa miesta svojho. ≪Kto majetok stratil, veľa stratil; kto 

život stratil, viac stratil; kto vieru stratil, všetko stratil ≫. 
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9. Znak sv. kríža. 
 

Katolícky kresťan vyznáva svoju vieru zvlášť znakom sv. kríža. 
 
Čím je vojakovi alebo štátnemu úradníkovi rovnošata (uniforma), tým je katolíckemu kresťanovi znak 

sv. kríža. Židom a pohanom je kríž predmetom nenávisti a posmechu. (1 Kor. 1, 23); ani protestanti 

nechcú mať kríž v úctivosti. Preto je znak sv. kríža vlastný len katolíkovi, hoci ho u nás i nábožnejší 

luteráni napospol užívajú. Lebo žehnanie znakom sv. kríža je prastarý a v celej Cirkvi všeobecný zvyk, 

dá sa úplným právom predpokladať, že pochádza od apoštolov. Obyčajne žehnáme sa tak, že 

hovoríme: ≪V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen≫, a pritom dotkneme sa prstami pravice 

(t.j. pravej ruky) čela, pŕs, ľavého a pravého pleca. Tým prosíme od Boha milosť, aby silou sv. kríža 

náš rozum osvietený, naše srdce láskou k nemu naplnené a naše skutky s pravým úmyslom 
konané boli. Pri evanjeliu však robíme krížik na čele (aby Boh náš rozum osvietil), na ústach (aby 

naše ústa k vyznaniu viery otvoril) a na prsiach (aby naše srdce k zachovávaniu prikázaní naklonil). 

Ten prvý kríž nazýva sa veľkým a ten druhý malým krížom. Prvý pripomína nám i kríž sv. Petra, pod 

ktorého nástupcov patríme. 

 

1. Keď žehnáme sa krížom sv., vyznávame dve najvážnejšie tajomstvá 
kresťanského náboženstva, a síce najsvätejšiu Trojicu a vtelenie Syna Božieho.  

 

Slovo: ≪V mene≫ (a nie ≪v menách≫) pripomína nám jednotu Božiu, ostatné slová 

označujú tri božské osoby.≪V mene≫ značí toľko, čo: Na rozkaz Boží, mocou Božou, 

s pomocou Božou, alebo ku cti Božej. Jeden kríž, ktorý robíme na čelo, ústa a 

prsiach, znamená jednotu Božiu, trojnásobné opätovanie tohto kríža znamená tri 
božské osoby. 
 
Podoba kríža (†) pripomína, že Syn Boží človekom sa stal a nás na kríži vykúpil. Je teda zrejmé, že 

znak sv. kríža je krátkym výťahom katolíckeho náboženstva.  

— V tomto stvorenstve bývame často upomínaní na sv. kríž. Telo ľudské má podobu kríža; každý 

človek má kríž na tvári, kríž tvoria vtáci, keď letia v povetrí, ryby vo vode, najväčšia časť stromov a 

rastlín, nástroje, ako kliešte, kladivo atď.; kríž tvoria hviezdy na južnej oblohe nebeskej. I príchod 
Sudcu k poslednému súdu bude oznamovať kríž na nebi. (Mat. 24, 30.) Katolícka Cirkev má znak sv. 

kríža vo veľkej úcte: používa ho veľmi často pri omši sv., pri všetkých sviatostiach, pri všetkých 

žehnaniach a sväteninách; kladie kríž na kostolné veže, oltáre, zástavy, omšové rúcha a na hroby 

zomrelých; konečne buduje kostoly zväčša v podobe kríža. 

 

2. Znakom sv. kríža dosahujeme božské požehnanie; zvlášť bývame ním chránení 
od zlého ducha a od mnohého zlého na tele i na duši. 
 

Znak sv. kríža nie je teda prázdny obrad, ale požehnanie, vyprosenie božského požehnania. 

Požehnanie božské vždy pozostáva z odvrátenia zlého a udelenia dobrého.  

— Znak sv. kríža zaháňa zlého ducha a jeho pokušenia. Ako pes bojí sa a uteká, keď vidí drevo, 
ktorým sme ho bili, tak naľaká sa a uteká i zlý duch, keď vidí nás žehnať sa krížom sv.; lebo rozpomína 

sa na drevo kríža, ktorým bol premožený. (Sv. Cyril.) Jeden jeleň nosil tabuľku, na ktorej zlatými 

písmenami bolo napísané: ≪Nedotýkaj sa ma; ja som cisárov≫. Žiaden poľovník neopovážil sa 

zastreliť ho. Žehnaj sa sv. krížom a budeš nosiť tento nápis: ≪Ja som Vykupiteľov≫. Tým budeš 

zachránený od zlého ducha. Ako nepriatelia vo vojne nesmú strieľať na tých, ktorí majú bielo-červený 

kríž na rukáve (sú to obzvlášť kňazi a lekári), tak ani diabol nesmie ublížiť tým, čo sa žehnajú znakom 

sv. kríža. Znak kríža je pečať, okolo ktorej prejde anjel-záhubca bez toho, že by nám uškodil≫. (Sv. 

Ján Dam.) Na žrdi upevnený medený had na púšti (4. Mojž. 21) bol len odznakom sv. kríža (Ján 3, 

14); a predsa chránil všetkých, čo naň pozreli, od smrteľného uštipnutia ohnivých hadov; práve tak 
chráni nás i znak sv. kríža, ktorý je len sprítomnením sv. kríža Kristovho, proti úkladom pekelného 

hada. Pamätaj tiež, že nepriatelia Izraelitov podľahli v bitke, zakiaľ sa Mojžiš s rozprestretými 

ramenami, teda v podobe kríža, modlil. (2 Mojž. 17, 12.) Konštantín Veľký videl s celým vojskom 

svojim r. 312 ligotavý kríž na nebi s nápisom: ≪V tomto znaku zvíťazíš≫ Dal teda na zástavu pripevniť 

kríž, a zvíťazil. (Toto je pôvod kostolných zastav.) Tie slová na nebi platia i o znaku sv. kríža. ≪Už 

sama rozpomienka na kríž Kristov poráža našich neviditeľných nepriateľov i dáva nám sily proti ich 

útokom.≫ (Sv. Aug.) Mnohí svätí teda mali obyčaj prežehnať sa, ako náhle im zlé myšlienky prišli. Ba 
prví kresťania zvrhovali žehnaním i modly z oltárov.  

— Pri nájdení sv. kríža Krista Pána skrze cisárovnú Helenu, matku Konštantína Veľkého, dotkol sa 

ho jeden chorý človek a bol uzdravený. (325.) Hľa, akú moc má kríž Kristov! Zbavuje nás i zlého na 

tele. Podobný účinok má i znak sv. kríža. Ó, jak ľahko by nejeden chorý obsiahol pomoc od Boha, 
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keby sa častejšie prežehnal! Vieme tiež, že sa sv. mučeníci pred mukami často žehnali a že potom nie 

zriedka i celkom neporušení vyšli z nich. Sv. evanjelistovi Jánovi, podali raz, ako sa vypráva, pohár s 

otráveným nápojom; on prežehnal ho a vypil bez toho, že by mu bol uškodil. Niečo podobného vypráva 

sa o sv. Františkovi Xaverskom, apoštolovi Indov. Už v Starom zákone poukázalo sa na to, že znak 

sv. kríža chráni od zlého. A síce raz v jednom videní ukázal Boh prorokovi Ezechielovi, že pri istom 
trestnom súde v Jeruzaleme vyhli smrti sa tí ľudia, čo od posla Božieho hebrejským písmenom thau 

(τ) na čele poznačení boli; toto písmeno malo podobu kríža. (Ezech 9, 4.)  

 

Často treba sa žehnať, zvlášť pri vstávaní a líhaní, pred modlitbou a po modlitbe, 
pred jedením a po jedení, pri odchode z domu a pri návrate domov, pri pokušeniach 

k hriechu a pri všetkých dôležitých činoch. 
 

Zavčas rána vstávaj, krížom sa žehnávaj! Ráno máme sa žehnať, aby sme si požehnanie Božie na celý 

deň poistili; večer, aby sme všetky zlé myšlienky odstránili; pred modlitbou, aby sme roztržitosti 

zahnali; pred dôležitými činnosťami, aby sme šťastie mali atď. Keď sa na počiatku a na konci každej 

vážnejšej práce prežehnáme, najistejšie vyplníme príkaz apoštola: ≪Či jete, či pijete, alebo čokoľvek 

iného činíte, všetko čiňte k sláve Božej≫. (1. Kor. 10, 31) Už i prví kresťania žehnali sa veľmi často. 

Tertullian (†240) vraví: ≪Na počiatku a pri vykonaní každej práce, pri odchode a príchode, pri 

obliekaní sa, pri líhaní a pri všetkom, čo robíme, značíme čelo znakom kríža≫. I pri sv. omši máme 

sa žehnať, a síce: na začiatku omše, pred evanjeliom, pri pozdvihovaní, pri prijímaní a požehnaní 

kňazovom. Kedykoľvek sa prežehnáme, obsiahneme 50-dňové odpustky. (Pius IX. 28 júla 1863.) Sv. 

Edita, dcéra anglického kráľa (†984) žehnala sa veľmi často; o 13 rokov po jej smrti našli u nej palec 

pravej ruky v neporušenom stave. (Meh.)  

 

Veľmi užitočné je, keď sa kresťan svätenou vodou žehná.  
 

Svätená voda má zvláštnu silu proti nástrahám zlého ducha následkom cirkevnej modlitby pri 
posviacke vody. Kto sa žehná svätenou vodou, získa 100-dňové odpustky. (Pius IX. 23. marca 1866.) 

U dverí izbových a kostolných nachádzajú sa svätenice. Ale na mnohých miestach, bohužiaľ, je v 

svätenici prach miesto svätenej vody. Blázon si, ak sa hanbíš prežehnať sa. I Kristus bude sa raz 

hanbiť za teba. ≪Diabol raduje sa, keď niekto kríž zaprie: lebo kríž je skazou jeho a znakom víťazstva 

nad jeho mocou≫. (Sv. Ign. Ant.) 

10. Apoštolské vyznanie viery. 
 

Okrem Apoštolského vyznania viery, aké modlievame sa napr. pri krste, ruženci, ranných a večerných 

modlitbách atď., užíva sa v Cirkvi často i Nicejské (r. 325 na sneme Nicejskom zostavené a r. 381 na 

sneme Carihradskom zväčšené) a Tridentsko-vatikánske (ktoré obsahuje náuky snemu Tridentského 

a r. 1564 pápežom Piom IV. uverejnené, potom však r. 1870 na sneme Vatikánskom zväčšené bolo). 

Nicejské modlí sa kňaz pri omši sv. (pred obetovaním); Tridentské musí skladať každý, kto cirkevný 
úrad nastupuje (napr. každý novo menovaný farár), i každý, kto prestúpi na katolícku vieru. 

 

1. Apoštolské vyznanie viery obsahuje v krátkosti všetko, čo katolícky kresťan má 
vedieť a veriť. 
 

Tých niekoľko slov obsahuje v sebe všetky tajomstvá. (Sv. Izidor.) Apoštolské vyznanie viery podobá 
sa telu dieťaťa, ktoré je síce malé, ale má všetky ľudské údy; alebo jadru, ktoré, hoci malé, predsa 

skrýva v sebe celý strom so všetkými haluzami.  

— Apoštolské vyznanie viery nazýva sa i symbolumom (t.j. odznakom, po ktorom niekoho 

rozoznávame), lebo po ňom v prvých časoch kresťanstva poznávali kresťana. Kto vtedy pri omši chcel 

ostať, musel odriekať symbolum; ak ho nevedel, nebol pripustený. Apoštolské vyznanie viery nesmelo 

sa vyzradiť žiadnemu nepokrstenému. Symbolum bolo teda asi to, čo heslo vo vojne. 
 

Toto vyznanie viery nazýva sa Apoštolským, lebo pochádza od sv. apoštolov. 
 

Keď vtedy sv. apoštoli už rozísť sa mali, ustálili si ku kázaniu isté pravidlo, aby sa ich učenie 
zrovnávalo, hoci ho na rozličných miestach ohlasovať budú. (Sv. Aug.) A predsa len hlavné rysy 

Apoštolského vyznania viery pochádzajú od apoštolov. Až do 6. storočia prikladali sa k niektorým 

slovám vyznania viery vysvetľujúce dodatky; (K slovám ≪Otca všemohúceho≫ dodávalo sa                   

≪Stvoriteľa...≫ ; ku ≪v Ježiša≫: ≪ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa ...≫; k ≪svätú 

Cirkev≫ slovo ≪všeobecnú≫ atď.) To bolo potrebné pre istých bludoučiteľov, ktorí vtedy povstali. 

Ako človek, keď rastie, nedostáva nové údy, tak ani vyznanie viery týmito dodatkami neprijalo do 

seba nových náuk.  
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— Že sv. Peter na zostavenie Apoštolského vyznania viery mal rozhodujúci vplyv, vidno z toho, že 

základné myšlienky jeho reči (kázne svätodušnej, kázne po uzdravení chromého od narodenia, dvoch 
obranných rečí pred vysokou radou) i v Apoštolskom vyznaní viery sa nachádzajú. Vyznanie viery 

nebolo vtedy nič iného, ako vzorec (formulár), podľa ktorého vyznávať museli vieru tí, čo mali byť 

pokrstení, a ktorým opakoval sa v stručnom výťahu obsah predošlej kázne apoštolovej alebo 

obdržaného prípravného vyučovania. 

 

2. Apoštolské vyznanie viery, a či ≪Verím v Boha≫ delí sa na tri hlavné čiastky: 
 
V prvej hlavnej čiastke je reč o Bohu Otcu a o stvorení. V druhej hlavnej čiastke je 

reč o Synovi Božom a o vykúpení. V tretej hlavnej čiastke je reč o Duchu Svätom a o 
posvätení. 
 

3. Okrem toho delí sa Apoštolské vyznanie viery i na 12 článkov. 
 

Článok je toľko, ako úd alebo časť jedného celku. Články vo ≪Verím v Boha≫ menujú sa tak preto, 

že sú nerozlučne spojené spolu a tvoria jeden celok. Ako prsty na ruke sú síce rozčlenené (rozdelené), 

ale i spojené, tak i tri hlavné čiastky Apoštolského vyznania viery. Na reťazi nesmie sa vyňať ani jedno 

ohnivo, inak roztrhne sa reťaz; práve tak je i s Apoštolským vyznaním viery: nesmie chýbať ani jeden 

článok, lebo inak zničí sa viera.  

— V Starom zákone nachádzame nasledujúce predobrazy 12 článkov: Najvyšší kňaz mal na prsiach 

tabuľku s 12 drahými kameňmi a s nápisom: Svetlo a pravda. (3. Mojž. 8, 8) Na zlatom stole pri 

vchode do svätostánku ležalo 12 posvätných chlebov. (3. Mojž. 24, 6) Pri vkročení do zasľúbenej zeme 
postavený bol oltár z 12 kameňov. (5. Mojž. 27, 5) Články viery sú naozaj drahé kamene, ktoré 

rozširujú svetlo a pravdu a ktoré v prsiach nosiť, t.j. veriť máme; Sú duchovný pokrm, ktorý dáva sa 

nám pri vchode do Cirkvi, t.j. pri krste sv.; robia naše srdce oltárom, na ktorom sa modlitby a dobré 

skutky Bohu obetujú. 

 

Rozdelením Apoštolského vyznania viery na 12 článkov má sa poukázať na to, že 
obsahuje tie isté pravdy, ktoré 12 sv. apoštolmi kázané boli.  
 

Každý kresťan má naspamäť vedieť Apoštolské vyznanie viery. (Sv. Aug.) Kto zanedbá naučiť sa ho, 

dopustí sa veľkého hriechu. (Sv. Tom. Akv.) Spočiatku nikto nebol pokrstený, ak nevedel naspamäť 

≪Verím v Boha≫; ani pred omšou nikoho nepustili do kostola, kto to nevedel.  

— Nezabudni pomodliť sa každodenne ≪Verím v Boha≫, keď vstávaš i keď spať ideš! Osviežuj vieru 

svoju. (Sv. Aug.) Vyznanie viery je obnovením zmluvy, ktorú sme pri krste uzatvorili s Bohom. (Sv. 
Pet. Zl.) Podobá sa brneniu, ktoré nás bráni proti nápadom nepriateľským. (Sv. Ambr.) Len samé jedlo 

nie je dostatočné, treba ho i častejšie užívať, ak život telesný udržať chceme. Ani sama viera 

nedostačuje, ale treba ju i častejšie vzbudzovať, ak život duševný udržať chceme. 
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I. ČLÁNOK VIERY: BOH. 

1. Jestvovanie najvyššej bytosti. 

 
1. Už zo stvorených vecí poznávame, že jesto najvyššia bytosť. (Rim. 1, 19; Mud. 13, 

5) 

 

Dušu človeka nemôžeme vidieť, a predsa z rozumných činov človeka môžeme uzavierať, že ona 

jestvuje; tak i z diel Božích uzavierame na jestvovanie Boha. (Sv. Teof. Ant.)  
 

Lebo hviezdy na nebi a zem s jej tvormi nemohli vzniknúť samy od seba; ani sa 
hviezdy na nebi nemôžu hýbať svojou vlastnou silou. 
 

Už jestvovanie hviezd na nebi núti nás usudzovať na jestvovanie Boha. Arab súdi zo šľapají na piesku, 

my zo šľapají na snehu, že tam niekto chodil. Podobne súdime z hviezd na nebi, že jest Boh. Hviezdy 

nemohli povstať samy od seba, ako sa ani žiadne mesto samo od seba nebudovalo. Hvezdár Atanáz 
Kirchner, ktorého priateľ pochyboval o jestvovaní Boha, dal vyhotoviť krásnu zemeguľu a postaviť do 

chyže. Keď sa priateľ spýtal, skadiaľ má takú zemeguľu, povedal hvezdár: ≪Tá povstala sama od seba

≫. Priateľ vysmial ho, a hvezdár hovoril: ≪Ľahšie mohla táto malá guľa povstať sama od seba. ako 

tie veľké tam na nebi≫. (Meh.) Svetlo nemôže zažať sa samo, a keď je zažaté, zhasne o niekoľko hodín. 

Avšak na nebi svieti nádherné svetlo, slnko, a ligotanie jeho neubudlo od tisícich rokov. A za jasnej 

noci vidíš na nebi milióny a milióny svetiel. Ktože ich všetky zažal a kto udržuje ich zázračný blesk ? 

(A. Stolz.) Dávid volá : ≪Nebesia vyprávajú slávu Božiu a obloha zvestuje moc rúk jeho≫. (Žalm. 18, 

2) Hvezdár Newton vždy sa poklonil a sňal klobúk, keď meno Božie počul spomínal.  

— I z jestvovania tvorov na zemi usudzujeme o jestvovanie Boha. Preto volá Jób: ≪Spýtaj sa len 

zvierat a naučia ťa; vtákov nebeských a oznámia ti. Prihovor sa zemi a odpovie ti; a vyprávať ti budú 

ryby morské. Ktože nevie, že všetko toto učinila ruka Pánova?≫ (Jób. 12, 7—9.) Nesmierny svet je 

teda knihou, v ktorej čítame nesmiernu slávu Božiu. (Sv. Ant. Pust.) Keby tak niekto na neobývanom 

ostrove našiel krásnu mramorovú sochu, povedal by bez pochyby: Túto boli ľudia. A keby niekto 
tvrdil, že dažde a vetry zrútili z vrchu akési skalisko a dali mu túto podobu, musel by si ho držať za 

blázna. Ešte väčší blázon si ty, keď tvrdíš, že tento zázračný svet nemá Stvoriteľa. (Kornel, a L.) 

 

I z podivuhodného poriadku na svete nasleduje, že musí byť usporiadateľ s výborným 
rozumom. 
 

Predovšetkým podivuhodný poriadok na oblohe nebeskej ukazuje, že musí byť usporiadateľ. ≪Keď 

sa loď na mori bezpečne plaví a blíži k prístavu, nepochybujeme, že ju spravuje zručný kormidelník. 

Tak i z prekrásneho poriadku vo vesmíre usudzujeme, že všetko toto spravuje bytosť nekonečne 

múdra. (Sv. Teofil. Ant.) Kto tvrdí, že hviezdy na nebi samy od seba idú svojimi dráhami, hovorí práve 
tak hlúpo, ako ten, čo hovorí, že niektorá loď celkom prázdna vybehne z európskeho prístavu, plaví 

sa sama okolo zeme a potom zas do prístavu sa navráti. Preto povedal už Cicero: ≪Keď na hviezdnaté 

nebo pozeráme, prídeme k poznaniu, že všetko toto spravuje bytosť s vynikajúcim rozumom≫.  

— I na našej zemi vidíme najkrajší poriadok. Striedanie sa dní a nocí, štyroch čiastok roka, pekný 

poriadok v stavbe najmenšieho živočícha, rastliny a obzvlášť ľudského tela (ktoré samo je akoby 
malým svetom, sv. Bas.), svedčí o usporiadateľovi s výnimočným rozumom. I najmenší dom 

predpokladá umného staviteľa najjednoduchšie hodiny obratného hodinára. Ani písmená niektorej 

knihy, napr. biblie, nemohli sa tak spojiť samy od seba. Tým menej môže byť sám od seba prekrásny 

poriadok celého sveta. 

 

Všetky národy na zemi sú vnútorne presvedčené o tom, že jest najvyššia bytosť. 
 

U všetkých národov, čo na zemi našej žijú, ešte i u tých, čo temer zvierací život vedú, nachádzame 

úctu jedného alebo viac božstiev. Nájdeme mestá bez múrov, bez kráľa, bez písmen, bez peňazí, bez 
zákonov, ale nenájdeme mesta bez chrámu, bez modlitby, bez obety. (Plutarch.) V čom sa prirodzenosť 

všetkých ľudí zhoduje, to musí byť pravda. (Cicero.) Ale úcta Božia nie je následok nejakého zdania 

(ako názor o obiehaní slnka okolo zeme), lež vnútorného povedomia ľudského.      ≪Poznanie, že jest 

Boh, je akoby od prírody vrodené každému človeku≫ (sv. Ján Dam.), nakoľko totiž každý človek veľmi 

ľahko prichádza k tomu poznaniu.  
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Len blázniví ľudia hovoria: Niet Boha. (Žalm. 13, 1)  
 

Tí, čo tak vravia, hoci vlastnými očami vidia veľkoleposti stvorenia, sú ľudia ≪ktorí vidiac nevidia, 

počujúc nepočujú a nerozumejú. (Mar. 4, 12) Kto zapiera jestvovanie Boha, patrí do blázinca. 

(Scheicher.) Takého nazývame neznabohom a či ateistom. Len ľudia pyšní a zlého života bývajú 

ateistami. ≪Lebo sa považovali za múdrych, stali sa bláznami≫. (Rim. 1, 22) Len ten zapiera Boha, 

kto by mal osoh z toho, keby Boha nebolo. (Sv. Aug.) Ateisti alebo neznabohovia hovoria proti svojmu 

lepšiemu presvedčeniu; lebo vo veľkom nebezpečenstve práve oni volajú k Bohu o pomoc. Istý 

hostinský vysmieval sa večer zo svojich hosti, že ešte v Boha veria: ale keď v túže noc neďaleko 

vypukol požiar, kričal k Bohu o pomoc. (Meh.) Neznaboh podobá sa chlapcovi, ktorý si potme hvízda, 
aby odohnal od seba strach pred mátohami a aby sa zdalo, že sa nebojí. Akože ? 

— Boh chytí raz neznabohov za slovo; ukáže im, že pre nich niet láskavého Boha ani spásy. (M. L.) 

Pováž, ako chytil Boh za slovo i Židov, keď v boji proti obyvateľom Chananu napriek všetkým 

zázrakom nad pomocou Božou zúfali a na púšti smrť si žiadali. (4. Mojž. 14.) 
 

2. I zjavenie ukazuje na jestvovanie najvyššej bytosti. 
 

Boh mnoho ráz a všakovak prehovoril k ľudom (Žid. 1, 1), aby sa im poznať dal. Mojžišovi zjavil sa 

v horiacom kre tŕňovom a menoval sa Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba, a aby od 

všetkých jestvujúcich bytostí bol rozoznaný, pomenoval sa ≪samo jestvujúcim≫; lebo povedal: ≪Ja 

som, kto som≫. (2. Mojž. 3, 14) Keď na hore Sinaj zákon dával, hovoril Boh zas: ≪Ja som Pán Boh 

tvoj ... nebudeš mať iných bohov predo mnou ... neučiníš sebe modiel, aby si sa im klaňal≫.... (5. 
Mojž. 5, 6, 9.) K potvrdeniu svojho jestvovania činil Boh i mnohé zázraky; tak na hore Karmele. 

Darmo modlilo sa 450 kňazov Balových celý deň k svojmu domnelému bohu, aby oheň z neba poslal 

a zapálil ich obetu; lebo keď večer prorok Eliáš vzýval pravého Boha o oheň z neba, bol hneď vypočutý. 

(3. Kráľ. 18.) I zázrakmi, ktoré Boh činil počas zajatia babylonského (pomysli si na 3 mládencov v 
ohnivej peci, na Daniela v jame medzi levmi), zjavil pravý Boh svoje jestvovanie voči pohanom. 
 

2. Podstata Božia. 
 

Čo vlastne je Boh poznáme čiastočne zo stvorených vecí, ale zreteľnejšie z božského 
zjavenia. 
 

Sv. Pavol hovorí: ≪Nevidomé veci... skrze tie, ktoré sú učinené, rozumom pochopené... bývajú≫. (Rim. 

1, 20) Tvory sú zrkadlom, v ktorom sa ukazuje Tvorca. (Sv. Vinc. Fer.) Tak napr. z krásy tvorov 
môžeme uzavierať, že ten, ktorý ich stvoril, musí byť ešte oveľa krajší. (Mud. 13, 1) Z ohromnej veľkosti 

telies nebeských môžeme usudzovať na veľkú  silu toho, ktorý ich udržuje. Z utešenej usporiadanosti 

a krásneho poriadku vo svete môžeme zas uzavierať na múdrosť Stvoriteľa. atď.  

— A predsa touto cestou neprídeme k jasnému poznaniu Boha. ≪Z pekného obrazu môžeme síce 

usudzovať na spôsobnosť umelca, ale nie i na jeho mravy, pôvod, vlasť a meno. Tak i zo stvorenia 

môžeme síce usudzovať na múdrosť a všemohúcnosť Božiu, ale mnohé iné veci ostanú nám 

nejasnými≫. (Ľud. Gran.) V stvorených veciach poznávame Boha len ako v nejasnom zrkadle. (1. Kor. 
13, 12) Boh zračí sa v nich, ako slnko v tečúcej vode.  

— Lebo však ľudia pred príchodom Krista veľmi hriešny život viedli, rozum ich bol náramne 

zatemnený, teda tým menej boli vstave poznať Boha z jeho diel. (Mud. 9, 16) Preto zjavil sa Boh; 
hovoril viac ráz k ľudom, zvlášť skrze patriarchov, prorokov a potom skrze Syna svojho Ježiša Krista. 

(Žid. 1, 1) Najzreteľnejšie vyložil nám podstatu Božiu Kristus; ostatní nemohli tak zreteľne hovoriť, 

lebo nevideli podstaty Božej. (Ján 1, 18) O zjavení už bola reč. 

 

Ale napriek tomu nie sme vstave náležite vysvetliť, čo vlastne je Boh; príčina toho je, 
že Boh je nekonečný, my však sme len konečné bytosti. 
 

Ako veľké more nemôžeme vyčerpať do malej nádoby, tak ani svojim konečným rozumom nemôžeme 

vystihnúť nekonečné veličenstvo Božie. ≪Hľa, Boh je veľký a prevyšuje našu vedu≫. (Jób. 36, 26) 

Žiaden nezná vecí Božích, jedine Duch Boží. (1. Kor. 2, 11) ≪Lebo ani nemôžeme vyjadriť slovami, čo 

nemožno poňať duchom≫. (Sv. Aug.) Mudrca Simonidesa spýtal sa Hiero, kráľ syrakúsky, čo je Boh; 

ten vyžiadal si k rozmýšľaniu o tej otázke najprv jeden deň, potom dva a predlžoval vždy dvojnásobne 

lehotu, až konečne osvedčil pred kráľom: ≪Nemôžem odpovedať na tú otázku; čím dlhšie rozmýšľam, 

tým tmavšou je mi tá vec≫. (Cicero.) Ľahšie je povedať, čo nie je Boh, než povedať, čo je Boh. (Sv. 

Aug.) Ani zem, ani more, ani povetrie s ich obyvateľmi, ani slnko, ani mesiac, ani hviezdy nie sú Boh. 

Všetky tieto veci volajú k nám: Boh stvoril nás! (Sv. Aug.)  
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— Kto chce vyskúmať veličenstvo Božie, bude zahanbený. Múdry Šalamún hovorí: ≪Ako tomu, kto 

je mnoho medu, nebýva dobre, tak ten, kto skúma veličenstvo, zadlávený bude slávou≫. (Prís. 25, 
27) Gréci vyprávajú o Ikarovi, že si spravil voskové krídla a na týchto  letel k nebu; ale keď priblížil 

sa k slncu, roztopili sa krídla, a padol do mora. Podobne stane sa i tomu, kto chce vystihnúť 

veličenstvo Božie; padne z výšavy do mora pochybností a nevery. Kto dlho pozerá do slnka, oslepne; 

ešte viac ten, kto veličenstvo Božie chce vyskúmať. I sami anjeli zahaľujú tvár svoju pred Bohom. 
(Ezech. 1, 23) Ani len najdokonalejší anjeli nemôžu pochopiť veličenstvo Božie. Dívajú sa na Boha len 

natoľko, nakoľko, ho chápať môžu. (Sv. Gyr. J.) Podobajú sa človeku, ktorý s vysokého stanoviska 

hľadí na more; vidí síce more, no nie v celej rozsiahlosti jeho. A čo nemôžu anjeli, mohli by sme my? 

 

My môžeme vysvetliť podstatu Božiu len nedokonale alebo neúplne, a síce takto: 

 
1. Boh je sám od seba nekonečne krásna, dokonalá a blahoslavená (duchovná) 

bytosť, Stvoriteľ a Pán celého sveta. 
 

Keď sa Mojžiš, ktorému sa Boh v horiacom kre zjavil, pýta na jeho meno, odpovedal mu Boh: ≪Ja 

som, kto som≫. (2. Mojž. 3, 14), t.j. ja som sám sebou. Lebo všetky iné bytosti od Boha pochádzajú, 

nuž takrečeno ani nejestvujú, keď ich porovnáme s Bohom, lebo nie sú samy sebou, ako tento. Preto 

volá Dávid: ≪Moja bytosť je ako nič pred tebou≫ (Žalm. 38, 6); a Izaiáš: ≪Všetky národy sú pred ním 

ako nič≫. (Is. 40, 17) Židia teda menovali Boha ≪Jehovom≫ = jestvujúcim. Boh má najvyššiu krásu. 

Keď už krása pozemských vecí tak zaujímala ľudí, že veci tieto za bohov považovali, o koľko krajší 

musí byť Pán týchto vecí; lebo veď on je Tvorca krásy (Mud. 13, 3) Keby sám nemal v najúplnejšej 

miere tejto krásy, akože by z nej mohol dať iným? Už Plató povedal: ≪Boh je najvyššie dobro, prameň 

všetkého dobrého a krásneho. (Sof.)  

— Boh má najvyššiu dokonalosť. Vidíme, že jedny bytosti na zemi sú dokonalejšie než druhé, 

niektoré veci majú iba jestvovanie bez života, ako kamene; iné majú už istý život, lebo rastú; zvieratá 

okrem toho majú cit a pohyb; ba človek má i duchovný život, lebo môže poznať a milovať; avšak i nad 

ním dvíha sa nesmierna stupnica čistých duchov, z ktorých zas každý má svoju vysokú dokonalosť. 

Táto stupnica nemôže sa ťahať do nekonečna, lebo sa dá deliť a rozčleniť. (Niečo nekonečného nedá 

sa deliť; lebo by inak bolo nedokonale nekonečné, čo nedá sa ani myslieť) Musíme teda konečne dôjsť 

k takej nekonečne dokonalej bytosti, ktorá má v sebe všetky možné dokonalosti. (Scheeben.) Všetko 
dokonalé, čo na tvoroch obdivujeme, je len odblesk nekonečnej vznešenosti Božej. (Scupuli) Nič 

väčšieho nedá sa myslieť, ako je Boh. (Sv. Ans.) Nič lepšieho niet nad Boha. (Sv. Aug.) Boh je 

nevýslovne vznešený nado všetko, čo je mimo neho a dá sa myslieť. (Sn. Vat.)  

— Boh je nanajvýš blahoslavený. (1. Tim. 6-15) Boh žije neprestajne v nekonečných radostiach, ktoré 

ani najmenšia omrzenosť nenarušuje. Žiaden tvor nie je vstave umenšiť alebo zväčšiť blaženosť Božiu. 
(Jób 35, 6) Boh teda nepotrebuje ani jedného tvora. (Sk. ap. 17, 25) Ako slnko nepotrebuje blesku, 

lebo ho samo zo seba vydáva, tak ani Boh nepotrebuje nás; lebo veď všetko dobré, čo by sme mu dať 

mohli, máme len od neho. (Sv. Aug.) I nám sľubuje Kristus podobné blahoslavenstvo, aké on má. (Ján 

17, 24)  

— Boh je Stvoriteľ celého sveta; lebo stvoril nebo, zem a more a všetko, čo je. (Sk. ap. 14, 14) On je 

i Vladár, Pán alebo Kráľ celého sveta. Lebo všetky bytosti, čo sú tu mimo neho, podrobil pevným 
zákonom. (Žalm. 148, 6) Všetky telesá nebeské musia sa pohybovať podľa pevných zákonov. Napr. 

zem musí za 365 1/4 dní obehnúť slnko a za 24 hodín otočiť sa okolo osi svojej. Mesiac musí za 27 

1/3 dní obehnúť zem. Tieto zákony tak prísne sa zachovávajú nebeskými telesami, že budúce 

zatmenia slnka a mesiaca alebo iné nápadné zjavy na nebi už rokmi vopred vypočítať sa dajú. Podľa 

pevných zákonov šíri sa svetlo (42.000 míľ za sekundu), podľa pevných zákonov zvuk (333 metrov za 
sekundu), podľa pevných zákonov padajú na zem telesá, podľa pevných zákonov rastú a množia sa 

stromy a rastliny; ľudia odkázaní sú na povetrie, ryby na vodu atď. I rozumné bytosti dostali od Boha 

pevné zákony alebo príkazy. Ale lebo tieto slobodnú vôľu majú, môžu prestúpiť tie príkazy. 

Prestúpenie príkazov trestá sa tiež podľa pevných zákonov. Boh teda právom je Kráľ. (Žalm. 94, 3); 

on je ≪Kráľ kráľov≫. (1. Tim. 6, 15), Kráľ večnosti. (Tob. 13, 6) Veličenstvo pozemských kráľov je len 

slabý tieň nekonečného veličenstva Božieho.  

— Lebo teda Boh je naším najvyšším Kráľom, podĺžni sme mu poslušnosť. (Sk. ap. 5, 29) Boh podrobí 

si všetkých, buď proti ich vôli, a vtedy sú biedni, alebo s ich vôľou, a vtedy sú spasení. (Sv. Bern.) 

 

2. Nemôžeme vidieť Boha, lebo je duch, t.j. nesmrteľná bytosť bez tela, ktorá má 
rozum a slobodnú vôľu. 
 

Kristus hovorí: ≪Boh je duch, a tí, ktorí sa mu klaňajú, majú sa mu klaňať v duchu a v pravde≫. 

(Ján 4, 24) Preto, že Boh je duch, bolo u Židov každé vyobrazovanie Boha prísne zakázané. (2. Mojž. 

20, 4)  
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— Boha žiaden človek nemôže vidieť. (1. Tim. 6, 16) Medzi našimi očami a božstvom je akoby záclona. 

(Sv. Zl.) Hviezdy sú na nebi, a predsa ich nevidíme vo dne; len keď sa zotmie, vidíme ich, ak niet 
chmár na nebi. Práve tak nemôžeme vidieť ani Boha, kým trvá deň života nášho (2. Mojž. 33, 21); 

uvidíme ho len po smrti, ak budeme bez ťažkých hriechov. Boh náš je skrytý Boh. (Is. 45, 15) Boh 

býva v neprístupnom svetle. (1. Tim. 6, 16).  

 

Predsa Boh často vzal na seba rozličné viditeľné podoby. 
 

Napr. podobu pocestného (keď sa Abrahámovi zjavil), holuba pri krste Ježišovom, ohnivých jazykov, 

keď zostúpil na hlavy apoštolov. No ani v jednom z týchto  prípadov neukázal sa Boh, aký je naozaj. 

Ako myšlienka, ktorá je skrytá v našom rozume, vyjavuje sa zvukom, práve tak ukazoval sa i Boh vo 
vidomej podobe. Avšak ako zvuk nie je myšlienka sama, tak ani vidomá podoba, v ktorej sa Boh zjavil, 

nie je Boh sám. (Sv. Aug.) Ďalej je podivné, že sv. Písmo hovorí o očiach, ušiach, rukách... Božích. 

Tieto výrazy používajú sa len preto, aby sme vlastnosti Božie lepšie rozumeli. Zmyselní ľudia nemôžu 

ináč chápať Boha, ako zmyselne. (Sv. Fulg.) Pomocou takých výrazov ľahšie chápeme, že Boh vidí, 

počuje atď. (Sv. Efrem.) 
 

3. Boh je len jeden. (5. Mojž. 5. 6) 
 

Najdokonalejšia bytosť môže byť len jedna. I najvyšší strom v lese je len jeden. Zo svetového poriadku 

dá sa uzavierať, že usporiadateľ je len jeden. Viac bohov nemôže byť práve tak, ako na lodi nemôže 
byť viac správcov, ani v tele viac duší. (Lact.) I pohania ctili len jedno božstvo ako najvyššie, Rimania 

Jupitera, Gréci Zeusa. V potrebách, pri prísahe, blahoželaní a vzdávaní vďaky i pohania vzývali len 

jedného Boha. Ich duša bola teda od prírody kresťanská. (Tert.)  

— Mnohobožstvo vzniklo len tak, že ľudia zjavenia Božie v prírode, prírodne sily, ktoré ich strachom 

naplňovali (blesk, hrom, oheň atď.), považovali za Boha samého. I dobrých a zlých anjelov považovali 
za nižších bohov a klaňali sa im. Konečne úplné pohrúženie sa ľudí do pozemských vecí bolo príčinou, 

že tieto veci za ≪najvyššie dobro≫ považovali a božskú úctu im vzdávali. 

3. Vlastnosti Božie. 
 

Bohu pripisujeme rozličné vlastnosti, lebo jedna dokonalosť Božská zrkadlí sa v 
tvoroch rozličným spôsobom. 
 

Slnko je niekedy červené a niekedy zas bledé. Napriek tomu svetlo slnečné je vždy jedno a to isté. Len 
pary, čo zo zeme vystupujú a medzi slnkom a našim zrakom sa nachádzajú, zapríčiňujú, že vidíme 

rozličné farby. Tak je to i s Bohom. Boh má vždy len jednu a tú istú dokonalosť a je bez všetkej 

rozmanitosti; len jeho diela ukazujú nám túto jednu dokonalosť rozličným spôsobom. (Sv. Fr. Sal.) Je 

to tak, ako s nejakým krajom, ktorý zdá sa nám byť rozličným podľa toho, z ktorej strany naň 

pozeráme, a predsa je vždy jeden a ten istý. Vlastnosti Božie sú teda rozličné označenia jednej a 

nerozdielnej božskej dokonalosti alebo podstaty. V Bohu teda všetky vlastnosti, ktoré mu 
pripisujeme, sú jedno a to isté; jeho dobrota je všemohúcnosť, jeho všemohúcnosť je múdrosť, jeho 

múdrosť je Spravodlivosť atď. Preto i vlastnosti Božie a Božská dokonalosť sú jedno a to samé; Boh 

je večnosť, on je všemohúcnosť, on je múdrosť atď., a nie: on má večnosť, on má všemohúcnosť. Boh 

je tá najjednoduchšia bytosť, on nie je zložený z čiastok. Len náš rozum predstavuje si vlastnosti 

Božie ako oddelené. U stvorených duchov je to inak; u týchto vlastnosti sú oddelené jedna od druhej. 

 

Rozoznávame nasledujúce vlastnosti Božie: vlastnosti božského bytia, božského 

rozumu a božskej vôle.  
 

— Vlastnosti božského bytia: Boh je večný (nekonečný vo vzťahu k času; všade prítomný (nekonečný 

vo vzťahu k miestu), nezmeniteľný. 

— Vlastnosti božského rozumu: Boh je vševedúci a nanajvýš múdry.  
— Vlastnosti božskej vôle: Boh je všemohúci, nanajvýš dobrotivý (preto i zhovievavý a milosrdný), 

nanajvýš svätý a spravodlivý, nanajvýš pravdivý a verný. 

 

1. Boh je večný t.j. Boh bol vždy, je i bude vždy. (Sv. Reh. Naz.) 

 

Slová Božie k Mojžišovi: ≪Ja som, kto som≫ (2. Mojž. 3, 14.) vyjadrujú i večnosť Božiu.  

— Boh nikdy nezačal žiť, ako my ľudia. Boha nikto nemohol stvoriť; lebo niet bytosti, ktorá by nebola 

buďto Boh sám alebo od Boha učinená. (Sv. Aug.) Ani nemohol sa Boh sám stvoriť. ≪Keby sa niekto 

sám stvoriť mohol, bol by tu už prv, než bol≫. (Sv. Efrem.) Boh bol tu už pred svetom (Žalm. 89, 2), 

ako staviteľ musí tu byť prv, než dom, hodinár prv, než hodiny.  



49 
 

— Boh nikdy neprestane žiť, ako my ľudia (Žalm. 101, 28); preto nazýva sa živým (Mat. 16, 16) i 

nesmrteľným Bohom (1. Tim. 1, 17) Boh bol pred všetkým časom i ostane na veky.  

— U Boha niet nič minulého, ani budúceho, ale uňho je ustavičná prítomnosť. (Sv. Aug.) Preto Boh 

vidí všetko prítomne (Sv. Rehor V.), i to čo my nazývame minulým a budúcim. V živote Božom 

nenasledujú deje jeden za druhým. U Boha niet ani času. ≪Deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov 

sú ako deň≫. (2. Pet. 3, 8) Preto ani najdlhší čas nie je čiastkou večnosti. Keby nejaký vtáčik každých 

tisíc rokov raz odniesol z mora vody, predsa by len voľakedy prišiel čas, že by v mori nebolo vody. No 

tento ohromný čas je predsa len nič voči večnosti. Keby jedna skala až k nebu siahala a vtáčik odmrvil 

a odniesol by z nej každých tisíc rokov len jeden piesoček, nuž by tá skala predsa raz zmizla; a keby 

večnosť len tak dlho trvala, ako tá skala, zatratení by plesali, že trápenia ich koniec mať budú. (Sv. 

Bern.) Ak chceš mať večné radosti, drž sa toho, ktorý je večný. (Sv. Aug.) 

 

2. Boh je všadeprítomný t.j. Boh je na všetkých miestach. 
 

Keď sa Jakubovi na poli snívalo o rebríku, ktorý až do neba siahal, zvolal: ≪Naozaj, Pán je na mieste 

tomto a nevedel som!≫ (1. Mojž. 28, 16) Tieto slová platia o každom mieste.  

— Avšak Boh nie je prítomný na každom mieste iba snáď svojou silou (asi tak ako slnko na zemi), ale 

on naplňuje a preniká každé miesto. ≪Boh naplňuje nebo i zem≫. (Jer. 23, 24) Duch Pánov naplňuje 

kraj pozemský. (Mud. 1, 7)  

 

2.1. Boh je všade prítomný, lebo všetky stvorené veci nachádzajú sa v Bohu. 
 
Celý svet jestvuje v duchu Božom práve tak, ako myšlienka jestvuje v duchu našom. Ako naša 

myšlienka je plodom nášho ducha, tak svet je plodom Božím. Ako náš duch je ešte rozsiahlejší, než 

myšlienka, tak je Boh ešte rozsiahlejší, než celý svet. Sv. Pavol hovoril pred súdom v Aténach:               

≪V ňom žijeme, hýbeme sa a sme≫. (Sk. ap. 17, 28) Niet miesta bez Boha a každé miesto je v Bohu. 

(Sv. Hilar P.) No predsa Boh nie je zmiešaný s vecami stvorenými; Boh zostáva Bohom a tvory tvormi. 

≪Boh je celkom rôzny od sveta≫. (Sn. Vat.) 

 

2.2. Avšak Boh nie je obkľúčený žiadnym miestom, ani len celým stvorením, lebo je 

sám neobmedzený. 
 

Kráľ Šalamún vravel pri posviacke chrámu: ≪Keď nebesia a nebesia nebies nemôžu ťa objať, o koľko 

menej tento dom, ktorý som vystaval≫. (3. Kráľ 8, 27) Nekonečný nemôže byť v priestore, ktorý dá sa 
merať. (Orig.) Nie je zatvorený žiadnym miestom, kto sám v sebe zatvára všetko. (Sv. Pet. Zl.) Len 

telesá sú obkľúčené miestami. Duchovia zas nie sú síce obkľúčení miestami, ale súčasne nemôžu 

účinkovať na viacerých miestach; no inak je to u Boha.  

— Boh je všade (lebo je na každom mieste) a predsa nikde (lebo nie je žiadnym miestom obkľúčený.) 

(Sv. Bern.) On je nám blízko i ďaleko od nás, v nás a predsa nie v nás, celé stvorenie je v ňom a zdá 

sa, akoby ho v ňom ani nebolo. (Sv. Efr.)  

 

2.3. Navzdory tomu Boh je bez všetkej rozsiahlosti priestornej a preto celý prítomný 

na každom mieste. 
 

Hoci Boh je rozsiahlejší, než celé stvorenie, predsa nie je asi tak ohromne veľký, že by z neba na zem 

siahal alebo i ďalej; on je bez všetkej rozsiahlosti. Preto nie je Boh rozptýlený snáď v priestoroch 

svetových, asi do polovice v nebi a do polovice na zemi. (Sv. Aug.) Boh je všade a všade celý. (Sv. Reh. 

V.) Boh je celý v nebi i na zemi; celý je v samom nebi, celý na samej zemi, celý na každom mieste v 
nebi i na zemi. (Sv. Aug.) I duša ľudská naplňuje celé telo, je celá v každej čiastke tela a predsa nie je 

zatvorená žiadnym priestorom. 
 

2.4. Zvláštnym spôsobom prítomný je Boh vo sviatosti oltárnej a v dušiach 
spravodlivých. 
 

V nebi dáva sa Boh vidieť, vo sviatosti oltárnej prítomný je Bohočlovek pod spôsobmi chleba a vína, 

v dušiach spravodlivých býva Boh skrze Ducha Svätého.  
— Hoci pozemskí králi bývajú v celom kráľovskom paláci, predsa len v jednej chyži, sediac na 

nádhernom tróne, dávajú výsluch a udeľujú milosti; to platí i o Bohu. 
 

2.5. Niet miesta, kde by Boha nebolo. 
 

Na každom mieste oči Pánove hľadia na dobrých i zlých. (Pris. 15, 3) V domoch Božích, obzvlášť na 

oltároch, často vídať obraz veľkého oka; to nám pripomína, že Boh všade je prítomný. Pred Bohom 
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teda nikto nemôže sa skryť. (Jer. 23, 23) To ukazuje už pád prarodičov. ≪Či chceš, či nechceš, Boh 

vidí ťa; pred jeho očami nemôžeš sa skryť.≫ (Sv. Aug.) Preto nikto nemôže ani ujsť Pánu Bohu, hoci 
by vstúpil do neba alebo do pekla alebo zaletel na najvzdialenejší kraj mora. (Žalm. 138, 7) Jonáš 

urobil pokus, zutekať pred Bohom, ale sa mu nepodaril.  

— Preto starostlivo sa vyhýbaj každému hriechu. ≪Hľa, keď niekoho pristihli ľudia pri nehanebnom 

skutku, hneď napadne ho nevýslovná hanba; ale v prítomnosti Božej neostýcha sa človek páchať 

najohavnejšie neprávosti. Ó, aká to hlúposť!≫ (Sv. Aug.) 
 

Máme teda neprestajne pamätať, že Boh vždy je pri nás. 
 

Pamätaj, kdekoľvek si, že Boh všade je neďaleko teba. ≪Ako neprestávame dýchať, tak ani 

neprestaňme myslieť na Boha≫. (Vianney) Ako niet chvíľky, kde by sme nepožívali dobrodení Božích, 

tak ani nemá byť chvíľky, kde by sme Boha na pamäti nemali. (Sv. Aug.) Blahoslavený, kto vždy 

zachová pamiatku na Boha; lebo ten bude na zemi ako anjel z neba. (Sv. Efr.) Tomu platia slová 

Kristove: ≪Blahoslavený služobník, ktorého pán nájde bedlivého≫. (Luk. 12, 37)  

 

Ustavičná rozpomienka na všade prítomnosť Božiu, prináša nám veľký osoh: 
odstrašuje nás mohutne od hriechu, udržuje nás v milosti Božej, popudzuje nás k 
dobrým skutkom a robí nás neohrozenými.  
 

Rozpomienka na všade prítomnosť Božiu dodáva nám sily v pokušení a zdržuje nás od hriechu. 

Spomeň na egyptského Jozefa. ≪I vojaci oveľa udatnejšie bojujú v prítomnosti svojho kráľa, lebo 

vedia, že prítomný je ten, čo môže ich odplatiť a potrestať≫. (Sv. Alf.) Ako slušne chováme sa, keď 

vieme, že u nás je knieža; ale ako budeme sa chovať vtedy, keď povážime, že prítomný je Boh (Sv. Zl.) 

Kto pamätá na prítomnosť Božiu, ten nikdy neprivolí k hriechu. (Sv. Tom. Ak.) Taký práve tak málo 
môže upadnúť do smrteľného hriechu, ako nepadne na zem ten, ktorý zachytí sa za pevný predmet.  

— Stála rozpomienka na všade prítomnosť Božiu je teda najlepším prostriedkom, aby sme v milosti 

Božej zotrvali. ≪Kto vždy kráča vo všade prítomnosti Božej, nemôže stratiť lásku Božiu. (Sv. Tom. 

Ak.) Nestratí Boha práve tak, ako nestratí vzácnej veci ten, čo drží ju pevne v zatvorenej ruke. (Sv. Fr. 

S.)  

— Rozpomienka na všade prítomnosť Božiu rozmnožuje našu horlivosť v dobrom a vedie tak ku 

všetkým cnostiam. Keby sme vedeli, že náš predstavený blízko nás stojí a nás pozoruje, oveľa 

dôkladnejšie a horlivejšie plnili by sme povinnosti svoje; nie menej horliví budeme, keď povážime, že 

Boh je pri nás a pozoruje nás. ≪Čím bližšie prameň, tým čistejšia voda; čím bližšie oheň, tým väčšia 

horúčosť; čím bližšie sme Bohu pamätaním na jeho prítomnosť, tým dokonalejšími budeme. (Sv. Reh. 

Naz.) Keď je strom s pňom spojený, nesie hojné ovocie, tak i kresťan nesie hojné ovocie pre život 

večný, keď je, nakoľko možno, duchovne spojený s Bohom (Sv. Reh. Naz.)  

— Rozpomienka na všade prítomnosť Božiu robí nás ďalej neohrozenými. Sv. Ján Zlatoústy odpovedal 

cisárovnej Eudoxii, ktorá vyhrážala sa mu vyhnanstvom: ≪Len vtedy by si ma mohla nastrašiť, keby 

si ma mohla  poslať  na  také  miesto,  kde niet   Boha≫. Dávid  riekol k Bohu : ≪ Hoci  by  som 

chodil uprostred tieňa smrti (t.j. v nebezpečenstve smrti), nebudem sa báť ničoho zlého, lebo ty si pri 

mne≫. (Žalm. 22, 4) Kto sa teda bojí samotný niekam ísť, nech pamätá, že Boh všade je prítomný. 

Ak s bojazlivým ide i niekto druhý, ten sa potom už nebojí; a my mali by sme sa báť, keď vieme, že 

ten všemohúci Pán vždy je pri nás, bez ktorého vôle žiaden živý tvor pohnúť sa nemôže? (Sv. Ruža 

Limská a sv. Fr. Sal.)  

— Bohužiaľ, často zabúdame na všade prítomnosť Božiu. Vodí sa nám, ako tomu slepému; keď mu 

povedia, že veľký pán sedí s ním pri stole, drží sa slušne; no netrvá to dlho, lebo o chvíľku zas len tak 

sa drží, ako predtým; a to len preto, že toho pána nevidí a tak i skoro zabúda na prítomnosť jeho. (Sv. 
Fr. S.) 

 

3. Boh je nezmeniteľný, t.j. Boh je vždy rovnaký, (Žalm 101, 28) 
 

Nemôže byť väčší, ani menší; nestáva sa lepším, ani horším; on drží slovo a neruší ho. (4. Mojž. 23, 

19) atď. Boh nemá ničoho, čo by mohol stratiť, a potrebuje len to, čo má; preto nemôže byť v ňom 

nejakej premeny. (Sv. Aug.)  

— Ani stvorením sveta nezmenil sa Boh. Lebo Boh od večnosti ustanovil, že svet tento stvorí v čase. 
Boh k novému dielu nepotrebuje mať nový, ale večný úmysel. (Sv. Aug.) Boh mení síce svoje dielo, ale 

nie svoje úmysly (Sv. Aug.)  

— Vtelením Syna Božieho zmenilo sa síce, a či lepším sa stalo, človečenstvo, no Boh nevzal na seba 

ničoho nového, lebo on má v sebe všetky možné dokonalosti; ba ani ničoho nestratil, ako slnko ničoho 

netratí, keď ho chmára zakryje. (Sv. Ambr.) Ako nemení sa naša myšlienka, keď oblečie sa do slov a 
stane sa zvonku počuteľnou, tak nepremenil sa ani Boh prijatím ľudskej prirodzenosti. Boh nemení 
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sa ani tým, že trestá hriešnikov. Nie Boh mení sa, ale ľudia. Zakiaľ Adam a Eva nezhrešili, cítili 

radosť, ale ako náhle zhrešili, zostali smutní. Ľudia sa zmenili, Boh bol ten istý. (Sv. Aug.) Ak je 

ľudské srdce dobré, ukazuje sa mu Boh v svojej nekonečnej láske a prívetivosti; ale ak je zlé, zdá sa 

mu, že v tomto nezmeniteľnom Bohu vidí svojho nahnevaného a trestajúceho Sudcu. (Sv. Aug.) Jedno 

a to isté je zlým pokutou, dobrým radosťou. (Sv. Aug.) Je to ako s okom. Chorému oku je slnečné 
svetlo na obtiaž, zdravému je príjemné. Nie slnko zmenilo sa preto, len oko je iné. Alebo kto nahnevaný 

hľadí do zrkadla, vidí sa inak, ako keď s vyjasnenou tvarou doň pozerá; a predsa je zrkadlo to isté, 

len človek sa premenil. Keď svetlo slnečné prejde cez sklo rozličných farieb, príjmu lúče slnka farby 

skla; nie slnko sa premenilo, ale len svetlo, čo z neho vychádza.  

— Ani nemení sa Boh, keď odpláca. Nie Boh zmenil svoj úmysel, ale človek svoju činnosť. (Sv. Hier.) 
Keď vo sv. Písme čítame: Boh oželel, že stvoril človeka, Boh sa hnevá a pod., nuž sv. Písmo hovorí tak 

len preto, aby sme ho ľahšie rozumeli. 

 

4. Boh je vševedúci, t.j. Boh vie všetko, minulé, prítomné i budúce, ba i naše 
najtajnejšie myšlienky. (Jer. 17, 10) 
 

Boh vedel, že Adam a Eva jedli zo zakázaného stromu. Kristus vopred vedel, že ho Peter zaprie, že 

Jeruzalem bude rozborený a mnohé iné. Vedel myšlienky farizeja Šimona, ktorý pohoršil sa nad tým, 
že Kristus verejnú hriešnicu tak vľúdne prijal. (Luk. 7, 40.) Božstvo podobá sa zrkadlu nesmiernej 

veľkosti a jasnosti; všetko, čo robíme, ukazuje sa v ňom. (Sv. Ter.) Z neba díva sa Pán: vidí všetky 

dietky ľudské. (Žalm 32, 13) Oči Božie sú jasnejšie nad slnko. (Sir. 23, 25) Kto ucho vsadil, ten by 

nemal počuť? Kto oko utvoril, ten by nemal vidieť? (Žalm 93, 9) Pred ním nie je skrytý žiaden tvor. 

(Žid. 4, 13) Boh vidí v skrytosti. (Mat. 6, 18) Boh oveľa  lepšie vidí, čo robím, než ja, ktorý robím. (Sv. 
Aug.) Je nad nami jedno oko, ktoré každý krok náš číta, čo aj vo tmách pustých vidí, pred ním žiadna 
tajnosť skrytá. Boh vidí súčasne všetko : minulé, prítomne i budúce, ako i my z vysokého miesta celé 

okolie súčasne vidíme. ≪Pred Bohom je všetka budúcnosť už minulosťou≫. (Sv. Hier.)  

— Hoci Boh predvída zlé, predsa človek nie je nútený robiť to zlé. Je to s tým práve tak, ako keď 

zďaleka pozeráme a vidíme, ako sa niekto márni. My vidíme, ale on tak nerobí preto, že ho my vidíme. 

≪Ako minulosť, na ktorú pamätám, nestala sa preto, že na ňu pamätám, tak nemusí ani to, čo Boh 

predvída ako budúce, stať sa len preto, že ho už predvída v duchu svojom≫. (Sv. Aug.) Hoci Boh 

predvída zatratenie človeka, predsa on je nie tomu vina. I lekár predvída zo stavu chorého blízku smrť 

jeho, ale preto nie je príčinou smrti. Učený františkán Duns Scotus počul raz strašne kliať jedného 
sedliaka na ceste. Prosil ho, aby sa takým ľahkomyseľným spôsobom neuvrhával do pekla. No sedliak 

povedal: ≪Veď Boh už všetko vie vopred. Ak ustanovil, aby som bol spasený, prídem do neba. Ak 

ustanovil zatratiť ma, nuž všetko je daromné≫. Na to odvetil kňaz: ≪Nuž teda zanechajte neobrobené 

i vaše role. Lebo ak Boh ustanovil dať vám úrodu, budete ju mať. Ak nie, nuž vám všetko nič 

nepomôže≫. I poznal sedliak, že nie vševedúcnosť Božia, ale sám človek zaviňuje svoje súčasné i 
večné šťastie alebo nešťastie. (Overberg)  

 

Boh vie i to, čo by sa stalo v istých okolnostiach; preto niekedy dopúšťa na nás 
trápenie, aby nastavajúce väčšie nehody prekazil.  
 

Kristus vedel napr., že by obyvatelia sýrski a sidónski prísne pokánie boli činili, keby sa u nich také 
zázraky boli robili, ako v Korazaine a Betsaide. (Mat. 11, 21.)  

— Boh vidí, že by niektorý spravodlivý zvedený bol skazeným svetom; preto zavčas berie ho zo sveta. 

(Mud. 4, 11.) Boh vopred vedel, že by prarodičia v raji boli mali veľkú  škodu, keby boli tam ostali; 
preto dal ich odtiaľ vyhnať. (Sv. Zl.) Boh predvída, že by niekto bohatstvo zneužil k hriešnemu životu, 

preto posiela naňho chudobu. Boh predvída, že by niekomu pokojný a pohodlný život slúžil k záhube; 

preto dá ho prenasledovať skrze zlých ľudí. (Sv. Reh. Vel.) Mnohé trápenia teda posiela Boh na ľudí 
len z dobroty. Keď to uvážiš, ochotnejšie prijmeš tie trápenia.  

— Lebo Boh všetko budúce vopred vie, nie je celkom správne, keď povie sa: Boh skúša spravodlivého 

(lebo Boh už vopred vie, ako sa spravodlivý správať bude); malo by sa skôr povedať: Boh poskytuje 

spravodlivému príležitosť, aby ukázal cnosť svoju.  

 

Vševedúci Boh vynesie raz na svetlo všetky skryté veci.  
 

Kristus hovorí: ≪Niet ničoho skrytého, čo by nebolo zjavené, ničoho tajného, čo by nebolo poznané a 

nevyšlo najavo. (Luk. 8, 17) Obzvlášť v hodinu našej smrti a v deň súdny odhalí a vyjaví Boh celý život 

náš. Ako ranné slnko ožaruje všetky veci, a ukazuje, ako vyzerajú, tak Kristus, Slnko spravodlivosti 

ožiari nás raz svetlom svojej vševedúcnosti, t.j. bude nás súdiť.≪Zaznačené sú všetky tvoje modlitby, 

zaznačené tvoje almužny, pôsty, sebazaprenie, ktoré si pre Boha zachovával≫ (Sv. Cyr. J.) Nič nie je 
tak tajne urobené, čo by nebolo odhalené.  
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Častejšie máme pamätať na vševedúcnosť Božiu, obzvlášť v čas pokušenia a vtedy, 

keď bez viny trpíme.  
 

Jeden chlapec prišiel do cudzieho domu a našiel tam v chyži kôš plný utešených jabĺk. Nevidiac 

nikoho v izbe, chcel už siahnuť na jablká. Ale tu napadla ho myšlienka na vševedúcnosť Božiu, a 

povedal nahlas: ≪Nie, ja nesmiem nič vziať, lebo Boh vidí ma≫. Hneď privolal mu jeden chlap, čo za 

pecou ležal: ≪No len si teraz naber, koľko chceš !≫ Hľa, aká to bola dobrá myšlienka! (Meh. 1. 106.) 

Kto vie, že naňho iní prísno pozerajú, drží sa čisto; kto pamätá, že Boh naňho hľadí, drží čisto dušu 

svoju. ≪Tak ži, akoby tu na svete nikoho nebolo okrem Boha a teba≫. (Sv. Alf.)  

— Jób vysmievaný manželkou a opustený priateľmi tešil sa rozpomienkou na vševedúcnosť Božiu 

(Jób. 16, 16). Taktiež aj Zuzana. (Dan. 13. 42) Boh objaví spravodlivosť tvoju, ako svetlo denné, a súd 

tvoj, ako poludnie. (Žalm. 35, 6) 

 

5. Boh je nanajvýš múdry, t.j. Boh vie všetko najlepšie usporiadať, aby dosiahol 
svoj cieľ. 
 

Cieľ, ku ktorému Boh smeruje, nie je iný, ako jeho oslávenie a blaho jeho tvorov.  

— Keď roľník chce hodne zožať, musí dobre orať, hnojiť, dobré zrno siať, konať prácu v príhodný čas 
atď. Taký roľník je múdry, lebo najlepšie usporaduje všetko, aby cieľ svoj dosiahol. Podobne robí i 

Boh. Ako krásne usporiadal všetko, aby ľudí na Vykupiteľa pripravil! Rozpomeň sa na vyvolenie 

Abraháma, na vysťahovanie sa Jakubových synov do Egypta, na trestanie Izraelitov v Egypte i na 

púšti, na posielanie prorokov, na odvedenie židov do zajatia v prospech pohanov atď. Múdrosť Božia 
ukazuje sa v živote jednotlivých mužov, napr. egyptského Jozefa, Mojžiša, sv. Pavla, ako i v riadení 

mnohých národov a krajín. ≪Ó hlbokosť bohatstva, múdrosti a umenia Božieho! Jak nepochopiteľné 

sú súdy jeho a nevyspytateľné cesty jeho≫. (Rim. 11, 33)  

 

5.1. Múdrosť Božia ukazuje sa zvlášť v tom, že Boh všetko zlé na dobré obracia.  
 

Životopis egyptského Jozefa ukazuje, ako Boh zlé na dobré obracia. Čo niekedy považujeme za 

najväčšie nešťastie, to podľa úmyslu Božieho je práve veľmi osožné. Preto vraví Boh: ≪Moje myšlienky 

nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty≫, (Is. 55, 8) Človek mieni a Boh mení. Keď 

neskúsený človek príde do dielne umelca, vidí tam niektoré nástroje, ktoré za daromné 

a neupotrebiteľné považuje. No majster smeje sa nad tým a pokračuje vo svojej práci. Nie inak i ľudia 
vo svojom nerozume považujú za daromné, ba škodlivé tie veci, ktoré múdry staviteľ tohto sveta, 

podľa tajných zámerov svojich používa. Človek chce to lepšie rozumieť, než múdry Boh na nebi. (Sv. 

Aug.) Jedno dieťa videlo, ako si ovce na tŕňovom kre mnoho vlny vytrhávali, a prosilo otca, aby vyťal 

ten ker. Onedlho videlo dieťa, ako vtáci nosili túto vlnu, aby robili svoje hniezda, a vtedy odvolalo 

svoju prosbu. (Meh.) Tomuto dieťaťu podobajú sa mnohí ľudia.  

 

5.2. Múdrosť Božia ukazuje sa i v tom, že Boh práve malicherné veci používa k 

osláveniu svojho mena.  
 

Sv. Pavol hovorí: ≪Čo je mdlé pre svet, vyvolil Boh, aby zahanbil silné≫. (1. Kor. 1, 27.) Spomedzi 

telies nebeských vyvolil si Boh malú zemeguľu za dejisko svojich zjavení, malú krajinku Palestínu 

urobil kolískou kresťanstva, chudobnú pannu vzal si za matku a chudobného tesára za pestúna, 

prostých rybárov vyvolil za hlásateľov evanjelia, pospolitých mužov (Jozefa, Mojžiša, Dávida, Daniela 

a i.) povýšil na najčestnejšie miesta. Chudobným dáva Boh zvestovať náuky evanjelia (Mat. 11, 5), 

pred múdrymi a opatrnými ukrýva ich. (Mat. 11, 25) Pokorným dáva milosť svoju, ale pyšným protiví 
sa. (Jak, 4, 6) Často používa i najnepatrnejšie prostriedky aby nám pomohol v núdzi. Sv. Felixa z Noly 

(†310), ktorý sa pred nepriateľmi utiahol za rozpuknutý múr, zachránil Boh tak, že trhlinu múra 

zatiahol pavúk svojou pavučinou; prenasledovatelia práve preto považovali za nemožné, že by tam 

niekto skrytý bol, a odišli. (Meh. I. 185) Kde Boh pomáha, tam i pavučina stane sa múrom; kde on 

nepomáha, tam i múr stane sa pavučinou. (Sv. Pavlin) Chudobná vdova mala ešte raz zaplatiť veľkú 
dlžobu, ktorú muž jej už bol zaplatil. Darmo hľadala kalendár do ktorého nebohý muž všetky 

vyplatené dlžoby pozapisoval. Už na druhý deň malo byť súdne pojednávanie. Ešte večer modlila sa s 
deťmi k Bohu o pomoc. A hľa, tu vletela oblokom svätojánska muška a zaletela za truhlu. Najmladšie 

dieťa chcelo nasilu vidieť mušku, čo tak pekne svietila. Matka teda odtisla truhlu trochu na bok a 

hľa, dlho hľadaný kalendár padol na zem (Filotea). Takými jednoduchými prostriedkami pomáha Boh!  

— Konečne chce Boh, aby sme skrze boj s protivenstvami došli cnosti a spásy (2. Kor. 12, 9). Ak sa 
teda dobrý skutok stretá s mnohými prekážkami a pokušením, to je najlepší znak, že je od Boha. Sv. 

Filip Nerský zdráhal sa vykonať niečo, kde by žiadnej prekážky nebolo; on vyslovil sa: ≪Dielo, ktoré 

už spočiatku skvele sa darí, iste nemá Boha za pôvodcu≫. Koľké prekážky mal napr. Krištof 
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Kolumbus, keď r. 1492 chcel podujať cestu svoju cieľom objavenia, aké nebezpečenstvá hrozili mu 

pri odchode i návrate, akú nevďaku skúsil od ľudí. Čo nasleduje z toho?  

 

5.3. Múdrosť Božia ukazuje sa konečne v cieľu primeranom zriadení sveta. 
 

Všetky pozemské veci sú medzi sebou vo vnútornom vzájomnom vzťahu; sú vzájomné odkázané 

jedna na druhú. Ako hodiny hneď zastanú, keď z nich len jedno koliesko vyberieme alebo na iné 

miesto dáme, tak i vo svete hneď by nastal neporiadok, ako náhle by niektorá vec chýbala alebo sa 
zmenila (Sv. Zl). Keby sa napr. vtáci vykynožili, hneď by sa hmyz náramne rozmnožil; rovnováha v 

prírode bola by narušená. Ďalej vieme, že také zvieratá, čo druhým slúžia za pokrm, mimoriadne silno 

sa množia, kým zas druhé, ktoré zhubne účinkujú, ako napr. lev, orol a pod., malé potomstvo majú. 
Hľa, aká zrovnalosť v prírode! (Sv. Basil). Nič na zemi nie je bez účelu alebo daromné, hoci by sme 

toho na prvý pohľad ani nezbadali. Aké osožné je napr. zamieňanie sa jasného počasia a dažďa, dňa 

a noci, jednotlivých čiastok roku. Aká dobrá je rozličnosť schopností, zamestnania atď.; sú to veci, 

ktoré prispievajú k tomu, aby sa ľudia navzájom zbližovali. Ako k súzvuku (harmónii) patria nižšie i 

vyššie hlasy, tak i nerovné schopnosti tieto zapríčiňujú dokonalý súhlas. (Sv. Aug.) Ani najmenšie 

zvieratko, a čo by bolo akékoľvek ošklivé alebo obťažné, nie je bez účelu. Tak napr. nepočetný a 
obťažný hmyz čistí povetrie od nákazlivých plynov, jastraby žerú zdochliny, ktoré by inak zhnili a 

obzvlášť v horúcich krajoch povetrie nakazili. Ani také zariadenia, čo sú naozaj mnohým skazonosné, 
ako blesky, krúpy (či kamenec), povodne, zemetrasenie, mor a pod., nebudeme považovať za skutočne 

škodlivé, keď si pomyslíme, že ich Boh používa k tomu, aby duše ľudské zachránil od večného 

zahynutia. Avšak i tieto donášajú človeku oveľa väčší osoh, než škodu; jak osožné je napr., keď 

rozvodní sa rieka Níl v Egypte! A či neprispievajú i búrky a povíchrice k sadeniu rastlín na zemi? Keď 
zdá sa, že príroda borí, vtedy tvorí a požehnáva.  

— Ale aký veľkolepý je ešte len pohyb a beh nebeských telies! Povážme obeh mesiaca okolo zeme, 

otáčanie sa zeme okolo svojej osi i jej obeh okolo slnka, a to len preto, aby nám spríjemnený bol pobyt 

na zemi. A jak dobré je, že os zeme kolmo stojí k jej dráhe; nebyť toho, nebolo by na zemi temer 

žiadnej premeny a mohlo by sa bývať iba na jednej čiastke zeme. A kto pozastavuje sa na tom, že na 
točniach 6 mesiacov slnko nesvieti, nech nezabúda na severnú žiaru na severnom a na južnú žiaru 

na južnom Ľadovom mori. Kto počúva ľúbezné tóny a zázračný súzvuk citary, musí povedať, že 

obratný majster hrá na nej. Práve tak, kto díva sa na krásny poriadok vo vesmíre, musí súdiť, že ho 

nanajvýš múdry a obratný umelec spravuje (Sv. Rehor Naz.). Ó, jak nádherné sú diela tvoje, Pane! 

Všetko učinil si v múdrosti (Žalm 103,24). 

 

6. Boh je všemohúci, t.j. Boh môže urobiť všetko, čo chce, a síce samou voľou 
svojou. 
 

Boh môže urobiť všetko, i to, čo nám ľudom zdá sa byť nemožným; mysli len napr. na zázračné 

vyslobodenie 3 mládencov z ohnivej pece. Podobné prípady stali sa za časov veľkých prenasledovaní 

kresťanov. Preto hovorí Kristus: ≪Ale u Boha všetko je možné≫. (Mat. 19, 26) A Gabriel povedal 

Márii: ≪Nebude nemožné u Boha žiadne slovo≫. (Luk. 1, 37) Nebol by Bohom kto by nemohol urobiť, 

čo chce (Sv. Pet. Zl.).  

— Boh síce môže všetko, ale nechce všetkého, čo môže (Teodoret). Boh napr. nechce, čo sa protiví 

nekonečnej dokonalosti jeho, ako luhanie, klamanie a pod. Ani nechcel Boh urobiť všetko, čo mohol, 

ale len toľko, koľko za dostatočné považoval. (Teod.) Mohol teda stvoriť ešte krajší svet, alebo i viac 

svetov a viac tvorov.  

— Keď tvory niečo chcú urobiť, môžu dejstvovať len podľa zákonov daných od Tvorcu a v istých 

hraniciach. Boh však nie je viazaný ničím. Potrebuje len chcieť, a hneď stane sa, čo chce. ≪Riekol, a 

stalo sa; rozkázal, a bolo stvorené≫ (Žalm. 148, 5). 
 

Všemohúcnosť Božia ukazuje sa najmä v stvorení sveta, v zázrakoch Kristových a 
tých, ktoré Boh činil pred Kristom i po Kristu k potvrdeniu pravého náboženstva.  
 

Zemeguľa má v objeme 5400 míľ, je teda ohromné teleso. Ešte väčšie je slnko; lebo jeho priemer je 

vyše 100-krát väčší, než priemer zeme. Avšak sú na nebi ešte oveľa väčšie gule; niektorých z nich, 
keby stáli na mieste nášho slnka a vychodili o 6 hodine ráno, nevideli by sme na nebi v celej ich 
veľkosti ani ešte o 6. hodine večer. Aké to ohromné svetové telesá! Naša zem je 21 milión míľ vzdialená 

od slnka; delová guľa, ktorá by rovnakou rýchlosťou letela, potrebovala by 25 rokov, aby túto cestu 

vykonala. Neptún, ktorý sa tiež okolo slnka pohybuje, je od neho 624 milión míľ vzdialený. Delová 

guľa vykonala by tu cestu za 800 rokov. Ale sú hviezdy, čo nepatria k našej slnečnej sústave, a tisíc, 

ba milión krát ďalej od nás sú vzdialene. Svetlo, ktoré prejde 42.000 míľ za sekundu, potrebuje mnohé 
bilióny rokov, aby od týchto  hviezd k nám došlo. Aká to ohromná diaľka nebeských telies!  

— Okolo nášho slnka pohybuje sa 8 väčších a (medzi štvrtou a piatou z nich) 280 menších obežníc a 

či planét. Najbližšia obežnica (planéta) slnka (Merkúr) je 8 milión míľ, najvzdialenejšia (Neptún) vyše 

600 milión míľ od neho vzdialená. A na nebi je asi 30 milión stálic, ktoré sú samé slnká a zväčša 
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oveľa väčšie, než naše slnko; i okolo týchto kolujú zas mnohé iné telesá nebeské. Aké to ohromné 
svetové priestory! A všetko toto stvoril Boh z ničoho. Aká nekonečná je teda moc najvyššej bytosti!  

— Na čo tu len pozriem, všetko mi privoláva: Bože, aký si mocný a veľký!  

— Pomysli ďalej na zázraky Kristove, napr. na vzkriesenie Lazara, utíšenie vlnobitia na jazere atď.; 

pomysli na zázračne zachránenie 3 mládencov v ohnivej peci, na mnohé zázraky v Lurde (vo 

Francúzsku) na mnohé neporušené tela svätých atď. ≪Ktože môže vysloviť veľké skutky Pánove a 

hlásať chválu jeho? ≫ (Žalm. 105, 2.). Čítaj utešenú pieseň cirkevnú: ≪Teba Boha chválime≫.  
 

Lebo Boh je všemohúci, môžeme i my v najväčšej potrebe od neho pomoc očakávať.  
 

Boh má tisícoraké prostriedky, aby nám pomohol. Môže nám na pomoc poslať i anjela, ako Petrovi v 

žalári, alebo učiniť zázrak, ako na jazere Genezaretskom; avšak riadne používa Boh najnepatrnejšie 
prostriedky, aby nám pomohol. Práve tým ukazuje Boh svoju velebnosť. K vyslobodeniu egyptského 

Jozefa použil sen, k oslobodeniu obliehaného mesta Betulie ženu, Juditu. Nie je mu ťažko vyslobodiť 
v mnohých, alebo v malé. (1. Kráľ 14, 6). Niet veci tak veľkej a ťažkej, čo by nemožná bola moci Božej.  

 

7. Boh je nanajvýš dobrý, t.j. Boh miluje všetky svoje tvory viac, než dobrý  otec 
deti svoje. 
 

Boh miluje svoje tvory, t.j. praje im len dobré a preukazuje im len dobrodenia. Boh je láska. (1. Ján. 

4, 8) Láska patrí k prirodzenosti jeho. Z prameňa len voda môže vyvierať; zo slnka len lúče svetla 

môžu vychádzať; od Boha len láska a dobrodenia môžu sa preukazovať. ≪Dobrota Božia rôzni sa 

podstatne od dobroty jeho tvorov, ako je rozdiel medzi slnkom a stenou, na ktorú slnko svieti. Stena 

je jasná len preto, že jej slnko dáva svetla; slnko nemá iba jasnosť, ale samo je jasnosťou a svetlom. 

Tak i tvory len preto sú dobré (láskavé), že im Boh dal túto dobrotu (lásku). Avšak Boh nielen je dobrý, 

ale i dobrota (láska) sama. (A. Stolz) Preto vraví Kristus Pán: ≪Nikto nie je dobrý, leda Boh sám≫. 

(Marek. 10, 18) 

7.1. Láska Božia rozprestiera sa na všetky tvory. (Mud. 11, 25) 
 

Ako slnko ožaruje nesmierne priestory nebeské, tak i dobrota Božia rozprestiera sa na všetky tvory. 

Ani len nerozumné zvery nie sú vylúčené z dobroty jeho. (Sv. Efr.) O vrabcoch hovorí Kristus: ≪Ani 

jeden z nich nie je zabudnutý pred Bohom≫. (Luk. 12, 6) 

 

7.2. Ale zvlášť ľudí miluje Boh; lebo nám ľuďom preukazuje nepočetné dobrodenia; 
ba poslal na zem i Syna svojho, aby nás vykúpil. 
 

Veľké a nespočetné sú dobrodenia, ktoré sme my ľudia od Boha dostali. ≪Dobrota Božia odráža sa 

na nás ľuďoch, ako v zrkadle≫. (Sv. Lev Vel.) Ako prekrásne utvoril Boh naše telo; dal nám zmysly, 

reč. Koľkými vlohami obdaril nášho ducha; dal nám rozum, slobodnú vôľu, pamäť. Čo všetko dáva 

nám pre telo; dáva pokrm, nápoj, bydlisko, odev, zdravie a všeličo iného. Ako utešene zariadil nám 

zem: svetlo, teplo, povetrie, vodu, rastliny, stromy s rozmanitým ovocím, nespočetné zvery na zemi, 
vo vode i v povetrí, a mnoho iného stvoril k nášmu blahu a k našej radosti. Jak veľkú rozmanitosť 

nachádzame na zemi; pomysli len na štyri čiastky roka, na zamieňanie sa dní a nocí, jasného počasia 
a dažďa. Koľké sily vložil Boh do prírody, ktoré všetky máme využitkovať k svojmu dobrému. Mysli 
napr. na magnetizmus, elektriku, paru. Koľko pokladov uložil Boh v lono zeme už pred tisícami rokov 

pre nás ľudí; mysli na ložiská kamenného uhlia, soli drahokamy a pod. Naozaj Boh učinil človeka 
pánom stvorenia. (Mojž. 1, 26) Ó, aký predobrotivý je Boh k nám ľuďom!  

— Áno Boh miluje nás viac, než my seba. (Sv. Ig. L.) Láska Božia k nám nedá sa porovnať ani len s 
láskou matkinou. (Is. 49, 15) Láska všetkých tvorov k Bohu nie je ani zďaleka toľká, ako láska Božia 

k nám. ≪Prameň jeho lásky ostane vždy nevyčerpateľný a rovnaký, hoci by milióny čerpali z neho≫. 

(Sv. Fr. S.). No najviac ukazuje sa láska Božia k nám v tom, že Syna svojho obetoval za nás. Sám 

Kristus hovorí: ≪Lebo tak Boh miloval svet, že Syna svojho jednorodeného dal≫. (Ján. 3, 16) 

Abrahám nemohol krajšie ukázať, že Boha miluje, ako tým, že mu daroval, čo mal najmilšieho, totižto 

syna svojho. To samé platí i o Bohu; daroval nám najmilšie, čo mal, Syna svojho. (A. Stolz) Kristus 

vraví o sebe: ≪Väčšej lásky nikto nemá, než je tá, že život svoj dáva za priateľov svojich≫. (Ján 15, 

13) Preto chcel Kristus toľko trpieť na kríži, aby ukázal hojnosť svojej lásky k nám. (Bl. Hofb.) Celé 

správanie sa Ukrižovaného svedčí o jeho veľkej láske k nám. Lebo naklonil svoju hlavu, aby nás 

bozkal, rozprestrel ruky svoje, aby nás objal, otvoril srdce svoje, aby nás miloval. (Sv. Aug.) Áno 
v sviatosti oltárnej chcel Kristus ešte i vždy ostať medzi nami a spojiť sa najužšie s nami vo svätom 
prijímaní. Konečne sľúbil Kristus v dobrote svojej, že vyslyší všetky modlitby naše, ktoré v mene jeho 

konať budeme. (Ján 14, 14) 
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7.3. Medzi ľuďmi ukazuje Boh svoju lásku najviac spravodlivým. 
 

Jedna dokonalá duša je Bohu milšia, než tisíc nedokonalých. (Sv. Alf.) Ó, jak dobrý je Boh Izraelov 
tým, čo sú úprimného srdca! (Žalm. 72, 1) On naplňuje ich veľkou vnútornou potechou. (Žalm. 30, 
20) Dáva spravodlivému zdar vo všetkom. (Rim. 8, 28) Boh Otec a Boh Syn prebývajú uňho skrze 
Ducha Svätého. (Ján 14, 23.) Boh odpláca spravodlivým ich dobré skutky viac ako si zaslúžia, dáva 

im odplatu stonásobnú. (Mat. 19, 29) Boh miluje spravodlivých napriek ich všedným hriechom a 

nedokonalostiam. Je podobný matke, ktorá miluje svoje dieťa a má s ním trpezlivosť vzdor tomu, že 

je chorľavé a slabé. (Sv. Fr. S.)  

 

7.4. Ba i hriešnikom preukazuje Boh svoju lásku.  
 
Napriek ich neprávostiam poskytuje im dobrodenia, až do smrti; dáva vychádzať slnku svojmu na 

dobrých i zlých a pršať na spravodlivých i nespravodlivých. (Mat. 5, 45) Trápenia posiela im len z 

lásky ≪Boh podobá sa ránhojičovi, ktorý páli a reže len preto aby vyhojil.≫ (Sv. Aug.) Boh miluje 

hriešnikov len preto, lebo u každého je aspoň niečo dobrého a každý môže sa ešte polepšiť pred 
smrťou. Lenže Boh nemôže veľmi ukazovať lásku svoju k hriešnikom. Je to asi tak, ako s veľkým 

magnetom. Tento priťahuje k sebe všetky železné predmety, ktoré sú blízko; ale ak je niečo medzi ním 
a železom, priťahuje síce železo, no predsa toto nemôže sa dostať k magnetu.  
— Len diablov a zavrhnutých ľudí Boh nemiluje. A predsa sa i v pekle ukazuje láska Božia; lebo 

zatratenci ani zďaleka netrpia toľko, koľko zaslúžili. (Sv. Tom. Ak.) I zavrhnutá láska Božia je príčinou 

pekelných múk. ≪Zatratení povedia: Ó, keby nás len Boh nebol tak miloval, bolo by nám znesiteľné 

i peklo! Ale boli sme od neho tak veľmi milovaní! Aká to bolesť!≫ (Vianney.) Lebo Boh je tak dobrotivý 

k nám, máme milovať ho nadovšetko. (1. Ján. 4, 19) Nemáme sa ho zľaknúť ako vše vladára, ani báť 

sa ho ako sluhovia, ale máme sa približovať k nemu s detinskou dôverou. (Rim. 8, 15)  
— Lebo Boh je tak dobrotivý voči nám, máme i my byť dobrotiví voči spolu ľuďom, ba voči všetkým 

tvorom. (Efes. 4, 32)  

— Preto dal nám Boh nasledujúce príkazy; príkaz lásky k Bohu, k blížnemu a k nepriateľovi; ďalej 

príkaz konať skutky milosrdenstva. Áno Boh chce, aby sme boli milosrdní i voči zverom.  

— Dobrota Božia javí sa zvlášť v tom, že Boh je zhovievavý a milosrdný. 

 

8. Boh je nanajvýš zhovievavý, t.j. Boh dáva hriešnikovi čas k polepšeniu. 
 

Ľudia obyčajne hneď trestajú; ale Boh nie tak. On dlho znáša odboj svojich tvorov a zavrhovanie 
svojej milosti. Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. (Ez. 18, 27) Preto dal Boh neraz i 

predpovedať budúce tresty a len znenáhla, akoby váhajúc, dopustil potom predpovedanú karu. 

Súčasníkom Noemovým dal 120 rokov na polepšenie, Ninivitčanom 40 dní. Jeruzalemčanom 37 rokov 
po nanebovstúpení Krista Pána. (Mat. 23, 37) Ani na nebi nevyzerá tak, že by hneď hrom uderil; najprv 

sa nebo zatiahne mračnami, potom sa blýska a hrmí, konečne uderí. Tak je to i s Bohom.  
— V podobenstve o neúrodnom strome figovom líči (vyobrazuje) Kristus božskú zhovievavosť. (Luk. 13) 

Keby Boh nebol Bohom, bol by nespravodlivý pre svoju priveľkú trpezlivosť s hriešnikmi. (Sv. Aug.) 
Jednanie Božie je protikladné jednaniu ľudskému. My potrebujeme dlhý čas k vystavaniu nejakej 

budovy, ale ju chytro rozváľame. Boh zase chytro stavia a pomaly rúca. Za 6 dní stvoril celý viditeľný 

svet, k rozboreniu mesta Jericha určil 7 dní. (Sv. Zl.) Ani človek nerúca hneď domu svojho, keď na 

ňom chybu zbadá; nechá ho stáť a usiluje sa napraviť chybu. Tak robí i Boh s hriešnikom. (Sv. Bern.)  

 

Boh je preto zhovievavý, lebo má trpezlivosť s našou slabosťou a chce hriešnikovi 

uľahčiť jeho obrátenie.  
 

Boh zachádza s nami ako matka so spurným nemluvňaťom; miesto že by kričiace dieťa pokutovala, 

tisne ho ešte viac k prsiam a lichotí mu, kým sa neupokojí. (Hunolt.)  
— Boh šetrí ťa preto, aby si sa polepšil, nie preto, aby si v zlosti zotrval. (Sv. Aug.) Či nevieš, že ťa 

dobrota Božia vedie k pokániu? (Rim. 2, 4) Pán má s vami trpezlivosť len preto, lebo chce, aby sa 

všetci obrátili k pokániu. (2. Pet. 8, 9) U mnohých hriešnikov nebola ani daromná zhovievavosť Božia; 
lebo mnohí veľkí hriešnici obrátili sa a boli potom tí najväčší svätí; tak sv. Mária Magdaléna, sv. 

Augustín, sv. Mária Egyptská atď. ≪Títo po svojom obrátení vykonali väčšie skutky spravodlivosti, 

než koľkých hriechov sa predtým dopustili. ≫ (Sv. Aug.) Ale u niektorých hriešnikov navzdory 

zhovievavosti Božej nenastúpi žiadne obrátenie. I lúč (papršlek) slnečný má rozličný účinok podľa 

toho, na aké veci dopadá: hlinu vysuší, vosk zmäkčí. Tak i zhovievavosťou Božou jedni sa obrátia, 

druhí stanú sa ešte zarytejšími.  
— Keby Boh nebol zhovievavý, nemohol by temer nikto byť spasený. Lebo veď sme všetci hriešnici. 

Avšak každý človek zotrváva v hriechu dlhšie alebo kratšie a potrebuje potom dlhý čas k dôkladnému 
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polepšeniu. ≪Keby Boh zlých vždy hneď odvolal z tohto sveta, slúžili by sme mu len zo strachu pred 

trestom a nie z lásky.≫ (Sv. Brig.)  

— Hoci Boh je zhovievavý, predsa je nebezpečné, odkladať s obrátením. Lebo náhle príde hnev jeho. 

(Sir. 5, 9) Mysli na podobenstvo o neúrodnom figovníku. (Luk 18) Mlyny Božie melú pomaly, ale isto 

a veľmi drobno; čo zameškal zhovievavosťou, dohoní potom prísnosťou. Čím dlhšie odkladá sa s 

trestom, s tým väčšou silou prihrnie sa on potom. Je to práve tak, ako s kušou; čím viac a viac nazad 

ťaháme na nej strunu, s tým väčšou silou vyletí potom šíp≫. (Sv. Aug.) To potvrdzuje napr. hrozný 

koniec ukrutného kráľa Antiocha Epifanesa. (2. Mach. 9) 

  

9. Boh je nanajvýš milosrdný, t.j. Boh nám mile rád odpúšťa, ak hriechy svoje 

úprimne oľutujeme. 
 
Veľké milosrdenstvo Božie vyobrazuje Kristus v krásnom podobenstve o márnotratnom synovi. (Luk. 

15) Sotva že Dávid, pohnutý dohováraním proroka Natana, uznal svoje hriechy, už oznámil mu Natan, 

že mu ich Pán odpustil. (2. Kráľ. 12, 13) Akonáhle hriešnik pocíti bolesť nad tým, že hriech spáchal, 

hneď ukrotí Boha najvyššieho. (Sv. Vavrin. J.) Zmilovať sa a ušetriť je Bohu vlastné. Milosrdenstvo 

Božie je nekonečne veľké. ≪More má svoje hranice, ale milosrdenstvo Božie je bez hraníc. (Sv. Zl.) 

Keď Boh od nás žiada, aby sme blížnemu svojmu 77-krát po sedemkrát odpustili, aký milosrdný musí 

byť on sám!  
 

Milosrdenstvo Božie ukazuje sa zvlášť v tom, že Boh hriešnika navštevuje nielen 

skrze trápenia, ale i skrze dobrodenia, ba že i najväčšieho hriešnika vždy láskyplne 
prijíma a že mu konečne, keď sa obráti, ešte väčšiu blahosklonnosť daruje, než 

predtým.  
 
Boh je dobrý pastier, ktorý ide za stratenou ovcou, až ju nájde. (Luk. 15) Na márnotratného syna 

poslal Boh súženie; k Dávidovi poslal proroka Natana; na Petra pozrel Kristus, aby ho pohol; 

Samaritánku vyhľadal pri studni Jakubovej, aby ju obrátil. Boh sa teda podobá rybárovi alebo 
poľovníkovi, ktorý vymýšľa všelijaké chytráctva a vábidlá, aby ryby alebo vtákov do osídla dostal. 

(Ľud. Gran.)  

— Boh odpúšťa i najväčšiemu hriešnikovi; on hovorí: ≪Keby vaše hriechy boli ako šarlát, budú biele 

ako sneh; a keby boli červené ako purpur, budú biele ako vlna≫. (Is. 1, 18) Áno, čím väčší je hriešnik, 

tým radšej prijíma ho Boh, ak chce sa polepšiť. Preto prihovára sa Dávid Bohu: ≪Pane, budeš 

milostivým hriechom mojim; lebo ich je veľa≫. (Žalm 24, 11) Boh je podobný rybárovi, ktorý tým viac 
sa raduje, čím väčšie sú ryby, ktoré uloví. Bohu totižto slúži k väčšej cti, keď odpúšťa i takým ľudom, 

čo pre svoje mnohé a ťažké zločiny sú temer nehodní odpustenia. ≪Nikto nebol zatratený preto, že 

mnoho zlého činil; ale veľa ľudí je v pekle pre jeden jediný smrteľný hriech, ktorý oľutovať nechceli≫
. (Vianney.) Urob len, koľko môžeš, všetko ostatne robí Boh, aby sa s tebou zmieril. (Sv. Zl.) Aj Judáš 

bol by obsiahol odpustenie, keby bol chcel.  

— Boh odpúšťa hriešnikovi ešte v poslednej chvíli života. Pomysli na toho lotra na pravici Kristovej. 

Avšak nech preto nikto neodkladá pokánia až do smrti. ≪Jedného ospravedlnil Boh v poslednom 

okamžiku, aby nikto nezúfal; ale len jedného, aby nikto svojho obrátenia do smrti neodkladal≫. Sv. 
Aug.) Obrátenia na smrteľnej posteli sú vždy pochybné; lebo skúsenosť učí, že hriešnici na smrteľnej 

posteli všetko dobré sľubujú, a keď vyzdravejú, ničoho nedodržia; tak urobil napr. neznaboh Voltaire. 
Hriešnici obrátia sa na smrteľnej posteli najviac len proti svojej vôli; robia ako plavci, ktorí pri 

hroziacom stroskotaní lode do mora hádžu tovary z prinútenia, a nie preto, že sa im snáď nepáčia. ≪
Je to na posmech, keď niekto nechcel bojovať, zakiaľ bol mladý a silný, ale dá sa viesť na bojište len 

potom, keď je už slabý a hýbať sa nemôže≫. (Sv. Bern.)  

— Boh ďalej láskavo prijíma každého kajúceho hriešnika. Ako láskavo prijal Kristus Magdalénu v 

dome Šimonovom (Luk. 7); ako láskavo ženu, ktorú farizeji priviedli k nemu do chrámu (Ján 8); ako 

láskavo lotra na kríži (Luk. 23)! Ako láskavo prijal otec svojho márnotratného syna! Tento dobrý otec 
je Boh. (Luk. 15) Boh ukazuje sa ochotnejším odpustiť hriešnikovi, než hriešnik prijať odpustenie (Sv. 

Aug.) Sotva prosiaci dotkne sa brány, už mu ju otváraš, ó Pane! Sotva kľakne pred tebou, už mu 

podávaš ruku! (Sv. Efr.) Áno Boh sa i raduje nad obrátením hriešnika. Lebo Kristus vraví! ≪V nebi 

bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, než nad 99 spravodlivými, čo 

nepotrebujú pokánia≫. (Luk. 15, 7) Radosť táto je stadiaľ, lebo obrátení hriešnici obyčajne horlivejšie 

slúžia Bohu i vrúcnejšie ho milujú. (Sv. Reh. V.)  

— Boh po obrátení hriešnika býva k nemu blahosklonnejší, než predtým. Márnotratnému synovi dal 

otec zabiť teľa a robiť hudbu; tento otec je Boh. (Luk. 15) Boh obyčajne naplňuje vnútornou slasťou 

každého obráteného, ba niektorého i obsýpa milosťami; pomysli len na sv. Pavla, ktorý bol unesený 

až do tretieho neba. (2. Kor. 12, 2) Hoci ľudia odpustia tým, ktorí ich urazili, predsa ich potom už 
nemilujú tak srdečne, ako predtým. No u Boha je to inak. On viac váži si tých, čo sa navrátili, než 
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tých, čo uňho zostali≫. (Sv. Pet. D.) Z tejto príčiny sv. Augustín nazýva hriech dedičný ≪šťastlivou 

vinou≫.  
 

10. Boh je nanajvýš svätý, t.j. Boh miluje len dobré a nenávidí zlé. (Prísl. 10, 9) 

 

Pohania mysleli, že bohovia ich majú chyby a sú ochrancami neprávosti. Avšak pravý Boh je inakší; 

on je čistý od každej škvrny a zošklivuje si všetko zlé na tvoroch. Svätosť Božia nie je nič iného, než 

láska k svojej vlastnej nekonečnej dokonalosti. Kto miluje čistotu, sám je slobodný od všetkej špiny 
a hľadí, aby i okolie jeho (príbytok, dom, knižky atď.) čisté bolo. Práve tak je i s Bohom. On sám je 

slobodný od najmenšej škvrny a chce, aby i jeho tvory od každej škvrny slobodné boli. Aké čisté je 
modré nebo, na ktorom niet ani jednej chmáričky ! Aké čisté sú snehobiele šaty, na ktorých niet ani 

najmenšej škvrny! No Boh je oveľa čistejší. Čistota Božia je k čistote všetkých anjelov a svätých v 

takom pomere, ako jasné svetlo slnečné k svetlu lampy. Ešte i v anjeloch svojich našiel Boh zlosť. 

(Jób. 4, 18) ≪Všetka spravodlivosť naša je ako nečisté rúcho pred tebou, ó Pane!≫ (Is. 64, 6) Preto i 

anjeli v nebi velebia svätosť Božiu. (Is. 6, 3) A Cirkev právom modlí sa k Bohu: ≪Ty sám si svätý≫.  

— Boh chce, aby sme i my, jeho tvory, od najmenšej poškvrny slobodní boli. On privoláva nám:            

≪Buďte svätí, lebo i ja som svätý≫. (3. Mojž. 11, 44) Preto dal každému človeku do pŕs zákon prírody 

(svedomie). Preto oznámil vôľu svoju ľuďom na hore Sinaj; preto k dobrým skutkom pripojil dobré, k 
zlým skutkom zlé následky. A aby ľudia očistení boli od špín na nich lipnúcich, čistí ich trápením; 
podobá sa vincúrovi, ktorý obrezáva révu plodonosnú. (Ján 15, 2) čistí ich aj ohňom očistcovým, lebo 

nič nečistého nemôže vojsť do kráľovstva nebeského. (Zjav. 21, 27) Prečo zjavujú sa svätí alebo anjeli 

vždy v snehobielom rúchu? Prečo dostávajú pokrstení bielu šatu?  

— Buď svätý a čistý, a budeš miláčikom Božím. 
 

11. Boh je nanajvýš spravodlivý, t.j. Boh odpláca všetko dobré a trestá všetko zlé. 
 

Spravodlivosť Božia nie je nič iného, ako jeho dobrota. Veď Boh trestá len preto, aby človeka napravil, 

teda aby ho šťastným učinil. ≪Boh preto je spravodlivý, lebo je dobrý≫. (Kl. Al.) 

 

11.1. Boh odpláca a trestá ľudí čiastočne už na zemi, ale úplne až po smrti. 
 

Dobré skutky zväčša už tu donášajú človeku česť, bohatstvo, zdravie a pokojné svedomie. (Žalm 118, 

165) Zlé skutky donášajú opak toho. Abrahám, Noe, egyptský Jozef boli už tu odplatení, synovia 

Heliho a Absolón už tu potrestaní. Ale úplná odmena nastane až potom, keď človek po smrti príde k 
súdu. Po vzkriesení i telo bude účastné odplaty alebo pokuty.  

— ≪Keby Boh každý hriech v tomto živote trestal, mohli by si ľudia myslieť, že k poslednému súdu 

nič nie je zadržané. Ale keby Boh ani jedného hriechu netrestal v tomto živote, neverili by ľudia 

v prozreteľnosť Božiu≫. (Sv. Aug.) 
 

11.2. Boh odpláca najmenší dobrý skutok, ale trestá i najmenší hriech. 
 

Kristus sľubuje odplatu i za každý pohár vody, ktorý v mene jeho dáme. (Mar. 9, 40) Boh nenechá 

bez odplaty ani jedného pohľadu k nemu. (Sv. Ter.) Kristus hovorí: ≪Ale ja pravím vám, že ľudia v 

deň súdny vydajú počet z každého daromného slová, ktoré hovoria≫ (Mat. 12, 36) 
 

11.3. Boh potrestá človeka najviac takým spôsobom, akým zhrešil. 
 

≪Čím kto hreší, tým sa trestá≫. (Mud. 11, 17) Kristus hovorí: ≪Akou mierou merať budete, takou 

vám bude namerané≫. (Mat. 7, 2) Absolón bol pyšný na svoje vlasy, a tieto boli i príčinou jeho záhuby. 
Boháč, v evanjeliu spomínaný, hrešil najviac jazykom; na tomto cíti v pekle najväčšie muky. Židia 

v Egypte museli na rozkaz kráľa všetkých svojich novonarodených chlapcov do rieky pohádzať; a hľa, 
egyptský kráľ zahynul v Červenom mori s celým vojskom svojim. Kráľ Antiochus, ktorý dal roztrhať 

Eleazara, 7 bratov Machabejských a iných Židov pre ich náboženstvo, bol hrozným bôľom v črevách 

trápený. (2. Mach. 9, 6) Obaja lotri, ktorí pri ukrižovanom Spasiteľovi na krížoch viseli, vraždili iných, 
a boli im tiež polámané kosti. Perzský minister Aman chcel dať obesil ujca kráľovnej Estery, lebo sa 

mu nechcel klaňať; avšak bol sám na rozkaz kráľa obesený na šibenici. (Est. 5) Matky betlehemské 
odopreli nocľah Matke Božej a tým dopustili sa ukrutnosti proti Synovi Božiemu; a hneď potom i 

Herodes bol ukrutný proti ich deťom. (Mat. 2, 16) Jeruzalem bol r. 70. tak potrestaný, ako sa proti 

Kristovi previnil. Veľa tisíc Židov ukrižovali rímski vojaci (za pol roka denne asi 500.) a 2000 Židov 

odviedol Titus do Ríma v bielom posmešnom rúchu. Cisár Napoleon I. (+ 1821) bol takým spôsobom 

potrestaný, akým trápil pápeža Pia VII.; lebo aj on bol na dvoch miestach radom uväznený. Niektorí 
povedia: Hľa, to sú len náhody! No veriaci kresťan vidí tu prst Boží.(Sv. Aug.) 
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11.4. Boh pri odplácaní a trestaní berie do ohľadu všetky pomery človeka, zvlášť jeho 

úmysel a vlohy. 
 

Kto dobré činí len pre ľudskú chválu, nedostane od Boha žiadnej odplaty. (Mat. 6, 2) Ľudia súdia len 

podľa vonkajška, ale Boh hľadí na srdce. (1. Kráľ. 16, 7)  

— Chudobná vdova, čo do chrámovej pokladnice dala 2 haliere, mala u Boha väčšiu zásluhu, než 
všetci iní boháči, Čo oveľa viac vhodili. Prečo? (Luk. 21.) Sluha, ktorý poznal vôľu pánovu a predsa 

zle činil, horšie pochodí, než ten, čo jej nepoznal (Luk, 12, 47), t.j. čím lepšie niekto pozná Boha, tým 

viac pripočíta mu Boh jeho hriechy. 

 

11.5. A predsa u Boha niet ohľadu na osoby. (Rim. 2, 11) 
 

Mnohí, ktorí tu sú prví, budú poslední na druhom svete. (Mat. 19, 30) Vidíme to na boháčovi a 

chudobnom Lazarovi. I anjeli boli zavrhnutí. Nie jedni, ktorým sa teraz sochy stavajú, budú raz biedni. 
Mnohých mená blyštia sa teraz v náučnom slovníku, ale nebudú v knihe života, ktorú Boh píše. 

(Bergmann.) 
 

Lebo Boh je nanajvýš spravodlivý, máme sa ho báť. 
 

Kristus napomína nás: ≪Bojte sa toho, ktorý môže telo i dušu uvrhnúť do pekla≫. (Mat. 10, 28) Pre 

jeden jediný hriech dedičný musia toľké tisíce milión ľudí umrieť a toľko trpieť; okrem toho bezpočetní 

budú na veky nešťastní. Z toho môžeme usudzovať, aký spravodlivý je Boh a aké ťažké budú tresty 
v očistcovom ohni. To isté môžeme usudzovať i z hroznej smrti Kristovej na kríži. Nuž ktože by sa tu 

nebál Boha ?  
— A predsa bázeň táto nemá byť otrocká, ale detinská. (Rim. 8, 15) t.j. máme sa báť nie tak preto, že 

by nás Boh trestal, ako skôr preto, že by sme Boha urazili. ≪Lebo kto len zo strachu pred trestom 

činí dobré, ten ešte celkom neopustil hriechu≫. (Sv. Reh. V.) Avšak detinskú bázeň má len ten, kto 

má veľkú lásku k Bohu. Lebo dokonalá láska vyháňa bázeň. (1. Ján. 4, 18) Ale rob aspoň z bázne pred 

pokutou, čo od teba nevystane z lásky k spravodlivosti. (Sv. Aug.)  

 
Bohabojnosť je nám veľmi osožná; zdržuje nás od hriechu, vedie nás k dokonalosti a 
k pozemskému i večnému šťastiu. 
 

Bohabojnosť vyháňa hriech. (Sir. 1, 27) Bohabojnosť zdržovala staručkého Eleazara od jedenia 

bravčoviny proti príkazu Božiemu; on povedal: ≪Hoci by som sa teraz vyhol mučeniu u ľudí, predsa 

by som ani za živa ani po smrti neušiel ruke Všemohúceho≫ (2. Mach. 6, 26) Kto sa bojí Pána, ujde 
všetkým nástrahám zlého ducha. (Sv. Efr.) Kto sa bojí Pána, netrasie sa pred ničím. (Sir. 34, 16) Kto 

sa bojí Boha, tak málo bude nadužívať k hriechu svoje zmysly, ako človek ktorému do tela nabili 
klincov, pre boľ nebude hýbať údy svoje. (Sv. Bas.) Ako vietor zaháňa chmáry, tak bázeň Božia telesné 
žiadosti. (Sv. Bern.) Kto sa bojí Boha, odhodí od seba súčasné veci, ako plavec zo strachu pred 

morským vlnobitím tovar z lode vyhadzuje. (Sv. Reh. V.)  

— Bohabojnosť chráni cnosť, ako múr vinicu. (Ľud. Gran.) Ona je strážcom cnosti a podobá sa 
ozbrojenému vojakovi, ktorý stráži dom a ktorého sa zlodeji boja. (Sv. Zl.) Ako ihla prepichuje látku a 
kliesni cestu hodvábu, tak i bohabojnosť (Sv. Aug.) kliesni cestu láske k Bohu. (Sv. Fr. S.)  

— Počiatok múdrosti je bázeň Pánova. (Žalm 110, 10) Bázeň pred ľuďmi má v sebe horkosti; ale bázeň 

Božia obsahuje sladkosť; tamtá robí človeka otrokom, ale táto slobodným. (Kassiod.) Bázeň Pánova 

donáša česť a slávu, korunuje sa radosťou a plesaním, obveseľuje srdce, dáva chuť, rozkoš a dlhý 

život. (Sir. 1, 11) Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Pána. (Žalm. 111, 1) Čím viac sa teraz bojíme Boha, 
tým menej budeme raz báť sa ho ako večného Sudcu. (Sv. Reh. V.)  

 

Bohabojnosť je zvláštny dar milosti Božej.  
 

Boh hovorí: ≪Bázeň predo mnou dám do srdca ich, aby neodstúpili odo mňa≫. (Jer. 32, 40) Preto 

modli sa s Dávidom: ≪Prenikni, ó Pane, telo moje bázňou pred tebou!≫ (Žalm 118, 120) Bohabojnosť 

je dar Ducha Svätého. 

 

12. Boh je nanajvýš pravdivý, t.j. Boh vždy zjavuje len pravdu. (Ján 8, 26) 
 

Boh nemôže sa ani mýliť, ani klamať. Mýliť sa nemôže, lebo je vševedúci; klamať nemôže, lebo je 

nanajvýš svätý. ≪On, ktorý zakázal luhať, tým menej sám bude luhať≫. (Sv. Klem. Rim.) Boh nie je 

ako človek, že by klamal; nie je ako syn človeka, že by sa menil. (4. Mojž. 23, 19)  

— Preto musíme veriť všetko, čo Boh povedal, i to, čo svojim slabým rozumom pochopiť nemôžeme; 

tak i tajomstvá kresťanského náboženstva: Trojicu, vtelenie, sviatosť oltárnu. 
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13. Boh je nanajvýš verný, t.j. Boh dodrží každý sľub a splní každú hrozbu. 
 

Vernosť Božia nie je vlastne nič iného, ako pravdivosť Božia v jeho zasľúbeniach.  

— Pováž, ako prísne splnil svoju hrozbu v raji (1. Mojž. 2, 17) a zasľúbenie Vykupiteľa (1. Mojž. 3, 
15); práve tak splnilo sa r. 70. po Kr. i spustošenie, ktorým vyhrážal sa Kristus mestu Jeruzalemu. 
(Mat. 24) Chrám jeruzalemský podľa predpovedania (Dan. 9, 27) nemá byť vystavaný do konca sveta. 

Cisár Julián začal r. 361 budovať chrám, ale zemetrasenie zborilo postavené mury a oheň zo zeme 

vyrážajúci rozohnal robotníkov. (Meh.)  
— Boh často používa sľuby a vyhrážky, aby mocne pohýbal našou slabou voľou. Sám Kristus vo 

svojich rečiach ustavične poukazoval na večnú odplatu alebo pokutu. Ba hrozby zmyselným a 
obzvlášť surovým ľuďom sú i potrebné; lebo takých ľudí vodí len strach. I kôň dá sa len bičom skrotiť. 

Avšak Boh hrozí len preto, lebo je dobrý. Kto ti privoláva: ≪Pozor≫, ten nechce ťa uderiť. Práve tak 

robí i Boh: hrozí trestom, aby nemusel trestať. (Sv. Aug.) 

 

Preto splní sa všetko, čo Kristus a proroci predpovedali a čo sa doteraz ešte nesplnilo.  
 

Teda nikdy nebude takého času, v ktorom by nebolo Cirkvi katolíckej alebo pápeža. (Mat. 16, 18) 

Chrám jeruzalemský už nikdy nebude vystavaný. (Dan. 9, 27) Židia na konci dní vojdú do lona 
katolíckej Cirkvi. (Os. 31, 5) Strašné znaky na nebi a na zemi budú predchádzať súdnemu dňu. (Mat. 

24, 29) Kristus vzkriesi nás kedysi z mŕtvych (Ján 5, 28) a bude súdiť nás. (Mat. 25, 32)  

— Preto povedal Kristus: ≪Nebo i zem pominú, ale slová moje nepominú ≫. (Mat. 24, 35) Keď sa už 

spoliehame na spolu človeka, ktorý nám na papieri sľubuje niečo, o koľko viac musíme sa spoľahnúť 

na Boha, ktorý svojimi sľubmi zaplnil obzvlášť celé knihy sv. Písma. (Sv. Pet. Zl.) 

4. Najsvätejšia Trojica. 
 

Pri krste Ježišovom zjavili sa všetky tri božské osoby: Otec hlasom z neba, Syn krstom, Duch Svätý 

vzatím na seba podoby holuba. (Mat. 3, 16). 
 

1. Najsvätejšia Trojica je jeden Boh v troch osobách. Tie tri osoby menujú sa: Otec, 

Syn, a Duch Svätý. 
 

Číslo 3 spomína sa v náboženstve veľmi často. Na druhom svete sú 3 miesta ; sv. omša má 3 hlavné 

čiastky, každá sviatosť 3 veci. Z 3 osôb pozostáva sv. Rodina, 3 hlavné sviatky má cirkevný rok; 3 

hodiny visel Kristus na kríži, 3 dni ležal v hrobe, za 3 roky zastával svoj učiteľský úrad; trojaký úrad 

zastával: učiteľský, kňazský, pastiersky atď. Číslo 3 zdá sa byť i základným číslom v prírode. Pamätaj 
na tri ríše stvorenia: živočíšstvo, rastlinstvo, nerasty; na tri stavy hromadnosti (agregácie): pevný, 

tekutý a plynný; na trojakosť času: minulosť, prítomnosť, budúcnosť.  

— Aj číslo 4 často prichodí v náboženstve: sú 4 Evanjeliá 4 základné cnosti, 4 rieky v raji, 4 strany 

sveta, skadiaľ anjeli donesú ľudí k súdu, za 4 tisícročia očakávali ľudia Vykupiteľa, štvorhranný bol 

chrám jeruzalemský atď.  
— Aj číslo 7 často prichodí: je 7 dní stvorenia, 7 sviatostí, 7 skutkov milosrdenstva, 7 hlavných cností, 

7 darov Ducha Svätého, 7 stupňov pri posvätení kňazstva, 7 prosieb v Otčenáši, 7 slov Krista na kríži 

atď. To všetko sú veci, ktoré nás Bohu pripodobňujú, alebo s ním spojujú. Číslo 7 prichodí často i v 

prírode; pomysli len na 7 základných farieb svetla, na 7 základných tónov hudby.  
— Číslo 3 je totižto číslom Božím, číslo 4 je číslom sveta (pre 4 čiastky sveta), číslo 7 značí spojenie 
Boha so svetom. 
 

2. Túto pravdu nemôžeme pochopiť slabým rozumom svojim; preto nazývame ju 

tajomstvom najsv. Trojice. 
 
Nemôžeme pochopiť, ako je možné, že sú tri božské osoby a predsa len jeden Boh. Teda v istom ohľade 

traja, a predsa len jeden! Trojica je niečo ≪nepochopiteľného a nevýslovného≫. (4. Sn. Lat.) Mysli na 

legendu o sv. Augustínovi, ktorému chlapček na brehu morskom povedal: ≪Skôr vyčerpám ja celé 

more do tejto malej jamky, než ty vyskúmaš tajomstvo najsvätejšej Trojice≫ (Meh.) Kto sa bystro díva 
na slnko, oslepne, keď to dlhšie trvá. Tak povodí sa i tomu, kto tajomstvá náboženstva chce vyskúmať; 

stane sa zaslepeným a keď ich nasilu chce pochopiť, príde o vieru. (Sv. Aug.) Kto by toto tajomstvo 

preto veriť nechcel, že ho nerozumie, bol by podobný slepému, ktorý len preto nechce veriť jestvovanie 
slnka, že ho nevidí. Koľko vecí je už v prírode, ktoré si vysvetliť nemôžeme. Čože je vlastne svetlo, čo 

elektrika, čo magnetizmus, skadiaľ zrast rastlín atď.? Nevieme. A čože máme povedať, keď počujeme, 
že svetový éter (nadvzduvšie) urobí za sekundu 430 bilión otrasov, keď nášmu oku zdeľuje farbu 

červenú, a ešte raz toľko, keď nám zdeľuje farbu fialkovú. (Jeden bilión museli by sme vo dne i v noci 

čítať za 20.000 rokov.) Tým menej môžeme pochopiť, čo sa na Boha vzťahuje. Jeremiaš zvolal: ≪Veľký 
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si, ó Bože, a nedostihnuteľný myšlienkam naším!≫ (Jer. 32, 19) Nikdy nepochopíš, čo je Boh, ak nie 

si Boh sám.  
— Ale rozumom osvieteným vierou môžeme prísť k veľmi osožnému poznaniu tajomstiev, keď tieto 

prirovnáme k veciam, aké sa v prírode nachádzajú. (Sn. Vat. 3, 4) Tu nachádzajú sa tieto nedokonalé 
podobenstvá - Slnko vidíme na nebi, vo vode a v zrkadle, ktoré držíme nad vodou; vidíme ho 

trojnásobne, a predsa je len jedno. Jeden biely lúč svetla dá sa rozobrať na červený, žltý a modrý, má 

teda svetlo trojakej farby. Ametyst ligoce sa v troch farbách, keď z rozličných strán naň pozeráme: v 

purpurovej, fialkovej a ružovej, a predsa je len jeden kameň. (Sv. Isid.) Voda môže byť pevná, tekutá 

a plynná, avšak nie súčasne. Voda v prameni, potoku a rieke je jedna a tá istá, má len rozličné mená. 
(Sv. Dionys. Alex.) Slnko, jeho lúče, ktoré svietia a teplo, čo z oboch vychádza, sú tri veci a predsa len 

jedno. (Sv. Gyr. Al.) Pomysli si i na život, poznanie a chcenie ducha; alebo na možnosť, že traja ľudia 

jednu a tú istú myšlienku majú.  

— Neveriaci učenci robia takú námietku: Nemožná vec, že by tri boli jedno a jedno tri. Takí ľudia 

prezradzujú len, že učeniu Cirkvi zle rozumejú. ≪Rúhajú sa tomu, čo nepoznajú≫. (Jud. 10) Lebo veď 

Cirkev nevraví: Tri osoby sú jedna osoba. Ona hovorí: Sú tri osoby, ale len jedna podstata. 
 

3. Tri božské osoby majú spoločné: podstatu, vlastnosti a diela. 
Preto nie sú traja Bohovia, ale len jeden Boh. 
 

Otec síce je iný než Syn, lebo ako osoba je rozdielny od neho; ale on nie je niečo iného, lebo nemá inej 

podstaty. (4. Sn. Lat.)  
 

Preto jedna osoba práve tak je večná, vševedúca, všemohúca a dokonalá, ako druhá.  
 

Keď Kristus spomínal svoj návrat k Otcovi, povedal síce:≪Otec je väčší odo mňa≫. (Ján 14, 28) Avšak 

on tu hovoril o sebe čo o človeku; lebo veď spomínal odídenie.  

 

Preto stvorenie sveta a vykúpenie i posvätenie ľudí vykonali spoločne všetky tri osoby. 

Navzdory tomu zvykli sme hovoriť: Boh Otec stvoril svet, Boh Syn vykúpil, Boh Duch 
Svätý posväcuje ľudí. Prečo? To hneď uvidíme. 
 

4. Tri božské osoby rozoznávajú sa len ohľadom pôvodu. 
 
Peň stromu vychádza z koreňa a z oboch pochádza ovocie, podobne je i s 3 božskými osobami. 

 

Otec nemá pôvodu a nepochádza od inej osoby; ale Syn pochádza od Otca; a Duch 

Svätý od Otca i Syna zároveň. (Katechizmus Bellarminov).  
 
Aby sme poriadok pochádzania označili, nazývame Otca prvou, Syna druhou a Ducha Sv. treťou 

božskou osobou. Avšak musíme poznamenať, že tu každé postupovanie času každé ≪jedno za 

druhým≫ je vylúčené; Syn od večnosti pochádza od Otca a Duch Sv. od večnosti od Otca i Syna. Lebo 

keby k Bohu v čase niečo nového prišlo, nebol by nezmeniteľným, teda ani Bohom.  
— Syn je z večnej bytosti Otcovej pred všetkým stvorením splodený (Ž. 109, 3) a síce takto: Boh Otec 

poznaním seba splodil podstatnú podobizeň svoju, ako i my myslením plodíme v duchu svojom 
podobizeň (obraz) myšlienky. K vysvetleniu viďme ešte niekoľko podobenstiev: Každý oheň vydáva zo 

seba svetlo; svetlo jestvuje súčasne s ohňom. Keby bol večný oheň, bolo by i večné svetlo. (Sv. Aug.) 

Nuž Syn je spolu odblesk svetla večného. (Mud. 7, 26), odblesk slávy Otcovej. (Žid. 1, 3) Keď si žiak 
dokonale osvojí vedomosti svojho učiteľa, vedia obaja to isté, len s tým rozdielom, že vedomosti 

učiteľove boli žiakovi podané; tak i Boh Otec a Boh Syn majú tú istú podstatu (múdrosť), lenže Synovi 

bola ona od večnosti daná. (Sv. Kl. Al.) Ako od horiacej pochodne (fakle) i druhá sa zažne bez toho, že 

by prvá niečo stratila, tak i Syn vzišiel od Otca bez toho, že by mu niečo bol ujal. (Tatian) Syn Boží 
nazýva sa i Slovom. (Ján 1, 1) Lebo on je vyslovená a vyslovujúca podstata Božia. Slovo je verný výraz 

myšlienky. A Syn Boží je podstatne rovný obraz Otca.  

— Ako Syn v poznaní má svoj pôvod, tak Duch Sv. má ho v láske. Vysvetlime to podobenstvami. Keď 

niekto pozerá do zrkadla, splodí svoju vernú podobizeň; keď zbadá svoju krásu, cíti k sebe lásku. I 
Boh Otec, nazrel do zrkadla svojho božstva a splodil obraz svojej podstaty. (Žid. 1, 3); vzájomnou 
láskou Otca a Syna, tohto splodeného obrazu, je Duch Svätý (Sv. Aug.; sv. Tom. Ak.; sv. Ans.) Duch 

Sv. je tým viac Duchom lásky, lebo on je to, čo v našom srdci zapaľuje oheň lásky k Bohu a blížnemu. 

Slovo ≪duch≫ (dych) je vhodne volené, lebo vyjadruje vzájomnú náklonnosť, nátisk lásky. (Sv. Tom. 

Ak.)  
— Že Duch Sv. od Otca a Syna pochádza, to povedal sám Kristus; lebo raz osvedčil, že Otec pošle 

Ducha Sv. (Ján 14, 26), druhý raz vravel, že on sám pošle Ducha Sv. (Ján 16, 7) Duch Sv. pochádza 
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od Otca a Syna, ako teplota od slnka a jeho lúčov. (Sv. Tom. Ak.) Ako ovocie vychádza zo stromu a 

zároveň i z koreňa, tak Duch Sv. pochádza od Otca a Syna. (Tert.)  

 

Pre túto rozdielnosť pôvodu pripisujú sa Otcovi diela všemohúcnosti, Synovi diela 
múdrosti, Duchu Sv. diela dobroty. 
 

Menované diela totiž ponášajú sa v istom ohľade na tie vlastnosti božských osôb, aké pôvod týchto  

požaduje. Otec plodí Syna. Preto pripisuje sa mu vytvorenie pominuteľných vecí z ničoho, t.j. stvorenie. 

Nazýva sa preto ≪Otcom všemohúcim≫. (Ap. vyz. viery) Pripisuje sa mu i milosrdenstvo, lebo nás 

hriešnikov zase prijíma za dietky svoje. On je ≪Otec milosrdenstva≫. (2. Kor. 1, 3)  

— Syn je večné poznanie Otcovo, múdrosť. Preto pripisuje sa mu zavedenie krásneho poriadku pri 

stvorení sveta. ≪Všetko stalo sa skrze neho≫. (Ján 1, 3) Ako umelec svojim rozmýšľajúcim rozumom 

robí rozvrh (plán) diela, tak i Otec skrze Syna stvoril poriadok vo svete. Synovi pripisuje sa aj 
obnovenie poriadku skrze vykúpenie tým viac, lebo k tomu vzal na seba ľudskú prirodzenosť. 

— Duch Sv. je vzájomná láska Otca a Syna. Preto pripisujú sa mu všetky dobrodenia Božie, 

predovšetkým udelenie života pri stvorení. ≪Ako vták na vajciach ticho sedí, aby teplotou život v nich 

vzbudil, tak vznášal sa Duch Boží pri stvorení nad vodami≫. (Sv. Hier.) Duchu Sv. pripisuje sa preto 

aj udelenie duchovného života skrze milosť, t.j. posvätenie ľudí. Jemu, ≪prstu pravice Božej≫ 

pripisujú sa zázraky a konečne i najväčšie dielo lásky Božej, vtelenie. ≪Dobrota Božia vždy sa ujímala 

ľudí. No táto dobrota prevýšila mieru predošlých dobrodení, keď skrze vtelenie Krista zostúpilo k 

hriešnikom milosrdenstvo, k blúdiacim pravda, k mŕtvym život≫. (Sv. Lev V.) 

 
5. Tajomstvo najsv. Trojice vieme zo slov Kristových, ktoré riekol apoštolom pri 
svojom nanebovstúpení. 
 
Zo stvorenia nemôžeme poznať Trojicu božskú; lebo tu Boh pôsobil síce svojou nekonečnou mocou, 

múdrosťou a dobrotou (t.j. tým, čo je spoločné všetkým osobám), ale nie svojou trojosobnosťou. Preto 

ani nemôžeme poznať trojosobnosť z jeho diel. Je to tak, ako so slnkom. Toto pôsobí na dva zmysly, 

na zrak a hmat, ale nie na sluch, čuch a chuť. Preto ho dvoma prvými zmysly môžeme síce zbadať, 

no nie ostatnými. Ako nám teda sluch, čuch, chuť nemôžu dať nijaký vývod o slnku, tak ani náš 

rozum o trojosobnosti Božej, lebo táto nepôsobí na rozum. (Sv. Efr.) Poznanie tajomstva najsv. Trojice 

môžeme mať len zo zjavenia. ≪Nikto nezná Otca, jedine Syn a komu by Syn chcel zjaviť≫ (Mat. 11, 

27). Avšak Kristus pri svojom nanebovstúpení takto povedal apoštolom: ≪Iďte a učte všetky národy, 

krstiac ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého≫ (Mat. 28, 19).  

— I v Starom zákone bolo tajomstvo najsv. Trojice čiastočne známe. Keď židovskí kňazi žehnali ľud, 

museli trikrát vzývať meno Božie (4. Mojž. 6, 23). Izaiáš povedal, že serafíni v nebi volajú: ≪Svätý, 

svätý, svätý je Pán zástupov≫ (Is. 6, 3). Podivné je, že Boh pred stvorením človeka riekol: ≪Učiňme 

človeka≫ (1. Mojž. 1, 26). A Dávid povedal: ≪Riekol Pán Pánovi môjmu: Sadni si na pravici mojej≫ 

(Ž. 109). V Starom zákone bolo tajomstvo najsv. Trojice len tak zjavené, že ho ešte hmla zahaľovala, 

aby sa potom, keď v Novom zákone bude zvestované, Starému zákonu odporovať nezdalo (Bell.). 

Cirkev pozná toto tajomstvo, synagóga neverí ho, filozofia (múdroslovie) nerozumie ho (Sv. Hilar). 

 

6. Vieru v toto tajomstvo verejne vyznávame, keď žehnáme sa krížom sv., 
v apoštolskom vyznaní viery, pri krste a ostatných sviatostiach, pri všetkých 
sväteninách a žehnaniach a vo sviatok najsv. Trojice. 
 
Tajomstvo najsv. Trojice je totižto základom, nášho kresťanského náboženstva. Lebo bez poznania 

tejto pravdy nerozumieme vykúpeniu skrze Syna Božieho. Teda často vzbudzuj v sebe vieru v toto 

tajomstvo; zvlášť mnoho ráz opakuj: ≪Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, teraz 

i vždycky, i na veky vekov. Amen≫. Takto chváľ Boha, keď ti preukazuje dobrodenia, ale i vtedy, keď 

ti posiela trápenia. 
 

5. Dejiny stvorenia. 
 

Dejiny stvorenia vypráva nám Mojžiš. 
 
Správa Mojžišova nie je bájka ale spočíva na pravde. Mojžiš, osvietený Duchom Svätým, písal vlastne 

slovo Božie. Boh ukázal mu snáď vo videní, ako dialo sa stvorenie sveta.  
— Správa Mojžišova úplne súhlasí s výsledkami prírodoskúmania; obzvlášť skúmanie zemnej kôry 

dokazuje, že organické bytosti (t.j. rastliny a zvieratá) vznikli takým postupným poriadkom, aký Mojžiš 
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udáva. Preto doposiaľ všetci slávni skúmatelia prírody obdivovali túto vyše 3000 rokov starú správu 

Mojžišovu. A predsa Mojžiš vypráva temer len o tej stvoriteľskej činnosti Božej, ktorá sa vzťahovala 

na našu zem. 

 

1. Na počiatku stvoril Boh duchovný a hmotný svet, (Sn. Vat. 3, 1). 
 

≪Na počiatku≫, t.j. na začiatku času, keď tu okrem Boha ešte ničoho nebolo. Čas začal sa len zo 

svetom; teda skôr než svet od Boha bol stvorený, nemohli plynúť žiadne časy. (Sv. Aug.) Sv. Písmo 
teda nehovorí, kedy svet bol stvorený, ale vraví len toľko, že svet nie je večný a že kedysi bol stvorený. 

Svet mohol vzniknúť už miliónmi rokov pred stvorením človeka. Za to hovorí i tá okolnosť, že na našej 

zemi vidíme svetlo niektorých telies nebeských, ktoré predsa potrebuje milióny rokov, aby k nám 

prišlo. ≪Stvoril≫ t.j. urobil z ničoho. Ale ako stvoril Duch Boží hmotu a silu, ktorú táto má, to je a 

ostane skryté pred nami. 

— Namiesto:≪duchovný a hmotný svet≫ hovorí sv. Pavol: ≪neviditeľné a viditeľné≫ (Kol. 1, 16). 

Mojžiš hovorí: ≪Na počiatku stvoril Boh nebo i zem (1. Mojž. 1, 1). Pod slovom ≪nebo≫ nerozumie 

on hviezdnatého neba; lebo o stvorení tohto vypráva len neskôr (6—8; 14—19). On mieni tým slovom 

bydlisko anjelov a vyvolených. (Len pohania stotožňovali toto ≪nebo duchov≫ s ≪nebom hviezd≫; 

lebo si hrdinov svojich medzi hviezdami predstavovali.) Mojžiš nazýva hmotný svet zemou, lebo veď 

pre ľudí je zem najdôležitejšou čiastkou hmotného sveta. Pováž i to, že už prvé slová sv. Písma: ≪Na 

počiatku stvoril Boh nebo... ≫ pripomínajú človekovi jeho posledný cieľ na druhom svete. 

 
Duchovný svet sú anjeli a ich bydlisko - nebo. 
 

Lebo anjeli pred  našou zemou, teda  akoby za jej rána, boli  stvorení,  preto nazývajú sa niekedy i   

≪rannými hviezdami≫ (Jób 38, 7).  

— Peklo však nebolo na počiatku sveta, ako nebo (Mat. 25, 34), ale Boh stvoril ho len neskôr po 

odpadnutí anjelov.  
 

Hmotný svet sú všetky veci, ktoré sa vo viditeľnom priestore sveta nachádzajú. 
Duch spojený je s telom v ľuďoch; títo boli neskoršie stvorení. (Sn. Lat. IV.) 

 

2. Hmotný svet bol sprvu pustý, netvárny a bez svetla. 
 

Boh stvoril sprvu len živly, t.j. prvotné látky, a z týchto  utvoril všetky telesá. (Sv. Aug.) Veda pozná 

doposiaľ asi 70 živlov. Mojžiš nazýva živly tieto (a či podstaty) ≪vodami≫. (Sv. Hier., sv. Amb.) Živly 

ležali bez poriadku v svetovom priestore, ako piesok na púšti, boli neforemné a tmavé (1. Mojž. 1, 2). 

Všetko to bolo ako nič, lebo ešte nemalo podoby; a predsa to bolo niečo, lebo mohlo dostať podobu. 

(Sv. Aug.) Táto prvá, Bohom stvorená, látka zmenila sa ovšem následkom pôsobenia prírodných 

zákonov od Boha daných; ale poslednou príčinou všetkých týchto zmien bola vôľa Božia alebo tvorivé 

slovo Božie: ≪Staň sa≫. Prírodoveda hovorí: Táto pôvodná látka, Bohom stvorená, musela mať 

podobu plynu a naplňovať celý priestor svetový. (Newton, Lapiace, Kant) Toto vôbec nie je nemožné, 

lebo veľmi veľkou horúčosťou dajú sa i teraz všetky kovy a kamene roztopiť a previesť do plynného 

stavu i zaujímajú potom oveľa väčší priestor, než predtým. Ďalej dokázalo sa pomocou vidmoveho 

rozboru (spektrálnej analýzy), že slnko, planéty (obežnice, bludice), ba i stálice majú tie isté základne 
látky, čo zem. Z toho možno uvažovať o spoločnom pôvode. 

 

3. Hmotnému svetu dal Boh za šesť dní terajšiu podobu jeho (1. Mojž. 3-31). 
 

Tých 6 dní máme pravdepodobne rozumieť ako dlhé časodoby mnohých tisícročí (Sv. Cyp.); lebo 

siedmy deň, deň odpočinku trvá až do súdneho dňa, je teda tiež ohromná časodoba. Ostatne pred 4. 

dňom, v ktorý slnko bolo stvorené, nemohli byť také dni, aké teraz máme. Výraz ≪deň≫ bol 

upotrebený preto, že týždeň stvorenia mal byť predobrazom nášho ľudského týždňa.  

 

V prvý deň stvoril Boh svetlo.  
 

Mojžiš hovorí: ≪A riekol Boh: Buď svetlo! I bolo svetlo≫ (1. Mojž. 1, 3). Boh teda stvoril zvláštnu látku 

svetla alebo ohňa.  (Kedykoľvek v biblickej správe o stvorení čítame výraz: ≪ Staň sa ≫,  alebo           

≪ buď≫, máme vedieť, že k živlom, a či k prvotným látkam, ktoré už stvorené boli, prišlo niečo celé 

nové.) Látka svetla, i éterom (nadvzduším) zvaná, je nosičom svetla, ako povetrie (vzduch) je nosičom 

zvuku. Látka svetla nezávisí od slnca, ale áno slnko od nej; lebo jesto svetlo i bez slnca, napr. svetlo 

plynové, lampa, severná žiara atď.  
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— Prírodoveda hovorí: Plynná pôvodná látka bola sprvu bez podoby, t.j. bez pohybu a bez sily. Tu 

vložil Boh do nej silu, príťažlivosť alebo gravitáciu, ktorou všetky čiastky látky navzájom sa priťahujú, 
do pohybu prišli a miestami zhustli. Týmto pohybom, trením, a zhustnutím povstala teplota a konečne 

oheň. (To, ako vieme, stáva sa i vtedy, keď dve drevené paličky trieme jednu o druhú.) V prvý deň 

stvorenia teda následkom pohybu hmoty, ktorá nachádzala sa v svetovom priestore, vznikol v nej 

oheň, hlavná príčina svetla, a hmota stala sa ohnivou i svietila. 

 

V druhý deň stvoril Boh oblohu. 
 

Mojžiš vypráva: ≪A zas riekol Boh: Buď obloha uprostred vôd a oddeľ vody od vôd... I nazval Boh 

oblohu nebom≫ (1. Mojž, 1, 6—8). Druhý deň stvorenia vysvetľuje sa obyčajne takto: V tento deň 

stalo sa rozdelenie, usporiadanie a upevnenie stvorenej hmoty. A síce stvorená hmota, ktorá 

pôvodne bola pohromade, rozdelila sa na čiastky rozličnej povahy a veľkosti; tieto čiastky vzdialili sa 
jedna od druhej v rozličných smeroch i s rozličnou rýchlosťou a dostali sa na dráhy, ktoré im Boh 
vymeral a na ktorých z nariadenia Božieho zostať musia. Toto upevnenie svetovej hmoty v ďalekom 

priestore neba skrze dráhy hviezd nazýva sa oblohou. A lebo tieto dráhy hviezd v ďalekom priestore 

neba  sa nachádzajú,  preto i  sám  priestor neba s  hviezdami  a  ich  dráhami nazývame oblohou.    

≪I nazval Boh oblohu (t.j. upevnenie hviezd v ďalekom priestore neba) nebom≫ (1. Mojž. 1, 8). Tak 

nazývame ju i my ešte dnes. Toto nebo je teda nebom hviezd a nie je to, čo nebo duchov. Jednu časť 

svetovej hmoty určil Boh pre zem; a tak i táto je utvorená z podobných základných látok, ako ostatné 

telesá nebeské. 

— O upevnení svetovej hmoty píše Mojžiš ďalej: ≪I učinil Boh oblohu, a oddelil vody, čo boli pod 

oblohou, od tých, čo boli nad oblohou≫. (1. Mojž. 1, 7.) Pod tým rozumie sa zjavne, že Boh tie svetové 

hmoty, čo potrebné boli k stvoreniu hviezd, pohybujúcich sa podľa stálych zákonov, odlúčil od tých, 

čo mali zaplniť priestor nad hviezdami alebo skôr mimo týchto.  

— Prírodoveda vraví: zhustnutím stvorených hmôt povstali ohnivé gule plynové rozličnej veľkosti a 

akosti, ktoré sa navzájom priťahovali a tak na stále dráhy sa dostali. I naša zem bola pôvodne takou 

tekutou ohnivou guľou, malým slncom, ktoré do svetového priestoru svetlo i teplotu púšťalo a ďaleko 
väčšou guľou slnca priťahované bolo. 

 

V tretí deň stvoril Boh suchú zem a rastliny. 
 
Hviezdy na oblohe nebeskej od toho času, čo sa v určitých smeroch začali pohybovať v svetovom 
priestore, nezostali bez zmeny, ale utvárali sa vždy ďalej. Avšak Mojžiš zaoberá sa len najbližším 

telesom nebeským (a či hviezdou), zemou našou. O ďalšom utváraní sa hviezd podáva správu len 

natoľko, nakoľko má to význam pre našu zem.  
— Prírodoveda hovorí: Zem, ktorá pôvodne bola ohnivou plynovou guľou, tratila pomaly svoju 

horúčosť, lebo chladla v priestore svetovom, kde je asi 142-stupňova zima. Preto vodné pary, čo 
nachádzali sa v povetrí, zrazili sa náhle na zem; celý povrch zeme bol potom pokrytý hlbokým (asi 

4500 metrov) morom. Lebo pod dnom morským nachádzal sa oheň, preto morská voda bola vriaca. 

Ale keď povetrie a povrch zeme skrze chladný svetový priestor ustavične ochladzovali, tratila voda 
vždy viac svoju horúčosť a súčasne začali tvrdnúť pod vodou i tie nerasty, ktoré sa veľmi ťažko 

roztápajú, ako kremeň, hlinačka a pod. Tak utvorila sa pod vodou kôra zo skalia a zeme. Ale lebo 

všetky telesá sa stiahnu, keď ochladnú, povstali v zemnej kôre pukliny, ktorými vnikla voda. Tým 
stalo sa more miestami nesmierne hlbokým (do 18.000 metrov, teda dva razy tak hlbokým, ako 

najvyššie vrchy) a pozemská kôra miestami oslobodila sa od vody vždy viac a viac. Okrem toho voda, 

ktorá dostala sa do vnútra zeme, obrátila sa ohňom v paru a touto parou boli potom veľké kusy 

pozemskej kôry násilne hore vyhodené alebo aspoň zdvihnuté. Takýmto spôsobom vznikli prostred 

mora vrchy a pevniny. (Aké strašné boje zúrili kedysi na zemi !)  

— Tu už potom na pevninách, ktoré beztak boli veľmi vlhké, pod vplyvom zemnej teploty a látky 
svetla, ktorá tu bola, mohli sa vyvinúť organické bytosti. No tieto už nevznikli z ničoho, ako pôvodná 

hmota, ale z tých látok, ktoré už tu boli. Boh dal týmto látkam určitú podobu a životnú silu. (druhé 

stvorenie.) Boh i do pôvodnej hmoty mohol vložiť sily potrebné k splodeniu organických bytostí. Ale 

nijako nemohli vzniknúť organické bytosti len zo spojenia istých neorganických látok (praplodením); 

lebo ani všetci učenci sveta dovedna nie sú vstave spojením istých látok utvoriť rastlinu alebo zviera. 
Ďalej je celkom nemožné, že by tak zázračne utvorené telá samy sebou vzniknúť mohli; ani len mŕtvy 

stroj (mašina) nevzniká sám sebou zo zeme, duch ľudský musí ho zostaviť.  

— I to je nemožné, že by už pri stvorení pôvodnej hmoty (prahmoty boli stvorené bývali prabuňky 

(prvotné bunky), z ktorých sa potom organické bytosti utvoriť mohli; lebo veď tieto prabuňky boli by 
museli zahynúť, a síce v svetovom priestore pre veľkú  zimu, na zemi však pre veľkú  horúčosť. 
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Vo štvrtý deň stvoril Boh slnko, mesiac a hviezdy. 
 

Vo štvrtý deň stvorenia bol úplne zriadený pomer hviezd k zemi. Ohňa na zemi ustavične ubúdalo, a 
zem bola by konečne zas upadla do úplnej tmy. Boh teda postaral sa o jej ďalšie osvetlenie i oteplenie.  

— Prírodoveda hovorí: Ustavičným chladnutím zeme tratilo i more vždy viac horúčosť svoju; a tak 

vystupovalo z neho len málo pary. Chmár bolo vždy menej a miestami vyjasnilo sa nebo. Zemi ukázali 

sa svietiace telesá; slnko dostalo vplyv na povrch zeme a od tých čias zapríčiňovalo zmenu v ročných 
období a medzi dňom i nocou. Slnko spočiatku svietilo len veľmi slabo k terajší útvar svoj dostalo len 

neskoršie, teda vo 4. deň stvorenia.  
— Či hviezdy na nebi sú obývané živými bytosťami, to nie je nám zjavené od Boha, lebo to nemá 

nijakého významu pre duševné spasenie naše. Vieme len to, že Boh stvorením hviezd urobil radosť 

anjelom (Jób 38, 7) a že hviezdy hlásajú ľuďom velebnosť Božiu (Rim. 1, 20).  

— Niektorí domnievajú sa, že i hviezdy sú obývané; lebo vravia: ≪Keď v istom meste vidíme viac radov 

domov a nájdeme obyvateľov v prvom dome, môžeme usudzovať, že i v ostatných sú obyvatelia. Akože 

by toľké príbytky mohli byť prázdne? Načo boli by tu? Podobne je i s nebeskými telesami≫. (Bisk. 

Galura.) Nuž keby tak na telesách nebeských naozaj boli živé bytosti, museli by tieto byť celkom 
odlišné od tých, čo na zemi žijú. Na mesiaci napr. niet ani povetria, ani vody, ani ohňa, teda ani 

zvuku, ani vetra, ani dažďa, ani kvetov; je tam ustavične čierne nebo a veľmi dlhá noc, ktorá trvá 350 

hodín. Ó, ako krásne máme my tu na zemi! Akí povďační máme byť za to Pánu Bohu! 

 
V piaty deň stvoril Boh ryby a vtákov. 
 

V šiesty deň stvoril Boh zvieratá na suchu a konečne človeka. 
 

Zvieratá predovšetkým boli stvorené na to, aby svojim počtom, rozmanitosťou, veľkosťou, silou a 
spôsobnosťou hlásali veľkosť a moc Stvoriteľovu; sú tu i na to, aby človeku osožné boli; poskytujú mu 

pokrm, odev, lieky atď. Temer všetky zvieratá sú pre nejaký pud, ktorý sa na nich odráža, živými 
obrazmi niektorej cnosti alebo niektorej neprávosti. (Líška je obrazom ľsti, pes vernosti, ovca 

trpezlivosti atď.) človek síce je najmladšou zo všetkých živých bytostí, no hodnosťou prevyšuje všetky. 

Človek je korunou stvorenia. Boh preto tak neskoro stvoril človeka, aby ukázal, ako vysoko si ho váži. 

Keď kráľ má vojsť do niektorého mesta, posiela vopred všetkých sluhov svojich, aby tam všetko 

pripravili k príchodu jeho. Tak i Boh najprv stvoril to, čo je určené k službe človeka, a len potom 
človeka samého. (Sv. Zl.) Len potom, keď krajina už bola hotová, smel byť stvorený panovník. (Sv. 

Reh. Naz.) Boh najprv urobil palác, aby kráľ doň vtiahnuť mohol. (Lakt.) I tým ukázal Boh, ako veľmi 

váži si človeka, že pri stvorení jeho neriekol zase: ≪Staň sa≫, ale radil sa akoby sám so sebou. 

 

4. V siedmy deň odpočinul Boh (1. Mojž. 2, 2). 
 
Boh si neodpočinul snáď tak, ako ustatý remeselník. Odpočinok Boží záležal v tom, že už nijakých 
celkom nových druhov tvorov viac nestvoril, totižto nijakých tvorov, ktoré by istým spôsobom neboli 

sa nachádzali v dielach 6 dní. (Sv. Tom. Akv.) Odpočinok Boží nebol iné, než nariadenie, aby už raz 

stvorený poriadok zachovaný bol. (Kl. Al.) Ale napriek tomuto odpočinku neprestáva činnosť Božia 
(Ján 5, 17); lebo keby Boh ustavične neúčinkoval, nemohlo by obstáť, čo je stvorené.  

— Ako Boh po dielach svojich odpočinul, tak i my raz v ňom budeme odpočívať po dielach svojich. 

(Sv. Aug.) 
 

Z dejín stvorenia vidíme, že Boh stvoril tento svet podľa istého plánu. 
 
Boh pokračoval od nižšieho k vyššiemu.  
— Stvoril najprv tie veci a bytosti, ktoré neskorším boli potrebné k životu, napr. najprv rastliny a 

potom zvieratá, ktoré, ako je známe, z rastlín sa živia.  
— V prvých 3. dňoch oddeľoval veci jednu od druhej ; v nasledujúcich 3. dňoch ozdoboval, čo bolo 

stvorené. 

— Prvé 3 dni stvorenia zodpovedajú 3 nasledujúcim: lebo v 1. urobil Boh svetlo, v 4. svietiace telesá; 

v 2. oddelil vodu od povetria, v 5. ozdobil vodu a povetrie rybami a vtákmi; v 3. urobil suchú zem, v 
6. ozdobil ju zvieratami.  

 

Z dejín stvorenia vysvitá ďalej, že svet nie je večný.  
 

Preto modlil sa Kristus pri poslednej večeri: ≪Otče, osláv ma u seba samého slávou, ktorú mal som 

u teba prv, než svet bol≫ (Ján 17, 5). Pohania domnievali sa, že svet vznikol náhodným spojením sa 

večne jestvujúcich prvkov, t.j. malulinkých, nedeliteľných telies. (Názor Epikura.) Ale či môže byť viac 

bytostí, ktoré sú večné? Či jedna večná bytosť môže závisieť od druhej ? (Prvky sú vzájomne spojené, 

teda závisia jeden od druhého.) Či môžu sa prvky spojiť sami od seba ? Či náhodou môže povstať taký 
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zázračný poriadok? (Či množstvo sem-tam porozhadzovaných písmen spojí sa náhodou tak, že pred 

sebou budeme mať knihu ? Že prvky už spočiatku boli, to je možné; lenže neboli večné, ani samy 

sebou neprišli do pohybu.  
— Iní mysleli, že svet utvorený je Bohom alebo anjelmi z večnej prahmoty; Boh teda nebol by 

stvoriteľom, ale len staviteľom sveta. (Názor Aristotelesa a ešte i dnešných materialistov.) Nuž či niečo 

zmeniteľného a deliteľného, ako hmota, môže byť večným? A ako mohlo sa z hmoty vyvinúť niečo 
duchovného, napr. duša? Skadiaľže je život organických bytostí? Iní zas boli tej mienky, že svet 
vyvinul sa z podstaty Božej asi tak, ako z húsenice vyvíja sa motýľ; a že preto všetko, čo vidíme, je 

Boh. (Názor starých Indov i dnešných panteistov.) Nuž keď svet je Bohom, musí byť nedeliteľný 

a nezmeniteľný alebo aspoň čiastky sveta musia byť nesmrteľné; no tomu nie je tak. Veď by vtedy 

človek bol Bohom, teda nepotreboval by ani poslúchať; to však malo by za následok rozklad a skazu 

spoločnosti ľudskej. Vtedy i zviera bolo by Bohom, — čo by ešte obstálo, lebo zvieratám klaňali sa i 
Egypťania, — lenže i žaby, komáre a mravce boli by Bohom, a to je už naozaj do smiechu. (Lakt.) V 
názore tomto len to je pravda: že všetko od Boha pochádza, že sa všetko znenáhla vyvinulo, a že všetko 

čo je tu, jestvuje v Bohu. (Mysli na všade prítomnosť Božiu.) Ale inak všetko, čo jestvuje, vôbec je 

rozdielne od podstaty Božej. 

 

Z čoho, z akej príčiny a k akému cieľu stvoril Boh svet? 
 

1. Boh stvoril svet z ničoho, postačila k tomu sama vôľa jeho. 
 

Ľudia môžu spraviť niečo len z jestvujúcej látky. Ale Boh spravil i látku, z ktorej utvoril všetko. (Sv. 

Iren.) Ľudia k vyhotoveniu nejakej veci potrebujú nástroje, musia sa ustávať a mať času. No Boh len 

chcel a už bolo tu (Ž. 148, 5). Nepotreboval ani vravieť; jeho reč nie je iné, ako jeho vôľa.  

— Celý svet s jeho nádherou stvoril Boh z ničoho. On riekol: ≪Staň sa≫, a stalo sa nebo i zem na jeho 

božské slovo.  

— Epikur vraví: ≪Z ničoho je nič≫. (Mal by vlastne povedať: Od ničoho je nič, alebo skrze nič je nič.) 

To je ovšem pravda; avšak svet nie je od ničoho alebo skrze nič, ale je od Boha z ničoho urobený, teda 

stvorený.  
 

Všetko, čo Boh stvoril, bolo veľmi dobré.  
 

Boh sám chválil svoje diela (1. Mojž. 1, 31). Svet bol dobrý, lebo sa v ničom neodchyľoval od vôle 
Božej, ale úplne súhlasil s ňou. (Sv. Amb.) Boh preto chválil svoje diela, lebo ich my a všetky tvory 

dostatočne chváliť nemôžeme. (Sv. Zl.) Ak teda i my chceme chváliť Boha v jeho dielach, robme to tak, 
ako tí traja mládenci v ohnivej peci (Dan. 3). Čo sa zlým stalo, stalo sa preto, že tvory zneužili slobodnú 
vôľu svoju. Avšak žiadna vec, ktorá jestvuje, nemôže byť zlou podľa podstaty svojej. Všetko, čo 

jestvuje, musí byť dobré aspoň sčiastky. (Sv. Aug.) 
 

2. K tomu, aby svet stvoril, naklonila Boha veľká dobrota jeho; chcel totižto 

šťastnými urobiť rozumné bytosti. 
 

Ako dobrý otec ukazuje deťom pekné obrázky, aby sa tešili a ho milovali, práve tak i Boh chcel ukázať 

slávu svoju rozumným bytostiam, aby sa jej tešili a šťastné boli. ≪Preto sme tu, lebo Boh je dobrý≫ 

(Sv. Aug.) K stvoreniu sveta nepohlo Boha nič iného, ako jeho dobrota, ktorú aj iným chcel oznámiť. 

(Sv. Tom. Akv.) Preto všetky pozemské veci sú k nášmu dobru: jedny k výžive človeka (ako zem, 

rastliny, zvery), iné k poučeniu (ako telesá nebeské), iné k rozveseleniu (ako farby, vôňa, spev), iné 

zas ku skúšaniu, ako chudoba, choroba, nešťastie, dravé zvery. (Sv. Bern.) Pane môj a Bože môj!       

≪všetko, čo na zemi vidím, hovorí mi, že si to ty urobil z lásky ku mne a vyzýva ma, aby som ťa 

miloval.≫ (Sv. Aug.)  

— Boh nebol ničím nútený, stvoriť svet. Boh nepotreboval sveta. (Atg.) Aby ukázal, že koná podľa 

slobodnej vôle, stvoril Boh jednotlivé veci nie naraz, ale jednu za druhou (Bossuet). 
 

3. Ale účelom sveta malo byť, aby rozumným tvorom zjavoval slávu Božiu. 
 

Dielo malo chváliť majstra, a síce svojou výbornosťou, ako pekný obraz slúži k pochvale maliarovi. Pri 

každom diele totižto má sa rozoznávať: účel majstra (to, čo majstra pohlo k práci) a účel diela (to, k 

čomu ono má slúžiť). U hodín napr. účelom majstra je zárobok hodinára, účelom však diela 
ukazovanie hodín. Účelom (pohnútkou) majstra u sveta je veľká dobrota Božia, účelom diela oslava 
Božia a spása rozumných tvorov. Ohromný počet a veľká rozmanitosť živých i neživých bytostí na 

zemi, ďalej ohromný počet hviezd (Ž. 18, 1), je teda len na to, aby anjeli i ľudia velebnosť Božiu poznali 

a obdivovali. ≪Čo vidím, všetko mi privoláva: Bože, aký si veľký, aký si dobrý!≫  

— Ale anjeli a ľudia sú tiež len na to, aby velebnosť Božiu poznali a chválili. O anjeloch vieme, že na 

Boha neprestajne hľadia a ho chvália (Js. 6, 3). A o ľuďoch hovorí sv. Augustín: ≪Pre seba stvoril si 
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nás, ó Bože! A nepokojné je srdce naše, kým neodpočíva v tebe, ó Pane!≫ Čo týka sa diablov, i títo 

musia prispievať k oslave Božej; lebo z jednej strany ukazujú v pekle, aká veľká je svätosť a 
spravodlivosť Božia, z druhej strany zas Boh obracia všetky ich pokušenia k svojej sláve a k spaseniu 
duší ľudí. Ohľadom zatratených netratí Boh ničoho zo svojej slávy; lebo vyvolení budú večne oslavovať 

jeho milosrdenstvo a zatratení jeho spravodlivosť. (Mária Lat.) Pán všetko urobil pre seba (Prísl. 16,4). 

Každého, kto vzýva meno Božie, stvoril Boh k sláve svojej (Js. 43, 7). Avšak Boh stvoril svet nie snáď 
preto, aby svoju slávu rozmnožil alebo ešte len dosiahol (Sn. Vat. 1, 3). Lebo Boh je nanajvýš blažený 

a nepotrebuje nijakej veci.  
— Boh nie je ani ctižiadostivý, lebo chce len tú česť, ktorá mu patrí. 
 

Lebo teda sme tu nato, aby sme Boha oslavovali, máme pri všetkých skutkoch 
svojich mať úmysel oslavovať Boha. 
 

Preto káže nám sv. Pavol: ≪Či  jete, či pijete, alebo čokoľvek  iného  činíte, všetko  čiňte  k  sláve  

Božej≫ (1. Kor. 10, 31). Nič nie je ľahšie, ako oslavovať Boha, lebo i najmalichernejšie veci dajú sa 

konať na slávu Božiu. (Sv. Zl.) Vzbudzuj v sebe každé ráno i častejšie cez deň dobrý úmysel a modli 
sa raz i modlitbu k vzbudeniu pravého úmyslu. 

6. Božská prozreteľnosť. 
 

Božskou prozreteľnosťou nazýva sa zachovávanie a riadenie sveta. 
 

Ani jedna pravda nespomína sa vo sv. Písme tak často, ako Božská prozreteľnosť. 

 
1. Boh zachováva svet, t.j. on robí, aby všetky tvory tak dlho trvali, ako on chce. 
 

Na niť uviazaná guľa hneď padne na zem, ako náhle niť vypustíme. Celý svet hneď by sa v nivoč 

obrátil, keby ho Boh neudržiaval svojou mocou. Aby sa tvory zachovali, dáva im Boh všetko, čo 
potrebujú k ďalšiemu trvaniu. Preto opakuje sa každoročne zázračne rozmnoženie chleba (Mat. 14) 

na našich poliach. (Sv. Aug.) Z jedného zrnka býva 30-100 nových, z jedného malého zemiaka 10—

20 veľkých. ≪Každodenne stávajú sa zázraky, a lebo ich tak často vidíme, nerobia už na nás žiadneho 

dojmu≫. (Sv. Aug.)  

— A predsa tvory trvajú len zatiaľ, zakiaľ sa Bohu ľúbi, Boh dáva nám zomrieť, kedy chce. (Ž. 103, 

19.) Mesiac prestane svietiť, keď ho slnko už neosvecuje; tak i život náš naskutku prestane, ak ho 

Boh už neudržuje. (A. Stolz.) Kristus vraví: ≪Nebo a zem pominú≫ (Luk. 21, 33); no tým nie je 

povedané, že Boh svet voľakedy zničí. To by bol úplný protiklad jeho vlastnostiam. Boh len premení 

svet a síce na lepší. ≪Očakávame nové nebo a novú zem.≫ (2. Petr. 3, 13). 

 

2. Boh riadi svet, t.j. spravuje všetko vo svete tak, že to slúži k jeho osláveniu a 
k nášmu dobru. 
 

Ako železničný vlak spravuje strojvedúci, loď kormidelník, tak celý svet spravuje Boh. Boh spravuje 
hviezdy nebeské podľa pevných zákonov (Is. 40, 26), tak že obloha zvestuje diela rúk jeho. (Ž. 18, 2.) 

On spravuje všetky národy (Dan. 4, 32); obzvlášť spravoval národ židovský. Správu Božiu dobre 

vidíme v živote egyptského Jozefa. Mojžiša, Syna Božieho a iných. I osudy katolíckej Cirkvi často 

ukazujú bezprostredné zakročenie Božie. Avšak často hneď sprvu nemôžeme rozumieť dopustenia 

Božie. ≪Dopustenia Božie sú nám pošetilým ľuďom práve tak záhadné, ako dobre zriadený chod ruky 

na vežových hodinách tomu, čo o hodinách vôbec ani pochopu nemá≫. (Drex.) Kto z opačnej strany 

pozerá na nite pekného koberca, nemyslel by, že je tam nejaký poriadok; a predsa na líci je ten 

najkrajší poriadok. Práve tak stretáme za s rozličnými osudmi, ktoré sa nám sprvu škodlivými zdajú. 

Avšak Boh vie ich tak spravovať, že slúžia k jeho oslave i nášmu dobru. Preto často musíme potom 

zadivení zvolať s Dávidom: ≪Od Pána to bolo a je podivné v očiach našich≫. (Ž. 117, 23). 

 

Niet na zemi ani jedného človeka, o ktorého by sa Boh nestaral. 
 
Skôr zabudne matka na dieťa svoje, než Boh na nás. (Is. 49, 15) Veď Boh stará sa ešte i o zvery a 
bezživotné tvory. Kristus hovorí, že sa Boh stará i o vtákov nebeských, o poľné ľalie a o poľnú trávu. 

(Mat. 6, 25—30) Niet tvora, ktorý by nestál pod prozreteľnosťou Božou, či chce alebo nie. (Sv. Aug.) 

 

Boh sa stará zvlášť o toho, kto je nízko postavený a opovrhnutý. 
 
Boh stvoril malého i veľkého a stará sa rovnako o všetkých. (Mudr. 6, 8) Áno Boh je veľký v malom. 

To dokazuje každá kvapka vody, keď dívame sa na ňu cez drobnohľad (zväčšujúce sklo), ustrojenie 
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najmenšej rastliny a najmenšieho červíka. Boh sa najradšej oslavuje skrze to, čo je malé, mdlé (1. 

Kor. 1, 27) a nepatrné: nízko postavených ľudí, ako Jozefa, Mojžiša, Dávida, Daniela a mnohých iných 

povzniesol na najvyššie stupne hodnosti; chudobným pastierom a nie pyšným farizejom zvestoval 

skrze anjela narodenie Vykupiteľa; pospolitých rybárov povolal za apoštolov; chudobnú Pannu vyvolil 

si za Matku; chudobným káže hlásať evanjelium (Mat. 11, 5); pokorným dáva milosť (Jak. 4, 6) atď. 

Preto volá Dávid: ≪Kto je ako Pán, Boh náš, ktorý býva na výsosti a hľadí na to, čo je nízke≫. (Ž. 

112, 5) ≪Z blata pozdvihuje chudobného, aby ho posadil vedľa kniežat ľudu svojho≫ (Ž. 112, 8)  

— Blázon je teda, kto si myslí, že sa Boh nestará o to, čo sa tu na zemi deje. 

 
V celom živote našom nestane sa nám nič bez vôle alebo dopustenia Božieho. 
 

Preto povedal Jozef bratom svojim: ≪Neprišiel som sem vašou zradou, ale z vôle Božej≫. (1. Mojž. 45, 

8) Kristus hovorí, že i vlasy na našej hlave sú spočítané, t.j. že prozreteľnosť Božia rozprestiera sa i 

na najmalichernejšie udalosti nášho života. (Mat. 10, 30) Náhodou teda nestáva sa nič na svete. My 

ovšem nevieme príčiny mnohých udalostí, no pozná ju Boh, ktorý všetko spravuje. ≪Kto hovorí, že 

svetu vládne náhoda, rúha sa Bohu≫ (Sv. Efr.) Od seba sa nič nestáva, Pán Boh riadi všetko sám: čo 
chce a čo on činí, spasiteľné, dobré nám. (Prakt. ruk. od F. R. Osvalda.)  

— Pravda, nemôžeme povedať, že by Boh chcel všetko, čo stáva sa na svete. Akože by napr. Boh 

nanajvýš dobrotivý a svätý mohol chcieť, aby nás niekto zabil, okrádal, nám nadával a pod.? Ale 
ovšem dopúšťa Boh niečo zlého, t.j. neprekáža mu, hoci by mohol. Toto dopustenie nie je dovolenie, 

lebo čo sa dovoľuje, to sa i schvaľuje. Dopustenie zlého pochádza stadiaľ, že Boh dal človeku slobodnú 

vôľu. Avšak Boh vie na dobré obrátiť i zlé, ktoré dopúšťa.  

 

Boh riadi zlé, ktoré dopúšťa, k nášmu najlepšiemu.  
 

Lebo Boh, ktorý nás nekonečne miluje (Ján 4, 16), má vo všetkom len ten úmysel, aby nás šťastnými 

učinil. Preto riadi nehody, pokušenia, ba i hriechy ľudí k nášmu dobru. (1. Mojž. 50, 30) Pomysli len 
na egyptského Jozefa: bol predaný a hodený do žalára; ale všetko to prispelo iba k tomu, že sa stal 

kráľom, od hladovej smrti zachránil jeden národ a svojich príbuzných urobil šťastnými. Odvedenie 
Židov do zajatia slúžilo k tomu, aby sa pohania o pravom Bohu a o budúcom Vykupiteľovi dozvedeli. 

(Tob. 13, 14) Veľké prenasledovanie prvých kresťanov slúžilo k tomu, aby sa kresťanstvo ešte viac 

rozširovalo; pohania obdivovali stálosť kresťanov a skúmali podstatu kresťanského náboženstva. 
Stráž u hrobu Kristovho slúžila k tomu, aby sa vzkriesenie Spasiteľa ešte lepšie potvrdilo. Nevera 
Tomášova osožila nám viac, než viera ostatných apoštolov. (Sv. Aug.) Hriech Petrov mal ho urobiť 

poníženým a zhovievavým proti ostatným apoštolom. Hriech Judášov prispel k vykúpeniu ľudského 

pokolenia. A tak teda ešte i zlý duch musí prispievať k osláveniu Krista a nášmu dobru. ≪Aké 

nepochopiteľné sú súdy Božie a aké nevystihnuteľné cesty jeho!≫ (Rim. 11, 3) Čo Boh činí, dobre činí. 

 

3. Nábožný kresťan má sa teda v nešťastí oddať do vôle Božej. 
 

Preto učil nás Kristus modliť sa k Bohu: ≪Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi≫. Sv. Peter 

napomína nás: ≪Všetku starosť svoju vložte na Pána; lebo on má starosť o vás.≫(1. Petr. 5, 7) Kto 

má čisté svedomie, môže hovoriť s Dávidom: ≪Keby celé vojsko povstalo proti mne, nebude sa báť 

srdce moje.≫ (Ž. 26, 3) Predovšetkým nemáme sa zarmucovať alebo rozčuľovať pri veciach 

nepatrných, napr. keď sa nám počasie nepáči. Potom pri úderoch osudu, ktoré zmeniť nemôžeme, 

máme sa oddávať do vôle Božej; tak v chorobe, pri strate majetku, pri smrti príbuzných, pri 
prenasledovaní, v čas hladu, vojny a pod. Ale najviac pri smrti máme sa oddať do vôle Božej. No, 

bohužiaľ, mnohí nasledujú Ježiša len vtedy, keď chlieb rozdáva, avšak opúšťajú ho, ako apoštoli na 

hore Olivovej, keď s ním majú piť kalich utrpenia. (Tom. Kemp.) Aby si ľudí priateľmi urobili, 

prispôsobujú sa k ich rozmarom; o priateľstvo Božie nestoja.  
 

Kto sa v nešťastí s radosťou oddáva do vôle Božej, dôjde pravého duševného pokoja, 
veľkej dokonalosti a Boh ho požehná. 
 

Bohu oddaná duša podobá sa magnetickej ihle (na kompase), ktorá, keď k pólom ukazuje, navzdory 

nepokojnému okoliu, vždy ostáva pokojnou. (Rodr.) Kto sa poddáva múdrym nariadeniam Božím, 

ten už na zemi má nebo. (Sv. Aug.) Keď takú Bohu oddanú dušu stretne zármutok, ostáva pokojnou; 

je s ňou, ako s iskrou, ktorá hneď zhasne, keď padne do veľkého mora. (Sv. Zl.) Človek oddaný Bohu 
necíti svojich trápení, lebo ich miluje preto, že pochádzajú od Boha a svätej vôle jeho. (M. Lat.) Taký 

človek vezie sa s krížom svojim akoby na voze, teda nepotrebuje niesť ho. Tí, čo nepoznajú tejto 

výhody, musia ťažko-horko vliecť kríž svoj. (Sv. Dorot.) Kto sa najviac zrieka svojej vôle a usiluje sa 

najdokonalejšie plniť vôľu Božiu, príde veľmi skoro k najvyššej dokonalosti. (Sv. Ter.) Lebo Bohu nič 
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milšieho urobiť nemôžeme, ako keď oddáme sa do vôle jeho. Táto oddanosť je Bohu milšia nad všetok 
pôst, všetku prísnosť a všetky obety. (M. Lat.) Bohu oddaný človek dosiahne teda iste večnú spásu; 

podobný je tým, čo sú na lodi a tak len tým smerom sa pohybujú, ktorým táto; tak dostanú sa do 

bezpečného prístavu. (Sv. Fr. S.) Áno Bohu oddaný človek má už teraz šťastie a požehnanie. Istého 

roľníka, ktorý mával na poli vždy lepšiu úrodu, než iní, spýtal sa jeho sused, ako to môže byť. On 

odpovedal: ≪To je preto, lebo mám vždy také počasie, aké chcem≫. Na otázku, ako to rozumie, 

odvetil: ≪Ja som vždy spokojný s počasím, ktoré mi Boh posiela, To páči sa Bohu a preto požehnáva 

moje pole≫. Pamätaj i na to, ako Boh dobrotivý požehnal Jóba.  
 

Krásny príklad oddanosti do vôle Božej dal nám Kristus na hore Olivovej, Kristus 

modlil sa tam: ≪Otče, nie moja ale tvoja vôľa staň sa≫ (Luk. 22, 42).  
 

Kristus bol poslušný svojmu Otcovi nebeskému až do smrti kríža (Filip. 2, 8). Bohu oddaný bol i 
šľachetný trpiteľ Jób v svojom trápení. Mnohé milióny svätých anjelov nachádzajú blaženosť svoju v 

plnení vôle Božej. Sv. Magdaléna z Pazzis povedala: ≪Najukrutnejšie muky a najťažší zármutok trpela 

by som s radosťou, keby som vedela, že je to vôľa Božia≫. Podobne vyslovili sa aj ostatní svätí. Ako 

zrovnáva sa nešťastie spravodlivých a šťastie hriešnikov s božskou prozreteľnosťou? Ani nešťastie 

spravodlivých, ani šťastie hriešnikov nesmie nás mýliť vo viere v Božskú prozreteľnosť; lebo to je len 

zdanlivé. ≪Blaženosť tých, čo v purpur sú oblečení, často nie je väčšia od blaženosti tých, čo v komédii 

nosia berlu alebo klobúk vojvodcovský≫(Seneka). I hriech konečne prikoná sa hriešnikovi tak, že v 

ňom nenájde pôžitku. (Sv. Bern.) 
 

3.1. Žiadnemu hriešnikovi nevodí sa naozaj dobre a žiadnemu skutočne 

spravodlivému nevodí sa naozaj zle. Lebo k šťastiu patrí vnútorná spokojnosť a túto 
má len skutočne spravodlivý, ale nie hriešnik. 
 

Svet, a síce bohatstvo, jedenie, pitie, zábava, česť atď., nemôže nám dať pravého pokoja (Ján 14, 27); 
tento dosiahneme len nasledovaním náuk Kristových (Mat. 11, 29). Vnútorný pokoj a blaženosť na 

zemi sú ovocím Ducha Svätého, ktoré len z cnosti pochádza. (Ľud. Gran.) Kto však má pokoj duševný, 
ten skutočne je bohatý, lebo nie je chudobný na najvyššie poklady. (Sv. Amb.) Bezbožníci nemajú 

pokoja; sú ako rozbúrené more, ktoré sa utíšiť nemôže (Is. 57, 20). Spravodlivý žije v ustavičnej 

radosti, hoci by sa v handry obliekal a hladoval. Je oveľa  šťastnejší, ako ten, čo kráľovskou korunou 

je ozdobený a pláva v hriešnych rozkošiach. Veď radosť a veselosť nevyviera práve z väčšej moci, 

z mnohých pokladov, z telesnej sily, zo skvostných stolov a nádherných šiat, ani z iných podobných 

vecí, ale jedine z cnosti a z dobrého svedomia. (Sv. Zl.) 
 

3.2. Ostatne šťastie hriešnikov je zväčša len pominuteľné.  
 

Ako rýchlo pominulo šťastie cisára Napoleona, ktorý pre svoju ctižiadosť toľko milión ľudí pripravil o 
život! Bezbožník podobá sa vysokému cédru na Libanone, ktorý po niekoľko dňoch bol sťatý, pominul 

a nebolo ho (Ž. 36, 36). Budova jeho šťastia spočíva na piesku: príde povodeň, a zrúti sa (Mat 7. 27). 

Šťastie hriešnika je ako huba, čo za jednu noc narastie a práve tak rýchlo zahynie. 
 

3.3. Vlastná odmena príde len po smrti. 
 

Preto hovorí Kristus: ≪Mnohí, ktorí sú prví, budú poslední, a ktorí sú poslední, budú prví≫. (Mat. 

19, 30) Nejeden boháč a velikáš bude na druhom svete hlboko stáť pod tým, čo teraz u dverí jeho 

žobre. Pomysli na boháča a chudobného Lazara. ≪Boh pripravuje svojim iný život, omnoho lepší a 

radostnejší, než terajší. Keby to tak nebolo, nebol by dopustil, že toľkí bezbožníci žijú tu v samých 

rozkošiach a naopak toľkí spravodliví v samých trampotách a úzkostiach. Bol by sa postaral, aby sa 
bezbožníkom ešte tu zaslúženého trestu, spravodlivým však slušnej odplaty dostalo. (Sv. Zl.) Teraz 

radujú sa bezbožníci a my sme smutní; ale potom bude naopak; my budeme sa radovať, ale bezbožníci 

budú smútiť. (Tt.) 
 

4. Hriešnikovi odpláca sa už na zemi to málo dobrého, čo učinil. Práve tak i 
spravodlivý zväčša už na zemi býva trestaný za zlé, ktoré učinil. 
 

Preto vraví Kristus: ≪Ale beda vám bohatým, lebo máte potešenie svoje≫, t.j. máte odplatu svoju už 

na zemi≫. (Luk. 6, 24) Ako zrovnáva sa hriech s Božskou prozreteľnosťou? Ani hriech a jeho následky 

nemôžu nás mýliť vo viere v Božskú prozreteľnosť. 
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4.1. Príčinou hriechu a jeho následkov nie je Boh (Sn. Tr. 6, 6), ale zneužívanie 
slobodnej vôle ľudskej. 
 

Boh stvoril človeka ako slobodnú bytosť; preto neprekáža slobodného jednania jeho, hoci je zlé. Boh 

má i mnoho príčin, neprekážať zlého. Lebo keby na svete nič zlého nebolo, nemal by človek ani 

príležitosti činiť dobré, a keby človek nikdy nemohol voliť medzi dobrým a zlým, ale musel by jednať 

ako stroj (mašina), nuž by za vykonané dobré nemohol byť raz odplatený. Rozpomeň sa i na 

podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou. (Mat. 13, 24) Boh nikdy by nedopustil zlého, ktoré pochádza 
zo zneužitej slobody ľudskej, keby nemal dosť moci, obrátiť zlé na dobré. (Sv. Aug.)  
 

4.2. Boh vo svojej múdrosti i hriech obracia na dobré. 
 

Právom povedal egyptský Jozef bratom svojim: ≪Vy ste proti mne zamýšľali zle, ale Boh obrátil ho na 

dobré≫ (1. Mojž. 50, 20). I zradu Judášovu obrátil Boh k dobrému: ona prispela k vykúpeniu 

ľudského pokolenia. ≪Boh pokladal za lepšie učiniť dobré zo zlého, ako nedopustiť ničoho zlého≫. 

(Sv. Aug.) Včela i z jedovatých rastlín robí med; hrnčiar zo zlej zeme robí výborné nádoby. Niečo 

podobného platí i o Bohu. 
 

4.3. Ostatne nesluší sa nám, chcieť vyskúmať skryté názory Božie; my chatrné tvory 
musíme sa im klaňať a poddať s úctivosťou. Čo o hriechu, to platí i o jeho 

následkoch, o pozemských trápeniach. 
 

7. Kresťan v trápeni. 
 

Človek môže trpieť: na tele, na duši alebo na oboch zároveň. Apoštoli, keď boli bičovaní, trpeli na tele 

(Skut. ap. 5, 41). Bratia Jozefovi trpeli na duši svojej, keď ich Jozef tak ťažko skúšal. (1. Mojž. 42, 21) 
Jób počas svojej skúšky trpel na tele i na duši. Trápenie môže byť zavinené alebo nezavinené. Trápenie 

márnotratného syna bolo následkom jeho hriechov. Egyptský Jozef a Jób trpeli nezavinene. Avšak i 

nezavinené trápenie bolo zavinené hriechom dedičným. 
 

1. Bez trápenia nikto nemôže dôjsť do večnej spásy; lebo nikto nebude 
korunovaný, ak najprv nebojoval. (2. Tim. 2, 5.) 
 

Nikto nemôže vydobyť kráľovstvo bez boja a víťazstva; to platí i o kráľovstve nebeskom. I Kristus len 

skrze utrpenie chcel vojsť do svojej slávy; pomysli na jeho slová k 2 učeníkom na ceste do Emaus. 

(Luk. 24, 26) Ďalej vraví Kristus: ≪Kto nevezme kríža svojho na seba a nenasleduje ma, nie je mňa 

hoden≫. (Mat. 10, 38) Do raja môže sa človek len tak navrátiť, keď teraz ide cez raj trápení a nie cez 

raj rozkoše. (M. Lat.) Cesta k nebu je drsná. Budúce stavebné kamene nebeského Jeruzalema musia 

sa tu okresať. (Sv. F. Sal.) Ak z ľanu, ktorý zo zeme rastie, má byť biele plátno, musí sa trepať, česať, 

vystierať, polievať; tak i my musíme veľa trpieť, kým staneme sa podobnými snehobielemu plátnu. 

(Sv. Rup.) Snopy neosožia nič, ak mlatec nevymláti z nich pšenice; tak i my bez utrpenia nemali by 

sme pravej hodnoty. Trápením prerába Boh ľudí na anjelov. (Kresc. Hoss Kaufb.) Keby sme bez 
trápenia chceli byť spasení, boli by sme podobní tomu, čo siaha za tovarom, ale zaň platiť nechce. 

(Tt.) Ak nechceš trpieť, to je znak, že nechceš byť spasený. (Gerson)  

— Preto dokonalosť (svätosť) a trápenia sú nerozlučne spojené. Niet dobrého skutku bez prekážky; 

niet cnosti bez boja. 
 

Boh teda ani jedného spravodlivého nenecháva celkom bez trápenia. 
 

Boh jedná ako lekár: tým, o ktorých myslí, že nevyzdravejú, dovoľuje všetko požívať; no tým, ktorých 

úfa uzdraviť, zakazuje niektoré jedlá a dáva im i lieky. ≪Ako mlieko je pokrmom detí, tak protivenstvo 

je jedlom vyvolených≫. (Sv. Vinc. Fer.) Ktorýže svätý bol korunovaný bez súženia? Hľadaj, a nájdeš, 

že každý znášal kríž a trápenie. (Sv. Hier.) Boh určil vyvolencom svojim na zemi meč do srdca a v nebi 
korunu na hlavu. (A. Stolz.)  Avšak Boh ani nenecháva spravodlivého v trápení celkom bez potechy. 

Boh je podobný matke, ktorá dieťaťu svojmu dáva v chorobe horké lieky s cukrom a medom zmiešané; 

alebo matke, ktorá chorému decku ukazuje pekné obrazy, aby bolesti svojej tak veľmi necítilo. ≪Boh 

pretkáva život svojich svätých zármutkom i radosťou v zázračnej rozmanitosti.≫ (Sv. Zl.) To vidíme 
už v živote Matky Božej. Akú úzkosť cítila vtedy, keď ju Jozef chcel opustiť, ale akú radosť, keď ju 

Boh zachránil skrze anjela, poslaného k Jozefovi; aký žiaľ, keď v Betleheme nenašla hospodu, ale akú 

radosť, keď sa potom pastieri klaňali Dieťaťu a rozprávali o zjavení anjelov. Akú radosť mala zas, keď 
sv. 3 králi s darmi prišli a o zázračnej hviezde rozprávali; no aká bolesť hneď nato, keď rozniesol sa 

chýr o vražednom úmysle Herodesovom a anjel vyzval sv. Rodinu k úteku do Egypta. Aký žiaľ, keď 
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Dieťa Ježiša za 3 dni darmo hľadala; a akú radosť hneď potom, keď ho našla medzi zákonníkmi, ktorí 

veľkú múdrosť jeho obdivovali. Aké trápenie, keď dívala sa na horké umučenie Krista; no akú radosť 

po jeho vzkriesení. 

 

2. Všetky trápenia pochádzajú od Boha (Amos 3, 6) a sú znakom božskej priazne. 
 

Boh síce sám nezapríčiňuje trápenia, ale dopúšťa ich; teda nestávajú sa proti jeho vôli.  

— Obyčajne skusujeme, že na človeka tým viac trápenia sa hrnie, čím viac dobrých skutkov koná. 

Pomysli na Tobiaša, na Jóba. Trápenia teda tak prichádzajú, akoby boli odplatou za vykonané dobré 

skutky. ≪Súžením odpláca Boh služby tých, čo ho milujú≫. (Sv. Alojz) Láskavý Boh nábožným 

sluhom svojim podáva trápenia za vykonané dobré skutky. Veď práve trápenia sú prevzácnym 

dobrom pre večnosť. (Meh.) Už i to je samo sebou veľká odplata, keď za Boha niečo trpieť môžeme. 

Kto Boha miluje, rozumie, čo hovorím. (Sv. Ján Kríž.)  

— Rodičia karhajú niekedy svoje deti, aby ich od istých zlých zvykov odučili. Keď také zlé zvyky vidia 

u cudzích detí, nestarajú sa o ne, lebo ich do týchto nič. Práve tak je i s Bohom. Deti, ktoré Boh 

miluje, niekedy karhá trápením. (A. Stolz.) Trápenia sú dary nášho Otca nebeského. (Sv. Ter.) Komu 
Boh trpieť dáva, dáva mu viac, než tomu, ktorému udeľuje moc, vzkriesiť mŕtvych. (Sv. Ján Kríž.) 

Preto hovorí Rafael Tobiášovi: ≪Lebo si bol príjemný pred Bohom, muselo ťa skúsiť pokušenie≫ (Tob. 

12, 14) A sv. Pavol hovorí: ≪Koho Pán miluje, toho karhá; šľahá však každého syna, ktorého prijíma≫ 

(Žid. 12, 6) Zlato a striebro skúšajú sa ohňom, miláčikovia Boží v peci uponíženia. (Sir. 2, 5) Všetci 

svätí našej Cirkvi museli znášať trápenia; čím väčším svätým bol niekto, tým viac musel trpieť. Mária, 

Matka Božia, musela najviac trpieť; ona je ≪Kráľovná mučeníkov≫. I sv. apoštoli museli nesmierne 

mnoho pretrpieť. Peter a Pavol boli bezmála ustavične vo väzení. ≪Niet istejšieho znaku, že niekto 

patrí do počtu vyvolených, ako keď pri nábožnom živobytí kresťanskom stiesnený je mnohým 

trápením a súžením≫. (Sv. Alojz)  

— Kto teda nemá nijakého trápenia, s tým je zle. Preto hovorí sv. Augustín: ≪Niet väčšieho nešťastia, 

ako šťastie hriešnikov≫, a zase: ≪Nemať kríža, je veľký kríž≫. Ustavičné šťastie je nešťastie. Kto 

teraz netrpí, ten bude. 
 

A predsa Boh neposiela nijakého trápenia, ktoré by sme zniesť nemohli. 
 

Sv. Pavol hovorí: ≪Verný je Boh, ktorý nedopustí vás pokúšať nad to, čo môžete≫. (1. Kor. 10, 13)  

I ten najnevzdelanejší človek vie, čo robotný dobytok môže uniesť a nenakladá naň vyše jeho sily. A 

Boh mal by nám viac naložiť, ako niesť vládzeme? Ani len hrnčiar nenecháva pridlho v peci 

novoutvorených nádob, aby sa nepopukali. (Sv. Efr.) Kto na nejakom nástroji hrá, ten príliš 
nenaťahuje strún, aby sa nepukli, no ani nie primálo, lebo by nebolo hudby. Tak i Boh robí s ľuďmi: 

ani nenecháva ich celkom bez trápenia, ani im nenakladá priveľa trápenia. (Sv. Zl.) Ako lekár 

nepredpisuje chorému takého tuhého lieku, že by tento zahynúť musel, tak i náš nebeský lekár vie 

náležite vymerať liek súženia, aby silám spravodlivých zodpovedal. (Ľud. Gran.)  

— Niektorí ľudia nemajú trápenia, ale robia si ho sami, lebo na ťažkú váhu kladú to, čo nedá sa vážiť. 

(Suso.) Veľmi žalovať sa v trápení je znakom malomyseľnosti. 

 

3. Hriešnikovi posiela Boh trápenie, aby ho polepšil a od večnej smrti zachránil. 
 
Tak obrátili sa: márnotratný syn v čas núdze, Jonáš v bruchu ryby, Manasses vo väzení babylonskom, 

(2. Kron. 33), sv. František Borgiaš pred mŕtvolou svojej ochrankyne, cisárovnej Izabely (Meh.).  

— Boh podobá sa otcovi, ktorý neposlušné deti prútom upozorňuje na svoje rozkazy. (Sv. Bas.) Podobá 
sa ránhojičovi, ktorý reže a páli, aby uzdravil a od smrti zachránil. (Sv. Aug.) Veľmi uprášené šaty 

vyklopávame paličkou; tak Boh pozemským trápením vyklopáva ľudí, ktorí sú plní hriechu. (Sv. T. 
Vili.) Trápenia predovšetkým zapríčiňujú, že sa hriešnikovi zošklivia pozemské veci; trápenia urobia 

mu hriešne radosti horkými ako žlč. ≪Trápenie kazí naše priľnutie k veciam pozemským. Židov 

v Egypte dal Boh preto tak veľmi sužovať, aby tým väčšiu túžbu mali po zasľúbenej zemi. Práve tak i 

nás navštevuje Boh trápením a súžením, aby sme si v tomto údolí sĺz neobľubovali a radšej nebo 

hľadali.≫(Drex.) Hriešnik cíti v trápení i svoju bezpomocnosť a utieka sa k modlitbe. Núdza učí modliť 

sa. ≪Trápenie, čo nás tlačí, núti nás ísť k Bohu≫. (Sv. Reh. V.)  

— Keď sme zvonku bití, prichádzame k sebapoznaniu a uvedomujeme si hriešnosť svoju. (Sv. Reh. 

V.) Ako stromy po zime kvitnú a rodia ovocie, tak i človek po súžení. (Sv. Bonav.)  

— Trápenie teda, hoci veľmi ťažké, je najistejšou cestou k Bohu. (Sv. Ter.)  

 

Zvlášť telesné choroby posiela Boh hriešnikovi, aby dušu jeho uzdravil. (Sv. Isid.)  
 

U mnohých ľudí choroba telesná i naozaj spôsobila zdravie duševné: tak u sv. Františka Assiského 

(1226) a sv. Ignáca Loyolského. (Meh.) Boh lieči chorobu duše chorobou tela. (Sv. Reh. V.) Ťažká 
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choroba privádza ducha k vytriezveniu. (Sir. 31, 2) Bolestnými chorobami klope Boh na srdce človeka, 

aby mu ho otvoril (Sv. Reh. V.) Láskavá matka podáva dieťaťu horké lieky, aby ho uzdravila. Podobne 
robí Boh s hriešnikmi. Trestá ich na tele, aby tak dušu ich zachránil. No ľudia sú tak blázniví, že za 
účinok jeho hnevu považujú to, čo je len účinok jeho milosrdenstva. (Mária Latast.) Vždy sa radujem, 

keď vidím chorého hriešnika lebo choroba vedie k Bohu. (Sv. Ig. L.) 

 
4. Spravodlivému posiela Boh trápenie, aby ho skúšal, či viac miluje Boha, než 
tvory. 
 
Jób, ktorý vždy bohabojne žil, stratil celý svoj majetok, svoje deti, svoje zdravie, a k tomu ešte robili 

si z neho posmech priatelia i manželka. Tobiáš s nebezpečenstvom života pochovával zomrelých a 

následkom svojej štedrosti stal sa chudobným; potom ešte prišiel o zrak a nebol v stave zarobiť si 

niečo. Takto skúša Boh najláskavejší! V čas povíchrice ukáže sa, či strom je pevný, a v trápení, či 

človek je naozaj spravodlivý. Ako vietor, tak i trápenie ukazuje, čo je pleva a čo zrno. (Sv. Aug.) Voňavé 

zeliny vydávajú najviac vône vtedy, keď ich zmliaždime; podobne je to i s cnostnými ľuďmi. (Sv. 
Bonav.)  
— Boh obyčajne odníma nám, čo nám je najmilšie, Jakubovi vzal miláčika, syna Jozefa, Abrahámovi 

rozkázal, aby mu svojho jediného syna Izáka obetoval. Avšak Boh odníma nám i to, čo nám je škodlivé; 

on robí tak, ako otec, ktorý decku svojmu navzdory plaču vytrhne z ruky nôž, ktorým by sa mohlo 

porezať. (Sv. Aug.) 

 
Trápenie je zároveň veľmi osožné spravodlivému; slúži mu k tomu, aby tresty za 
hriechy už na zemi odpykal, čistí ho od mnohých nedokonalostí, rozmnožuje jeho silu 
vo vykonávaní dobrého, jeho lásku k Bohu, jeho horlivosť v modlitbe, často i jeho 
pozemské šťastie a konečne jeho zásluhy pre nebo.  
 

Trápením odpykáme tresty za hriechy. Preto modlil sa sv. Augustín: ≪Pane, tu má páľ, tu žíhaj, tu 

rež, len vo večnosti ušetri ma!≫ Považuj sa za šťastlivého, že bolestné muky v očistci môžeš zameniť 

trápením tu na zemi. (Sv. Fr. Xav.)  

— Trápenie čistí nás od nedokonalosti. Boh je podobný vincúrovi: ≪Čistí každú révu, ktorá rodí, aby 

viac rodila≫. (Ján 15, 2) Ako pravé zlato ešte rýdzejším vychádza z ohňa, tak spravodlivý z trápenia. 

Boh triebi (čistí) nás, ako triebi sa zlato. (Zach. 13, 9) Precedené zbožie je čistejšie; tak i trpiaci 

spravodlivý. Ako rozvlnené more vyhadzuje nečistotu, tak spravodlivý, keď je znepokojovaný 

trápením. Čo je mydlo telu, to je trápenie duši. Ostrý pilník sníma zo železa hrdzu a dodáva mu lesku. 

(Sv. Fr. S.) Aby súkno jemné bolo, potrebuje sa veľmi ostrá kefa. (Sv. Fr. S.) Pilníku a kefe podobné 
je trápenie. Prečo ?  

— Trápenie rozmnožuje našu silu. ≪Trápením dostáva človek väčšiu silu, ako mladý strom 

povíchricou pevnejšie korene≫. (Sv. Zl.) Človek otužuje sa v trápení, ako železo pod kladivom. Kto 

viac pracuje, má i väčšiu silu. Nádoby hrnčiarove, ktoré sú slabé, hneď sa popukajú, keď do ohňa 

prídu, tie však, ktoré sú pevné, stanú sa ešte pevnejšími. Tak i nábožnosť spravodlivých utuží  sa a 

zosilnie v ohni súženia. (Ľud. Gr.) Sv. Pavol hovorí o sebe: ≪Keď som slabý, vtedy som silný≫ (2. Kor. 

12, 10) Preto sa my trápením stávame mocnejšími, lebo náš nepriateľ tratí pri ňom svoje sily. (Sv. 

Bern.)  

— Trápenie rozmnožuje našu lásku k Bohu. Ako koráb Noemov vlnami ešte viac bol k nebu dvíhaný, 

tak sa i v spravodlivých láska k Bohu trápením neuháša, ale ešte viac roznecuje. (Sv. Fr. S.) Ako zlatý 

plech pod údermi kladiva sa rozťahuje, tak i spravodliví v trápení rastú svätosťou a láskou k Bohu. 
(Sv. Bonav.) To je preto, že trápenie celkom ničí naše priľnutie k veciam pozemským, teda lásku k 

tomuto svetu. Z toho dôvodu modlil sa sv. Augustín: ≪Prosím ťa, ó Pane, urob mi všetko horkým, 

aby si jedine ty bol sladký duši mojej≫ Trápenie rozmnožuje i našu povďačnosť voči Bohu; lebo zdravie 

a iné dary Božie naučíme sa poznať len vtedy, keď sme ich stratili. Trápenie robí nás poníženými. 
Veľmi potrebné je, že spravodlivého skúšajú zlí, aby ho jeho cnosti neurobili pyšným. (Sv. Isid.)  
— Trápenie rozmnožuje našu horlivosť v modlitbe. Núdza učí modliť sa. To vidíme na apoštoloch v 

lodičke počas búrky. Dávid modlil sa najviac vtedy, keď bol prenasledovaný; jeho žalmy sú ešte dnes 

modlitbou Cirkvi. Dlhý pokoj robí človeka bezstarostným a ospanlivým. Keď voda tiecť nemôže, pokazí 

sa a ryby zahynú v nej; i duša, ktorou nehýbe trápenie, zlenivie v dobrom a stratí pomaly cnosť svoju. 

(Sv. Amb.) Nezasolená ryba hnije; kôň nepobádaný ostrohami, ide pomaly; podobne je s človekom, 
ktorý nemá trápenia.  

— Trápenie rozmnožuje často naše pozemské šťastie. Jozef nebol by sa nikdy stal kráľom, keby ho 

neboli predali a do žalára hodili. Jóbovi nahradil Boh zas všetko, lebo bol tak trpezlivý. I Tobiášovi 

prinavrátil zrak. Boh dobrotivý bije a hneď zas hojí. (Tob. 12, 2) Priateľom Božím vždy mení sa ich 

smútok v radosť. (Ján 16, 20)  
— Konečne trápenie rozmnožuje i našu budúcu blaženosť. Boh poslal chudobnému Lazarovi tak ťažké 

trápenie preto, aby ho po smrti osláviť mohol. (Sv. Reh. V.) Terajšie súženie naše, ktoré je dočasné a 
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ľahké, spôsobuje v nás zvrchovanú, večnú, všetko prevyšujúcu slávu. (2. Kor. 4, 17) So spravodlivými 

je to tak, ako s drahými kameňmi, ktoré sa brúsením stávajú krajšími. Spravodlivý tak dozrieva 

trápením pre nebo, ako klas páľavou slnka pre stodolu. ≪Boh posiela nám trápenie nie preto, aby 

nás zničil, ale aby nás posvätil, a aby sme vyšší stupeň blaženosti dosiahli≫ (Sv. Alf.) Keď nám Pán 

posiela veľké súženia, to je znak, že s nami má veľké úmysly a chce, aby sme sa svätými stali. (Sv. 

Ign. Loy.) Čím viac trpíme na tomto, tým väčšia bude odplata naša na druhom svete. (Sv. Hier.) Ak 
patríš k trpiacim, patríš i k vyvoleným. (Sv. Aug.) Teda tým, čo milujú Boha, všetko dopomáha k 

dobrému. (Rim. 8, 28) Poddaj sa, nakoľko len môžeš, riadeniu Božiemu. Lebo Boh ničoho nedopustí 

na teba, čo by ti nebolo užitočné, hoci to nechápeš≫. (Sv. Aug.) Čo je viniču rezanie, to je človekovi 

trápenie. A čo je zlatu kladivo, to je človekovi súženie. 

 

5. Trápenie teda nie je opravdivé zlo, ale skôr dobrodenie Božie; lebo prispieva 
k nášmu súčasnému i večnému šťastiu. 
 
Ktorý roľník považoval by to za zlé, keby mu tak diamantové krupobitie zničilo poľnú úrodu? Niečo 

podobného stáva sa pri trápení, ktoré Boh posiela; nielen neutrpíme opravdivej straty, ale ešte i dobre 

obstojíme. (Wen.) Čo za zlé držíme, je liek. (Sv. Hier.) Boh, ktorý nekonečne miluje nás, má vo všetkom 
len ten úmysel, aby nás urobil šťastnými. (Sv. Fr. Bor.) Jediným zlým je hriech. (Sv. Reh. Naz.) 
Trápením udeľuje sa nám akoby zvláštna sviatosť, totiž viditeľný znak neviditeľnej milosti. (Sv. 

Mecht.) I tu platí výpoveď: V kríži spasenie.  

— Trápenie teda nikdy nemôže urobiť nás naozaj nešťastnými; človek napriek všetkému trápeniu 

môže  byť  priveľmi  šťastlivý.  To  ukazuje  životopis  Jóba  a  Tobiaša.  I  sv.  Pavol volá v trápení:   

≪Radosťou oplývam v každom súžení svojom≫ (2. Kor. 7, 4) 

 

6. V trápení teda máme byť trpezliví a oddaní do vôle Božej, ba máme sa v ňom 
radovať a Bohu zaň ďakovať. 
 

Máme hovoriť s Jóbom: ≪Ako sa Pánovi ľúbilo, tak sa stalo; požehnané buď meno Pánovo≫ (Job. 1, 

21), alebo s Kristom na hore Olivovej: ≪Nie moja, ale tvoja vôľa staň sa≫. (Luk. 22. 42) Máme byť 

ako rozumný chorý, ktorý sa ochotne poddáva nariadeniam znalého lekára. Alebo máme byť, ako 

rozumný počestný, ktorý navzdory obtiažnej ceste rád ide za skúseným vodcom. ≪Veď znášanie 

trápenia obľahčil nám Boh nie len príkladom svojim, ale i prisľúbením večnej odplaty≫. (Lev XIII.) 

Nech teda človek urobí cnosť z nutnosti. (Sv. F. N.)  

— Pomysli len na apoštolov, ako sa radovali, keď boli bičovaní. (Sk. ap. 5, 11) Kresťan má sa tak 

radovať v trápení, ako remeselník, keď má veľa roboty a vie, že za to dostane veľkú  mzdu. (Sv. Zl.) 

Roľník, keď sa potí, teší sa budúcej žatve; kupec nevšíma si nepríjemnosti morskej cesty pre zisk, v 

ktorý dúfa; tak i kresťan v súžení má sa radovať z budúcej odplaty. (Sv. Zl.) Keby tak kameň mal 
rozum, radoval by sa, že zmení sa v nádhernú sochu kráľa; tobôž máme sa radovať my, keď nás 

zošľachťuje súženie. (Korn. a L.) Trápenie musíme vziať ako žihľavu, nie pozvoľna a bojazlive, ale 

pevne a srdnate; vtedy neurobí nám ničoho. V trápení nemáme sa rozbiť na prvý úder, ako sklo. (Sv. 

Zl.) Preto vrav i pri najmenšom trápení: ≪Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému≫ atď.  

— No bohužiaľ mnohí ľudia reptajú v trápení a sú netrpezliví. ≪Keď niekto naspäť žiada od nás 

požičanú vec, ďakujeme mu; ale keď žiada ju Boh, často reptáme≫ (Sv. Fr. Borg.) Niektorí ľudia 
podobajú sa vojakom, ktorí len v pokoji chcú slúžiť Bohu, ale vo vojne utekajú. Kto v trápení je 

netrpezlivý, ten svojou netrpezlivosťou nevykoná ničoho; trpí dvojnásobne a uráža Boha. 

Netrpezlivému vodí sa, ako rybe, ktorá sa na udicu chytila a chce sa odtrhnúť; poraní sa ešte viac. 
Avšak vôbec nie je hriech, plakať v trápení alebo byť smutným; lebo i Kristus plakal a bol smutný na 

hore Olivovej. Nebuď malomyseľný v súžení, lebo po žiali a náreku nasleduje radosť. 
 

Trpezlivosťou v trápení skoro prídeme k vysokej dokonalosti a nadobudneme si veľké 

zásluhy. 
 

Keď sa v protivenstvách života trpezlivo oddávame do vôle Božej, tak rýchlo napredujeme v živote 

duchovnom, ako loď na mori, ktorá plaví sa smerom prúdu alebo vetra. (Wen.) Kto sa v trápení svojom 

spokojne oddáva do vôle Božej, ten rýchlym krokom ide v ústrety Bohu. (Alvarez) Blahoslavený muž, 
ktorý vydrží v pokušení, lebo keď to dokáže, vezme korunu života. (Jak. 1, 12)  

 

Z ochotnosti k utrpeniu môže sa poznať, ako ďaleko pokročil niekto v dokonalosti. 
 
Ľubovôňu kadidla poznáme, keď sa toto zapáli; tak i cnosť človeka, keď trpí. (Sv. Reh. V) I udatnosť 
bojovníka ukazuje sa nie v pokoji, ale vo vojne. (Sv. Zl.) Hriešnik reptá v trápení, začiatočník zarmúti 

sa, ale hneď oľutuje netrpezlivosť svoju; pokročilý zľakne sa, ale hneď sa osmelí a chváli Boha; 
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dokonalý nielen čaká trápenie, ale smelo ide mu v ústrety. (Fr. S.) Tí, čo k dokonalosti prišli, nikdy 

neprosia Pána, aby ich pokušenia a súženia zbavil; lebo si ho žiadajú a cenia tak vysoko, ako svetári 

bohatstvo, zlato a drahokamy. (Sv. Ter.) Spravodlivým je súženie radosťou nie zármutkom. (K. Hugo) 

Preto vravievala sv. Terézia a iní svätí: ≪Pane, trpieť alebo zomrieť≫.  

— Kto je v stave bozkať Bohu ruku, či už rozdáva dobrodenia a či karhá, ten dosiahol vrchol 

kresťanskej dokonalosti a nájde v Pánu spasenie svoje. (Sv. Fr. Sal.) 
 

 

8. Anjeli. 
 

1. Anjeli sú čistí duchovia, ktorí môžu vziať na seba i viditeľnú podobu. 
 

Všetci anjeli sú duchovia. (Žid. 1, 14) a bytosti bez tela. (Sv. Reh. Naz.) Anjeli majú len samého ducha, 

ľudia však majú ducha i telo. (Sv. Reh. V.)  
— Ale anjeli môžu z povetria vziať na seba vzdušné tela. (Sv. Reh. V.) Tak napr. archanjel Rafael, 

sprievodca mladého Tobiaša vzal na seba podobu vznešeného Žida Azariaša. (Tob. 5, 18) Pri hrobe 

vzkrieseného Vykupiteľa zjavil sa anjel v podobe mládenca (Mar. 16, 5), pri vstúpení na nebo boli 
anjeli v podobe mužov. (Sk. ap. 1, 10)  

 

Anjeli sú vznešenejší než ľudia; lebo majú väčšiu vedomosť a moc. 
 

Anjeli prevyšujú výbornosťou všetky iné bytosti, ktoré Boh stvoril. (Sv. Aug.) Kristus povedal, že ani 
anjeli nevedia dňa a hodiny posledného súdu (Mat. 24, 36); teda anjeli musia viac vedieť, než ľudia.  

— Anjel-zhubca v Egypte pobil prvorodených. Iný anjel usmrtil 200 tisíc, assyrských vojakov v tábore 

kráľa Senacheriba, ktorý rúhal sa pravému Bohu. (Is. 37) Anjel chránil 3 mládencov v ohnivej peci v 

Babylone. (Dan. 3, 49) Preto anjeli musia mať veľkú  moc. I sv. Písmo často nazýva ich ≪mocnosťami 

a silami≫. (1. Pet. 3, 22) 

 

Boh stvoril anjelov k svojmu oslavovaniu a k svojej službe ako i k ich vlastnej 
blaženosti.  
 
Anjeli slúžia k oslave Božej. Lebo spomedzi všetkých tvorov sú Bohu najpodobnejší, na nich skvie sa 
najviac dokonalosť Božia. Ako pekný obraz česť robí maliarovi, tak i anjeli, tieto prekrásne podobizne 

Božie, robia česť Bohu. Oni aj oslavujú Boha v nebi neprestajnými chválospevmi.  

— Stvorení sú i k službe Božej. Všetci anjeli sú služobní duchovia; lebo vyslaní sú od Boha za tým 
účelom, aby ľuďom v dosiahnutí večnej spásy nápomocní boli. (Žid. 1, 14) Už ich meno poukazuje na 

to, že sú sluhovia Boží; lebo ≪anjel≫ značí toľko, čo ≪posol≫. Rozmýšľaj i o tretej prosbe v Otčenáši.  

— I zlí anjeli musia oslavovať Boha; lebo ich pokúšania obracia Boh k svojej cti a k nášmu dobru. 

Básnik Goethe právom nazýva satanáša ≪silou, ktorá vždy chce zlé a vždy činí dobré≫. 
 

Počet anjelov je nesmierne veľký. 
 

Daniel opisuje trón Boží a hovorí: ≪ Tisíckrát tisíc slúžili mu a desaťtisíckrát  stotisíc  stáli pred ním

≫. (Dan. 7, 10) Sv. Písmo často hovorí o zástupoch vojska nebeského. (Luk. 2, 13; 3. Kráľ. 22, 19; 2. 

Kron. 18, 18) A Kristus hovorí na hore Olivovej, že by mu Otec mohol poslať na pomoc vyše 12 plukov 

(t.j. 72 tisíc) anjelov. (Mat. 26, 53) Počet anjelov prevyšuje počet všetkých hmotných vecí (Sv. Tom. 

Akv.), nasledovne i počet všetkých ľudí, čo žili a ešte žiť budú. ≪Počet anjelov je väčší, než počet hviezd 

na nebi, piesku v mori a lístia na stromoch≫. (Sv. Dion. Areop.)  
 

Nie všetci anjeli sú rovnakí; je deväť zborov (chórov) anjelských, t.j. stupňov 
podľa dôstojnosti.  
 
Podivné je, že aj okolo nášho slnka deväť obežníc (bludic alebo planét) koluje; len miesto piatej je asi 

280 menších obežníc. I u sluhov cirkevných je istý poriadok podľa dôstojnosti, zodpovedajúci 

rozličnému úradu a moci s ním spojenej: Hlavou Cirkvi je pápež; pri ňom je 70 kardinálov; jednotlivé 

biskupstvá spravujú biskupi, poslaní od pápeža a jednotlivé obce zverené sú ich pomocníkom, 

kňazom.  
— Poriadok podľa dôstojnosti u anjelov zodpovedá darom, aké od Boha dostali, i úkonom od Boha 

prikázaným. Niektorí anjeli viac oslavujú Boha, iní zase viac slúžia mu. (Dan. 7, 10) Najbližší trónu 

božskému sú serafíni, t.j. horiaci, lebo takrečeno horia láskou k Bohu; po nich cherubíni, ktorí zase 
veľkou vedomosťou vynikajú. Sv. Písmo spomína i archanjelov, obzvlášť: Michala (bojovníka proti 
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neverným anjelom v nebi), Gabriela (zvestovateľa narodenia Kristovho i Jána Krstiteľovho), a Rafaela 

(sprievodcu Tobiašovho).  
— Rozumie sa samo sebou, že aj u padlých anjelov sú rozličné stupne. (Ef. 6, 12) 

 

2. Všetci stvorení anjeli boli spočiatku bohumilí; avšak mnohí z nich spyšneli a 
preto ich Boh na veky zrútil do pekla. 
 
Všetci anjeli spočiatku mali v sebe Ducha Svätého. Pri stvorení ich prirodzenosti udelil im Boh i milosť. 

Mohlo sa i o nich povedať, čo platí o ľuďoch: ≪Láska Božia je v nich vyliata skrze Ducha Sv., ktorý 

im je daný≫. (Sv. Aug.) Ale Boh, ktorý nekorunuje nikoho, kto prv nebojoval (2. Tim. 2, 5), podrobil 

skúške všetkých anjelov, aby si večnú spásu ako odplatu zaslúžili. Boh urobil práve tak, ako 

neskoršie s ľuďmi. No mnohí anjeli neobstáli pri tejto skúške a stratili Ducha Sv. i jeho posväcujúcu 

milosť. Spasiteľ hovorí o nich, že v pravde nevytrvali. (Ján 8, 44) Chceli sa totiž vyrovnať Bohu. 

Prorok Izaiáš naráža na ich hriech, keď hovorí: ≪Dennica, ako padla si z neba! ... Ty, čo si vravela v 

srdci svojom: Vystúpim k nebu, nad hviezdy Božie položím svoj trón,... chcem sa vyrovnať 

Najvyššiemu. Áno strhnutá si do pekla≫, (Is. 14, 12 atď.) Veľký boj začal sa v nebi. Michal a jeho 

anjeli bojovali s diablom a anjelmi jeho. A zhodený bol diabol so svojimi anjelmi, a nenašlo sa už po 

nich ani miesta v nebi. (Zjav. 12, 7— 9) Keď dobrí anjeli proti zlým bojovali, privolávali im: ≪Kto je, 

ako Boh?≫ (hebrejsky: Mi-cha-el) Predsa všetci zlí duchovia nie sú ustavične v pekle; mnohí sú aspoň 

kedy-tedy i v našom povetrí (Ef. 2. 2), kde, rozumie sa samo sebou, tiež trpia pekelné muky. Diablovi, 

ktorý prišiel o miesto svoje v nebi, povodilo sa tak, ako tomu psovi v gréckej bájke, čo stratil mäso, 

lebo chcel uchvátiť tieň mäsa vo vode≫. (Sv. Asterius) Padlých anjelov nazývame diablami (i čertami 

alebo zlými duchmi) ich vodca je satanáš i lucifer, t.j. nosič svetla, lebo podistým bol jeden z 

najvyšších anjelov. Že zlí duchovia majú vodcu, vyplýva zo slov Kristových, ktoré v súdny deň povie 

zlým: ≪Odstúpte... do ohňa večného, ktorý je pripravený diablovi a anjelom jeho≫. Mat. 25, 41) Počet 

padlých anjelov je menší než tých, čo verní zostali. (Sv. Tom. Akv.) Pád anjelov mal preto také 

následky, lebo predtým vysoko vo svetle stáli. Padnutie z vyššieho poschodia je vždy horšie. V deň 
súdny budú súdení i zlí anjeli a ich zloba i pokuta bude známa celému svetu. (Jud. 6, 2.; Pet. 2, 4) 

Kto zapiera jestvovanie zlých duchov, ten napadá vieru kresťanskú, ba neverí zreteľným slovám 

Kristovým.  

 

3. Zlí duchovia sú nám nepriateľmi; závidia nám, pokúšajú nás k zlému a 

s dopustením Božím môžu nám škodiť na tele alebo na súčasných statkoch. 
 

Zlí duchovia sú nám nepriateľmi. Mnohí svätí tvrdia, že ľudia zaujmú tú blaženosť, ktorú anjeli 

opustili. Stadiaľ je i závisť zlých duchov. ≪Závisť, že tvor zo zeme urobený zaujme miesto, ktoré on 

mal v nebi, trápi diabla viac, než oheň pekelný≫. (Sv. Tom. Akv.) Lebo diabol proti Bohu nič vykonať 
nemôže, obracia zúrivosť svoju proti ľudom, obrazom Božím. (Sv. Basil.) Jediný pohľad na dejiny 

národov ukáže nám hneď, že diabol chce človeka o všetko pripraviť: o pravé náboženstvo, o slobodu, 
o vzdelanosť, o blahobyt, o pokoj, slovom o všetko dobré.  
— Diabol napr. pokúsil sa zviesť k zlému Krista; zviedol naozaj prvých rodičov v raji a Judáša. (Ján 

13, 27) Diabol s dopustením Božím môže škodiť i na súčasných statkoch; škodil Jóbovi na majetku 

i na tele. I posadlým za časov Kristových škodil na tele. Najviac usiluje sa diabol zahubiť Cirkev, ako 

vidíme zo slov Kristových. (Mat. 16, 18); preto hľadá skazu jej hlavy a sluhov. Už Kristus povedal 

apoštolom: ≪Satanáš vyprosil vás, aby vás cedil ako pšenicu≫. (Luk. 22, 31) To je preto, že práve 

sluhovia Cirkvi kazia kráľovstvo diablovo na zemi. Satanáš vie i to, že so svojimi anjelmi bude raz 

súdený od sluhov Kristových (1. Kor. 6, 3); preto číha na týchto, aby ich skazil. (Tert.) Zlý duch je 
podobný ničiacemu levovi, ktorý obchádza hľadajúc, koho by pohltol. (1. Pet. 5. 8) Ako Boh každému 

novorodenému človekovi dáva anjela-strážcu, tak i lucifer, ktorý ako obyčajná opica chce 

napodobňovať všetky diela Božie, každému novorodenému človekovi ustanovuje jedného diabla, aby 
ho pokúšal po celý život jeho. (Pet. Lomb.) Kým teda žijeme, musíme i my robiť tak, ako Židia pri 

znovu stavaní zrútených múrov jeruzalemských; jednou rukou musíme pracovať, druhou brániť sa 

proti nepriateľom. (2. Esd. 4, 17)  

 

Avšak zlý duch nemôže skutočne škodiť tomu, kto zachováva príkazy Božie a nechce 
hrešiť. 
 
Pes na reťazi brechá síce na toho, čo sa mu približuje, ale nemôže ho uhryznúť. (Sv. Aug.) Takému 

psovi podobný je zlý duch, lebo ho Boh drží v putách. (Jud. 6) Môže síce pôsobiť na našu pamäť a 

obrazotvornosť, t.j. môže nás pokúšať, ale  nikdy nemôže bezprostredne vplývať na náš rozum a na 

našu vôľu. Sv. Augustín hovorí: ≪Diabol môže škodiť len nahováraním, no vôbec nie prinútením ; 

lebo nám nemôže vynútiť privolenie≫.  
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— Zlé myšlienky, aké nám diabol núka, máme teda hneď rázne odmietnuť.  Preto vraví sv. Jakub: 

≪Odporujte diablovi, a on zuteká od vás≫. (Jak. 4, 7)  Kristus skrátka odbavil diabla, keď mu riekol: 

≪Iď, satanášu!≫ Ešte viac účinkuje to, keď zlé myšlienky vôbec celkom zavrhujeme. (Sv. Fr. S.) 

Pokušenia i pokušiteľa máme zavrhnúť, keď myseľ k iným veciam obrátime bez toho, že by sme sa 

dali pomýliť alebo zarmútiť. (Sv. Zl.)  

— Kto sa však zaoberá zlými myšlienkami, blíži sa psovi na reťazi a bude ním poranený. ≪Len hriech 

je tomu vina, keď diabol dostane vládu nad človekom≫. (Sv. Zl.) Ale keby diabol dostal úplnú vládu, 

nebol by spasený žiaden človek. (Sv. Vavr. J.); lebo satanáš stratil len svoju vnútornú blaženosť, ale 

nie veľkosť svojej prirodzenosti. (Sv. Reh. V.) 

 

Nad niektorými ľuďmi dal Boh diablovi zvláštnu moc.  
 

3.1. Boh totiž dal niekedy takých ľudí, čo sa domáhali veľkej dokonalosti, a ktorých chcel obdariť 
veľkou milosťou, za mnoho rokov mimoriadnym spôsobom trápiť diablom, aby ich od nedokonalosti 

dôkladne očistil a náležite uponížil. Lebo veď pes na reťazi tiež môže škodiť, ak mu pán popustí reťaz 

(Scar.) A Boh naozaj popustil diablovi reťaz, keď chcel čistiť svojich vyvolených; on chce, aby sa sila 
v slabosti dokonalou stala. (2. Kor. 12, 9) Tak boli mnohí svätí za viac rokov od mnohých diablov 
ustavične obliehaní a mimoriadne (teda nie obyčajným pokušením) trápení. Diabli počínali si, ako 

vojvodca, ktorý oblieha nepriateľské mesto. Trápenia boli zväčša tieto: Diabli zjavovali sa v ohyzdných 

podobách, najviac ako divoké zvery a v nočnej dobe; sužovali sluch ručaním alebo najošklivejšími 

rečami, obzvlášť pri modlitbe, aby ich roztržitými urobili alebo od nej odstrašili; sužovali cit, lebo ich 

bili po tele a hádzali o zem (no Boh vždy chránil život a často nedopustil ani úrazu, ale áno pocit 
bolesti); prekážali požívaniu niektorých pokrmov, často i prijímania, a síce tak, že im ústa otvoriť 

nedali; zapríčiňovali choroby, ako bolesť na prsiach, mdlobu atď., ktoré zriedka liekmi, ale len 

prostriedkami milosti, aké sú v Cirkvi, mohli byť odstránené. Ale najhroznejšie boli pokušenia proti 
trom božským a proti mravným cnostiam. Nad duševnými silami nemali diabli žiadnej vlády, hoci 

tieže pôsobením na obrazotvornosť (fantáziu) mohli tak zamotať, že také osoby slobodne jednať 

nemohli a následkom toho často najhlúpejšie kúsky vystrájali. Keď sa spamätali, nevedeli, čo robili, 

ale boli veľmi uponížení v očiach ľudských. Či zlé skutky ich boli ozaj hriechom ? Toto obliehanie 
skrze diablov nazýva sa skľúčením (opantaním). Jób bol dlho obliehaný diablami, tak i Vykupiteľ 

sveta na púšti (Mat. 4) a počas svojho horkého umučenia ≪od moci tmy≫ (Luk. 22, 53), sv. Anton 

Pust. na púšti, sv. Ter., sv. Magd. Paz. atď., v najnovšom čase Mária Mori v Tirolsku (†1868), farár 
Vianney v Arse (†1859). Lebo tieto nábožné duše vedeli, že Boh nedopustí viac, než človek uniesť môže 

(1. Kor. 10, 13), a že sa diablovi len toľko dovoľuje, koľko je človeku osožné. (Sv. Aug.) Boli zväčša 
oddané do vôle Božej a svojou neohrozenosťou často i na dlhý čas zahnali diabla. Tak napr. keď diabli 

ohrozovali život sv. Kataríny Sienskej, povedala táto: ≪Nuž robte len, čo môžete: čo sa Bohu páči, 

i mne sa páči≫. Sv. Magdalena Paz. povedala im : ≪Či  ešte vždy nebadáte, že ma slávnou hrdinkou 

robíte?≫ Sv. Anton Pust. povedal: ≪Ó, akí ste nesmelí, že hneď v toľkom množstve ku mne 

prichádzate!≫ Iní zase prinútili ich rozkazom, aby sa Bohu klaňali. ≪Keď sa proti diablom postavíme 

so smelosťou leva, sú bojazliví, ako zajace; no keď sme my bojazlivé zajace, vtedy sú oni zúriví, ako 

levy≫. (Scar.) I cirkevnými prostriedkami milosti, ako vzývaním mena Ježiš a Mária, znakom sv. kríža, 

svätenou vodou, relikviami, horlivou modlitbou, veľmi častým prijímaním sv. sviatosti, zažehnávaním 

atď. boli diabli zahnaní na kratší alebo dlhší čas. Čím väčšie trápenia podstúpili také osoby, tým 
väčšia bola i mimoriadna pomoc Božia; počas tejto skúšky mávali zvláštne zjavenia, vídali anjelov i 

svätých a pod. Lebo však v takýchto veciach i veľa klamu sa stavalo, preto Cirkev pokračuje v nich 

veľmi obozretne, ba temer s nedôverou. Kto tieto veci, o ktorých v životopisoch svätých a v breviári 

(kňazských hodinkách) tak často čítame, drží za nemožné alebo posmeškuje nad nimi, ten v 

duchovných veciach je veľmi neskúsený, nech je on ktokoľvek. Ani sa preto nikto nepotrebuje báť, 

najmä ak vedie svetársky život; lebo s takými sa diabol teraz nie veľmi zaoberá, veď ich i tak dostane 
neskôr. Len svätí sú diablovi pochúťkou. (Hab. 1, 16) Len tí, čo duchovne zmýšľajú, bývajú trápení 

diablom, a nie tí, čo sú telesní. (Sv. Bern.) 

 

3.2. Niekedy sa tiež stáva, že Boh veľmi hriešnych alebo nevereckých ľudí ponecháva 
zlým duchom, aby ich ťažko trestali alebo celkom pomýlili. 
 

Niekedy dal Boh telá takých ľudí, čo svoju dušu bezbožným životom už celkom oddali diablovi, úplne 
zaujať tomuto; diabol zaujal ich tak, ako vojvodca zaujíma nepriateľské mesto. Stav tento nazýva sa 

posadnutím. Posadnutých bolo mnoho za časov Kristových ; títo následkom posadnutia boli nemí 

(Mat. 9, 33) slepí (Mat. 12, 22), zúriví (Mat. 8, 28) a pod. Syn Boží schválne dopustil, aby diabol s 

celou mocou svojou vystupoval vtedy, keď sa on na zemi nachádzal. Z jednej strany chcel ukázať 

diablovi jeho slabosť v boji so Synom Božím, ≪levom z pokolenia Júdovho≫; z druhej strany mali sa 

ľudia dozvedieť, že jesto svet duchov a že on, lebo nad diablom má vládu, účinkuje v mene Božom.  
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— Od skľúčených a posadnutých, čo proti svojej vôli trpia od diabla, treba rozoznávať tých, čo s ním 

do priateľstva vstúpili. (Sk. ap. 16, 16; 1. Kráľ. 28) Takéto prípady sa však dnes vyskytujú len 

v pohanských krajoch.  
— Zlým duchom dáva Boh zvlášť mámiť tých, čo sa špiritizmom zaoberajú. Špiritizmus je vzývanie 

duchov, aby sa skryté veci vyskúmali. Nie zriedka je to len šaľbiarstvo a vedie k mnohým 

nemravnostiam. ≪Avšak Boh v spravodlivom súde svojom často dopúšťa, aby sa u tých, čo sa od 

duchov chcú dozvedieť niečo skrytého, stali niektoré podivné veci, čím stanú sa ešte zvedavejšími a 

ešte viac upadnú do osídiel bludu≫. (Sv. Aug.) No všetky tieto podivné veci sú účinky zlého ducha, a 

vôbec nie účinky svätých anjelov. Obzvlášť, čo týka sa zjavenia skrytých veci, treba poznamenať, že 

sa svätí anjeli nikdy nedajú použiť k tomu, aby tajné veci zjavili k uspokojeniu zvedavosti alebo práve 
k vystatovaniu sa. (Bona.) Ak už vskutku niečo tajného bolo zjavené, väčšia časť toho vždy bola lož. 
Veď diabol je práve otcom lži. (Ján 8, 44) Špiritisti strácajú obyčajne pokoj ducha a svoje zdravie; 
mnohí z nich svoje poblúdenie museli už zaplatil životom. Špiritisti boli často tak zaslepení, že sa 

dopustili najväčších zločinov a bláznivostí. 

 

4. Anjeli, ktorí Bohu zostali verní, hľadia večne na tvár Božiu a chvália Boha. 
 

O anjeloch-strážcoch detí hovorí Kristus: ≪Hovorím vám, že ich anjeli v nebi vždy vidia tvár Otca 

môjho, ktorý je v nebi≫. (Mat. 18, 19) Pomysli ďalej na trojnásobné ≪svätý≫ serafínov. (Is. 6, 3), na 

chválospev anjelský na poli betlehemskom. ≪Ako anjeli rôznia sa vedomosťou a láskou, tak rozličný 

je i spôsob ich chvály≫. (Sv. Tom. Akv.) Sv. anjeli vyobrazujú sa: ako deti, lebo sú nesmrteľní, teda 

vždy mladí; s krídlami lebo v službe Božej sú tak rýchli, ako myšlienka; s dvoma tvárami, lebo majú 

veľkú  vedomosť; s harfou lebo spievajú Bohu chválu; s ľaliami v ruke, lebo sú nevinní; s hlavou bez 
tela, lebo nemajú tela; ich obrazy sú pri oltároch, lebo sú pri sv. obete neviditeľne prítomní.  

— Svätí anjeli majú preveľkú krásu. ≪Keby niekto videl anjela v celej kráse jeho, musel by oslepnúť 

od jeho lesku≫. (Sv. Brig.) Keby sa jeden anjel ukázal na oblohe nebeskej a pri ňom bolo by toľko 

slncí, koľko hviezd je na nebi, zmizli by slncia pred leskom jeho tak, ako hviezdy miznú pred slncom. 

(Sv. Ans.) Preto svätí anjeli, keď sa ľudom zjavili, nikdy nemohli sa ukázať v celom svojom lesku.  

— Svätí anjeli budú našimi spoločníkmi v nebi. Z toho dôvodu tešia sa nám. ≪Svadobná hostina 

je pripravená, ale dom ešte nie je plný, čaká sa viac hostí≫ (Sv. Bern.) Preto sa svätí anjeli tak veľmi 

zúčastňujú na našom duchovnom živote. Spasiteľ hovorí, že sa radujú nad hriešnikom, ktorý činí 

pokánie. (Luk. 15, 10) Áno, oni často zasahujú do nášho duchovného i telesného života, ak im svojimi 
hriechmi neprekážame. 

 

5. Svätí anjeli menujú sa i anjelmi-strážcami, lebo nás ochraňujú. (Žid. 1, 14) 

 
Jakubovým rebríkom bola znázornená služba, ktorú nám sv. anjeli preukazujú. Sv. anjeli totiž 

zostupovali i vystupovali po rebríku, ktorý z neba na zem siahal, a nad ktorým bol Boh: veď oni 

zostupujú k našej ochrane a vystupujú zas hore k oslave Božej. (1. Mojž. 28, 12) Svätí anjeli sú 
sprievodcovia, ktorých nám Otec nebeský postavil za vodcov na tejto nebezpečnej ceste života. 

(Segneri) Svätí anjeli-strážcovia opatrujú nás tak verne, ako pastier svoje stádo. (Sv. Bas.) Anjeli 

považujú to za svoje najšľachetnejšie zamestnanie, keď svojou službou napomáhajú duševné 
spasenie naše. (Sv. Dion. Ar.) Mohlo by sa nám zdať podivným, že anjeli sú k našej službe; no 

povážme, že i sám Stvoriteľ a Kráľ anjelov neprišiel, aby bol obsluhovaný, ale aby slúžil a dal život 

svoj za mnohých. (Sv. Bern.) Služba, ktorú nám sv. anjeli preukazujú nezapríčiňuje im ani 
namáhanie, ani zármutok, ale skôr radosť a tvorí jednu časť ich blaženosti: lebo keď milujú 

nadovšetko Boha, niet pre nich ničoho príjemnejšieho, ako prispievať k spaseniu duší a tým i k oslave 

Božej.  

— Je názor cirkevných učiteľov, že každý človek má anjela-strážcu. ≪Ó vysoká hodnosť duše 

ľudskej, ktorá už od dňa narodenia má za ochrancu anjela!≫ (Sv. Hier.) ≪Hodnosť anjela-strážcu 

zodpovedá vždy hodnosti človeka zvereného jeho ochrane. Jednoduchí kresťania majú anjela nižšieho 

stupňa, kňazi vyššieho, biskupi ešte vyššieho, a konečne pápež má za anjela-strážcu jedného z 

najmocnejších duchov nebeského dvora. Práve tak je i so svetskými vrchnosťami, s kniežatami a 

kráľmi na zemi≫. (Mar. Lat.) Avšak nielen jednotliví ľudia majú svojho anjela-strážcu, ale i každé 
mesto, každá krajina, každá farnosť, každý kláštor, každá rodina. (Mar. Lat.) 

 

Anjeli-strážcovia pomáhajú nám takto: 
 

5.1. Vzbudzujú v nás dobré myšlienky a nakloňujú k dobrému našu vôľu. 
 

Anjeli na poli betlehemskom, anjeli pri hrobe Kristovom a pri nanebovstúpení hovorili k ľudom; no 

obyčajne účinkujú anjeli na človeka neviditeľným spôsobom, nehovoriac k nemu vidome. V istej 

horno-českej obci pri Liberci urobili školské deti 20. apr. 1890 výlet do lesa. Tu boli prekvapené 
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búrkou a počas veľkého dažďa zastali si pod jeden strom. Zrazu bolo jedno dieťa vnútorne pohnuté, 

odbehnúť k druhému stromu; všetky ostatné deti išli za ním. Sotva odišli, udrel hrom do prvého 

stromu a roztrieskal ho na kúsky. Na mieste tom rodičia postavili kríž z povďačnosti voči svätým 

anjelom-strážcom. Ktože vnukol tomu dieťaťu takú dobrú myšlienku?  

— Avšak myšlienky, ktoré nás znepokojujú, nie sú od Boha, teda ani od svätých anjelov; lebo Boh je 
Bohom pokoja. (Sv. Ter.) 

 

5.2. Prednášajú Bohu naše modlitby a dobré skutky.  
 

Rafael, ako sám dosvedčil, zaniesol modlitby Tobiašove k Bohu. (Tob. 12, 12) Pri každej omši modlí 

sa kňaz, aby Boh rukami sv. anjela dal hore zaniesť sv. obetu k svojmu nebeskému trónu (3. modlitba 
po pozdvihovaní). Sv. anjeli prednášajú Bohu naše modlitby nie preto, aby mu známe boli (lebo Boh 
pozná všetky veci prv, než sú), ale preto, aby s našou modlitbou spojili svoje sv. žiadosti a modlitbu 

našu ešte účinnejšou urobili. (Sv. Bonav.) Vo všetkých dobrodeniach, ktoré nám Boh udeľuje, má i 

anjel-strážca istý podiel, lebo nám pomáha vyprosiť ich. (Sv. Tom. Akv.) 
 

5.3. Ochraňujú nás v nebezpečenstvách. 
 

≪Anjelom svojim prikázal o tebe, aby ťa chránili na všetkých cestách tvojich≫. (Ž. 90, 11) Sv. anjelmi 

boli chránení napr.: Peter vo väzení (Sk. ap. 12), traja mládenci v ohnivej peci (Dan. 3), Daniel v jame 

uprostred levov (Dan. 14) a — podľa jednej povesti — cisár Max na Martinskej stene (1496). Obzvlášť 

často počuť, že deti, keď z vysokých poschodí padli, alebo i v iných prípadoch, bez úrazu zostali. Tak 

stálo v novinách, že 3. mája 1893. v Paríži v ulici Rue de Clignoncourt číslo 47. spadlo z 5. poschodia 

trojročné dievčatko Henrietta Ferry a zostalo bez úrazu. Na aspangskej železnici za Viedňou 9. júla 
1895. vypadol z vlaku trojročný synček princa Alexandra Salma, lebo víchor odtrhol dvere na vozni. 

Dieťa zmizlo za hučiacim vlakom. Dali znak o pomoc, a vlak zastal. K zadiveniu všetkých bežalo dieťa 
bez úrazu za vlakom.  

— Zvlášť môže sv. anjel-strážca zdržovať od nás úklady zlého ducha; lebo sv. anjeli majú moc nad 

zlými anjelmi; to dokázal napr. sv. archanjel Rafael. (Tob. 8) Už i zjavenie sa dobrého anjela dostačuje, 

aby zlý duch zutekal. (Sv. Františka Rim.) A to je preto, že dobrotivý Boh dopúšťa, aby tvory podľa 
toho, ako sú mu blízke alebo ďaleké, na svetosprave jeho účasť mali. Teda dokonalé tvory majú vplyv 

na nižšie. Najvyššia dokonalosť je vtom, keď niekto vidí Boha. A tak sv. anjel nižšieho stupňa má moc 
i nad zlým anjelom vyššieho stupňa. Len také úklady zlého ducha nemôže prekaziť, ktoré k nášmu 

spaseniu duše prispievajú. (Sv. Tom. Akv.)  
— Nuž vypros si ochranu sv. anjela obzvlášť pred cestovaním. Túto ochranu želal Tobiáš svojmu 

synovi, keď mal odcestovať; povedal mu: ≪Anjel Boží sprevádzaj vás!≫ (Tob. 5, 21).  
 

5.4. Zjavujú niektorým vôľu Božiu. 
 

Mysli na obetu Abrahámovu, na posolstvo Gabrielovo u Zachariaša a u Márie v Nazaretu.  
— Všetky zjavenia a úkazy sv. anjelov spočiatku zapríčiňujú strach a hrôzu, no potom naplňujú 

radosťou a potešením. Ako veľmi zľakli sa pastieri, ako náramne Mária, Zachariaš, Tobiáš, keď sa im 

svätí anjeli zjavili! Preto svätí anjeli sami museli posmeľovať naľakaných. Pri zjaveniach zlého ducha 
je to naopak. Najprv je pokoj, potom zmätok a hrôza.  
— Svätí anjeli zjavujú sa vždy v podobe ľudskej, no diabli v rozličných podobách, najmä v podobe 

zvierat (vynímajúc podobu baránka a holuba); ba berú na seba i podobu dobrých anjelov, Matky Božej 

alebo Krista. (Ben. XIV.) Obyčajne ukazujú sa ľudom, ktorí zo zvedavosti alebo pýchy túžia po 

neobyčajných veciach, aby ich pomýlili; mysli napr. na špiritistov.  
 

Aby nás svätí anjeli ochraňovali, máme sa usilovať, stať sa im podobnými svätým 

životom; ďalej musíme ich ctiť a veľmi často vzývať o pomoc. 
 

Skúsenosť učí, že zvlášť nevinné deti tešia sa zázračnej ochrane; z toho vyplýva, že nás nevinnosť robí 

priateľmi svätých anjelov. ≪Je to láska k Bohu, ktorá robí nás milými svätým anjelom≫. (Mar. Lat.) 

Hriech však odháňa Svätého anjela, ako dym včely. (Sv. Bas.) Či ozaj sv. anjel bude chrániť chlapca, 
ktorý škriabe sa na strom, aby vtáčie hniezdo zhubil? Alebo toho, čo v nedeľu pracuje na poli? Vôbec 

nie. Veď známe je, že takých ľudí neraz zastihlo nešťastie.  

— Rozumie sa samo sebou, že nám sv. anjeli ešte viac ochrany poskytujú, keď svojimi modlitbami na 

nich doliehame. Ostatne i Boh chce udeľovať milosti svoje len vtedy, keď o ne prosíme. Tohto poriadku 

musia sa pridŕžať i sv. anjeli. Modli sa teda každodenne k svätému anjelovi-strážcovi; pozdravuj ho 

pri vkročení do domu; blahoželaj mu, že ti bol verný; ďakuj mu po obdržanom dobrodení. Nášmu 

anjelovi-strážcovi patrí ešte väčšia vďaka, než matke našej ; lebo stará sa o nás nielen za detinstva, 

ale i za celého života nášho a stará sa nielen o smrteľné telo, ale i o večné spasenie duše našej (Hunolt). 

Buď povďačný sv. anjelovi, ako Tobiáš, ktorý hovoril: ≪Otče! akú mzdu máme mu dať, alebo čím 

môžeme sa podľa zásluhy odmeniť za jeho dobrodenia?≫ (Tob. 12, 2) Cirkev slávi 2. októbra sviatok 

sv. anjelov-strážcov (niekde pripadá tento sviatok na 1. nedeľu v septembri) a vôbec pondelok venuje 
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ich úcte. Má sa ctiť i obraz sv. anjela-strážcu. Obyčajne vídať takéto obrazy anjela-strážcu: 1. V 

kolíske leží spiace dieťa; pri ňom stojí anjel a modlí sa. (Anjel ako ochranca života.) 2. Dieťa ide cez 

úzky most; anjel vedie ho. (Anjel ako sprievodca k nebu.) 3. Dieťa ide si slobodne vonku, pri ňom plazí 

sa had, ktorý ho chce uštipnúť. Anjel ťahá ho na stranu a odbíja hada. (Anjel ako pomocník v 

pokušení.) 4. Anjel letí k nebu s dieťaťom v náručí. (Anjel ako pomocník pri smrti.)  
— Modli sa k anjelovi-strážcovi. 
 

9. Ľudia. 
 

Stvorenie človeka. 
O stvorení človeka vypráva nám Mojžiš na začiatku prvej knihy svojej.  

— Kedy stvoril Boh prvého človeka, to nehovorí sv. Písmo. Takmer všeobecný názor je, že v roku 4000 

pred Kristom; štyri týždne adventu zdajú sa poukazovať na to, že sa k názoru tomuto pripojuje i 

Cirkev katolícka. 
 

1. Boh utvoril telo človeka zo zeme a vdýchol doň dušu (1. Mojž. 2, 7). 
 

Ako stroj (mašinu) do pohybu privádza para, tak telo ľudské oživuje duch, od Boha mu zdelený. Že v 

človeku je duša, poznávame z pohybov tela. (Sv. Teof. Ant.) Znakové písmo elektrického telegrafu 

predpokladá mysliacu osobu; tak i slová jazyka, zmyslami do pohybu privedeného, predpokladajú v 

tele mysliacu bytosť. Ktosi povedal, že nemá duše, lebo jej nevidieť; nato ozval sa druhý: ≪Nuž to ty 

nemáš ani rozumu, lebo nevidieť ani toho≫. Miesto ≪duša≫ vravíme i ≪duch≫. Hovoríme ≪duša

≫ pre jej spojenie s telom, ≪duch≫ pre duchovné schopnosti, rozum a vôľu.  

— V tele je len jedna duša, a síce duša nadaná rozumom a slobodnou voľou. (Snem. Carihr. IV. 869) 

Z toho, že človek má rozličné náklonnosti, napr. že na jednej strane je ťahaný k zmyselným pôžitkom, 

na druhej zas k odporovaniu týmto žiadostiam, chceli niektorí usudzovať, že človek má dve duše, 
zmyselnú (telesnú) a duchovnú. Nuž rozličné náklonnosti pochádzajú len odtiaľ, že jednu dušu 
priťahujú rozličné dobrá, zmyselné i duchovné.  

— Telo a duša človeka stoja navzájom v nasledujúcom vzťahu: Telo je bydliskom duše. Ako sa v 

škrupine orechovej nachádza jadro, v škatuľke drahokam, v šatách človek, v cele pustovník, tak v tele 
je duša. Telo je nástrojom duše, ktoré táto má používať k nadobudnutiu večnej spásy. Čím tesárovi je 

píla, hoblík a kladivo, maliarovi štetec, organistovi organ, tým telu je duša. Duša je rebrík tela. Čo 

pohonič vozu, kormidelník lodi, to duša je telu. (Sv. Zl.) Ako vojak vodí koňa, tak duša vodí 

a miernosťou krotí telo. (Sv. Vinc. F.) Bohužiaľ, často dáva sa duša vodiť zlým žiadostiam tela a robí 

človeka podobným zvieraťu i na veky nešťastným. ≪Pováž, aký zlozvyk je to, keď pani slúži a slúžka 

rozkazuje≫. (Sv. Bern.) Duša je to, čo telo oživotvoruje (obživuje), t.j. život mu dáva. Len potom, keď 

Boh telu vdýchol dušu, stal sa človek živou bytosťou. (1. Mojž. 2, 7) A ako náhle duša zanechá telo, 
prestane toto žiť a navráti sa do zeme. (Kaz. 12, 7) Telo bez ducha je mŕtve. (Jak. 2, 26)  
— Ľudská duša je podstatne rozdielna od duše zvieracej ; lebo táto má celkom iné schopnosti a 
potreby, než ľudská. Zvieracia duša nie je schopná domáhať sa zdokonalenia (lastovička od storočí 

vždy rovnako robí svoje hniezdo); nemôže vypátrať príčinu jednotlivých vecí, preto ani povzniesť sa k 

poznaniu Stvoriteľa. Len samým pudom vedená, nemôže si ani odpočet vydať z jednania svojho. Zviera 

nemá ďalej duchovných potrieb ani túžby po vyššej blaženosti; je úplne, spokojné s telesnými 

pôžitkami. Preto zvieracia duša nijako nemôže mať takú duchovnú prirodzenosť, ako duša ľudská. 

Mohlo by sa teda povedať: Zviera má dušu, ale nie ducha. 
 

Mýlia sa, čo myslia, že sa ľudské telo z nižších bytosti vyvinulo. 
 
Niektorí hovoria, že sa človek, aspoň podľa tela, vyvinul z iných nižších bytosti. Tvrdia, že slová sv. 

Písma ≪Boh utvoril človeka zo zeme≫ (1. Mojž. 2, 7) môžu sa vykladať v tomto zmysle. Ale Cirkev 

zavrhla tento výklad. K spomenutým patrí zvlášť Darwin, anglický skúmateľ prírody, ktorý si myslel, 
že sa človek pozvoľna z  opice vyvinul. Toto je práve tak nemožné, ako to, že by sa z hrachu pomaly 
gaštanový strom vyvinul; lebo medzi človekom a opicou je podstatný rozdiel, zvlášť ohľadom stavbou 

tela a lebky. (Huxley hovorí: ≪Každá kosť gorily má také znaky, že ju ľahko rozoznať môžeme od kosti 

človeka, ktorá jej zodpovedá. Rozdiel medzi hlavou človeka a gorily je ohromný≫.) Ďalej mozog 

najnižšieho človeka je značne väčší a ťažší, než mozog najvyššej opice (Huxley). Človek má reč, opica 

jej nemá. Najšľachetnejšie city i najrozmanitejšie pohnutia mysle zrkadlia sa u človeka v jeho tvári, u 

opice nie. Opica nevie sa ani smiať. Človek chodí priamo, opica nie. Človek potrebuje mnoho rokov, 
aby narástol a jeho detinský vek trvá dlho, opica voči tomu skoro vyrastá. Človek môže žiť i vyše 100 
rokov, opica podobná človeku najviac 30. I najsurovejší ľudia schopní sú najväčšej vzdelanosti, no 
opica vôbec nie. Skúmatelia starožitností alebo paleontológovia nenachádzajú v zemi takej kostry, 

ktorá by prechod od opice k človeku dosvedčovala; majú názor, že sa na ľudskom tele za tisíce rokov 

nestalo ani najmenšej zmeny; i z najstarších pomníkov umenia a vedy poznávajú, že ľudia vôbec 
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nezačali so stavom zvieracej surovosti. Podania, ba i reči národov poukazujú skôr na lepšie časy a 

pomery a dávajú nám usudzovať na stupeň duchovnej vzdelanosti, z ktorého národy následkom 
hriechu vždy viac a viac klesali. Konečne všetky opice podobné človeku, podobajú sa mu len v jedinej 
veci a síce v tvare rúk, nôh, lebky a pod.; inak sú od človeka vonkoncom rozdielne. Zdá sa, že opice, 

ktoré sa podobou ponášajú na človeka, sú od Boha hlavne preto stvorené, aby svojou veľkou 

sprostosťou a surovosťou pripomínali človeku, čo by z neho bolo bez nesmrteľného ducha a aký 
povďačný má byť voči Stvoriteľovi svojmu.  

— ≪To sotva uverím, že by človek z opice pochádzal; len to je pravda, že niektorí ľudia stávajú sa 

opicami≫ (Seb. Brunner). Deti a mladí ľudia, čo hrešia proti šiestemu prikázaniu, dostanú tvár opici 
podobnú (A. Stolz). O Darwinovi, ktorý teda človeka len za vyvinutejšie zviera považuje, platia slová 

sv. Písma: ≪Človek, keď bol slávený, nerozumel, prirovnal sa k nerozumným hovädám i učinil sa im 

podobným≫. (Ž. 48, 13) 

 

2. Prví ľudia, ktorých Boh stvoril, boli Adam a Eva. 
 

Eva bola stvorená z rebra spiaceho Adama. (1. Mojž. 2, 21) Spánok Adamov bol podľa náuky sv. otcov 

len vytržením, lebo Adam neskôr dobre vedel, čo sa s ním stalo. 

 
3. Od Adama a Evy pochádzajú všetci ľudia. 
 

Sv. Pavol povedal v aténskom areopágu: ≪Boh z jedného učinil celé pokolenie ľudské, aby bývalo na 

celom povrchu zeme.≫ (Sk. ap. 17, 26) Všetci ľudia teda tvoria jednu rodinu a sú dietky jedného a 

tohože Otca. (Sv. Zl.)  

— Rozličné plemená ľudské (obyčajne má sa za to, že ich je 5, ktoré však tak prechádzajú jedno do 

druhého, ako farby dúhy) nerôznia sa podstatne medzi sebou. Rozličnosť pletí a tvaru lebky je 
následkom rozličného podnebia a rozličného živobytia. Lebo s premenou miesta strácajú sa pozvoľna 

v potomkoch plemenné rozdiely. I u zvierat nachádzame, že s premenou miesta dostávajú celkom inú 

podobu tela: Rožný dobytok na severe tratí svoje rohy a dostáva iný tvar lebky; ovce v Guinei na 

západnom pobreží Afriky stávajú sa celkom podobnými psom; v Angore temer všetky zvery majú dlhú 
hodvábnu srsť atď. Najdôležitejšie vlastnosti tela, ako jeho stavba, dĺžka života, teplota (temperatúra) 

tela, rýchlosť tepny (tepnobitie), náchylnosť k chorobám atď., sú spoločné všetkým ľuďom; a všetci 
majú tie isté duchovné schopnosti, ako rozum, vôľu, pamäť atď. Z rečí a najdávnejších povestí všetkých 

národov o dedičnom hriechu, o potope a pod. dá sa usudzovať na spoločný pôvod. I potomkovia ľudí 
rozličného plemena majú zas potomka. (No miešanci z rozličných rodov zvieracích ostávajú bez 

potomstva alebo sa odrodia) Avšak všetci ľudia pochádzajú od Adama len podľa tela; lebo duša človeka 

býva stvorená od Boha. Duša každého človeka utvára sa od Boha. Nie človek, ale Boh udeľuje telám 

dušu. (Sn. Lat. V.) Boh stvoril v človeku ducha. (Zach. 12, 1) I Kristus hovorí, že Boh Otec a on sám 
až dosiaľ účinkujú. (Ján 5, 17) Ako duch sv. pri krste alebo vo sviatosti pokánia pohružuje sa do 

človeka a duchovne živým ho robí, tak Boh každému už utvorenému ľudskému telu udeľuje dušu, 
ktorá ho robí živým. Ako Boh do Adamovho už stvoreného tela vdýchol dušu, tak vdychuje ju doteraz 

do každého už utvoreného tela ľudského. Dušu stvorí Boh v tom okamžiku, keď ju vdýchne (vleje) do 

tela. Vdýchnutie duše je stvorením. (Sv. Bonav.) Sú teda na omyle (Plató, Origenes), ktorí myslia, 
že Boh duše ľudí už na začiatku stvorenia súčasne s anjelmi stvoril. I tí (Tert.), čo domnievajú sa, že 

duša detí vzniká z duše otcovej tak, ako svetlo jednej sviece zo svetla druhej sviece. Ba našli sa i takí 
hlúpi, čo tvrdili, že všetci ľudia jednu a tú istú dušu majú. Nuž veď by vtedy všetci ľudia museli mať i 

jedno a to isté povedomie. Tomu však nie je tak. 

10. Duša človeka. 
 

1. Duša človeka je podobizňou Božou, lebo ona je duch podobný Bohu. 
 

Pred stvorením človeka riekol Boh; ≪Učiňme človeka na obraz a podobenstvo naše, aby panoval nad 

zvieratami a nad celou zemou ...≫ (1. Mojž. 1, 26) Človek teda stvorený je na obraz Boží. Ak je 

obrazom Božím, musí mať s Bohom isté podobnosti. Tieto má on cez svoju dušu: má ako Boh rozum 

i slobodnú vôľu a tým je schopný, poznať i milovať, čo je krásne a dobré; okrem toho týmito dvoma 

schopnosťami panuje nad viditeľným svetom, je kráľom vidomého stvorenstva, ako Boh je Pánom 

celého sveta. Nie bez úmyslu teda spomenul Boh (v hore uvedených slovách) pred stvorením človeka, 
že má byť podobným Bohu a panovať nad zemou. Ešte dokonalejším obrazom Božím je človek vtedy, 
keď je v stave milosti Božej. Lebo v tomto prípade je povýšený k obcovaniu s božskou prirodzenosťou 
(2. Pet. 1, 4) a tak mimoriadne podobný Bohu. Ak je svätý, vtedy naozaj panuje nad zemou i všetkými 

jej tvormi; ale hriešnik je otrokom tvorov. Konečne v stave milosti je nielen schopný poznať, čo je 
pravé, krásne a dobré, ale i poznať, milovať a požívať samého Boha vo velebnosti jeho.  

— Ako umelecky zhotovená zemeguľa je pekným, ale slabým obrazom zeme, tak i duša ľudská je 

pekným, ale slabým obrazom Božím. Ba duša je i obrazom najsv. Trojice: duša totiž má 3 schopnosti: 
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pamäť, rozum a vôľu, a predsa len jednu podstatu; pamäťou je podobná Otcovi, rozumom Synovi, 
voľou Duchu Svätému. (Bern.) Tak teda slová, ktoré hovoril Boh pred stvorením človeka: Učiňme ... 

(množný počet poukazuje na Trojicu), mali hlboký význam, Boh chcel tým dať na vyrozumenie, že 
najsv. Trojica chce vtlačiť človeku svoj obraz. Preto veľká je hodnota ľudskej duše v očiach Božích. To 

ukazuje vykúpenie. Jedna ľudská duša je viac hodná, než všetky telesá nebeské spolu. (Sv. Zl.)  
— Telo nie je obrazom Božím; lebo Boh nemá tela, lebo je čistý duch. A tak človek podobný je Bohu 

len podľa duše. Ovšem, že Bohu podobnosť duše odráža sa i na tele, nástroji duše; zvlášť priamym 

držaním tela ukazuje človek, že je kráľom stvorenstva; on má i ruky, uspôsobené k všetkým prácam 

a pomocou ktorých vie narábať nástrojom i zbraňou, aby si vydobyl panstvo nad každým zvieraťom. 

Preto volá Dávid: ≪Pane Bože náš! Čože je človek, že naňho pamätáš... Len málo menším od anjelov 

urobil si ho, korunoval slávou a počesťou a postavil nad dielami rúk svojich.≫ (Ž. 8, 2—7). 
 

2. Duša človeka je nesmrteľná, t.j. ona nemôže prestať byť. 
 

Telo zomrie v krátkom čase, duša ostane na veky. Duša síce nemôže prestať byť, ale môže stratiť 

posväcujúcu milosť a tak byť duchovne mŕtvou. To sa stane, keď človek spácha ťažký hriech. ≪Duša 

môže umrieť i nie. Nemôže umrieť, lebo svojho sebavedomia nikdy nestratí; môže umrieť, keď ju Boh 

opustí≫ (Sv. Aug.) Konár od stromu odseknutý jestvuje i ďalej, ale uschne a zahynie. Práve tak je i s 

dušou, ktorá spáchala ťažký hriech: ona je od Boha odlúčená, teda mŕtva, ale napriek tomu jestvuje 
ďalej. I s dušou je tak, ako s telom. Toto nemôže obrátiť sa na vnivoč, ale ovšem prestane raz žiť a síce 

potom, keď ho duša opustí. Tak je i s dušou: ona síce nemôže prestať byť, ale môže prestať žiť. To 

stane sa vtedy, keď človek spácha smrteľný hriech; lebo vtedy ju Boh opustí. ≪Hriešnici sú mŕtvi, aj 

keď žijú; spravodliví žijú, hoci zomreli.≫ (Sv. Zl.) Prečo? 
 

Že duša človeka je nesmrteľná, vieme zo slov Kristových. 
 

Kristus totižto hovorí: ≪Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu≫ (Mat. 10, 28); ďalej 

kajúcemu lotrovi: ≪Ešte dnes budeš so mnou v raji.≫ (Luk. 23, 43) I v dejinách boháča a chudobného 

Lazara učil Kristus nesmrteľnosť duše. (Luk. 16, 19) Kristus vraví, že Boh Abrahámov, Izákov a 

Jakubov nie je Bohom mŕtvych, ale živých. (Mat. 22, 32).  

 

Udiali sa i nesčíselné zjavy zomrelých.  
 
Pri premenení Krista Pána na hore Tábore zjavil sa Mojžiš, ktorý už dávno bol mŕtvy. (Mat. 17, 3) Pri 

smrti Kristovej zjavili sa mnohí zomrelí v Jeruzaleme. (Mat. 27, 53) Prorok Jeremiaš a najvyšší kňaz 

Aniaš zjavili sa vojvodcovi Judášovi pred bitkou. (2. Mach. 15) V jednotlivých storočiach často 

zjavovala sa i prebl. Panna Mária : mysli len napr. na zjavenia v Lurde r. 1858. ≪Po príchode 

Kristovom ani nebolo storočia, v ktorom by sa neboli udiali mnohé zjavenia svätých duší, čo buďto z 

neba zostúpili k potešeniu živých, buďto z očistca prišli a vzývali o príhovor.≫ (Scar.) Tak napr. zjavil 

sa bl. Klement Hofbauer, apoštol Viedne, svojmu priateľovi Zachariašovi Wernerovi vo Viedni, skvel 

sa, držal v ruke palmu, ľaliu a olivovú ratolesť a oznámil mu blízku smrť (1820). Niečo podobného 
stalo sa i po smrti iných svätých. Iba zavrhnutí do pekla nemôžu sa zjavovať podľa mienky 

bohoslovcov, lebo zo žalára pekelného nikto nemôže vyjsť. Naviac mohlo by sa stať, že by diabli vzali 

na seba podobu zatratených a zjavili sa.  
— Všetky zjavy dejú sa skrze službu anjelov (Sv. Aug.), ktorí berú na seba duchovné (éterické) telá 

(Sv. Reh. V.) alebo v našich očiach spôsobujú isté zmeny. (Sv. Tom. Akv.) Keď ďalej ďalekohľadom 

môžeme jasno vidieť najvzdialenejšie predmety, teda môže Boh svojou všemohúcnosťou i to vykonať, 

že by sme duchov z druhého sveta pred sebou videli. (Scar.)  

— Hoci rečiam o zjavení sa zomrelých svätých nie tak ľahko máme veriť (najprv treba vec náležite 

vyskúmať), predsa nesmieme každé také zjavenie, keď o ňom počujeme, hneď považovať za prízrak 

obrazotvornosti, alebo nad ním vtipkovať. Tí, čo tak robia, sú ako zvieratá, ktoré veria len to, čo vidia. 
(Scar.) Úsudok telesne zmýšľajúceho človeka nesiaha ďalej od jeho obzoru. (Sv. Aug.) Niektorí nechcú 

o zjavoch zomrelých ani počuť, lebo keby ich bližšie skúmali, museli by zmeniť svoj život; ale to 

nechcú urobiť. 

 

I náš rozum hovorí nám, že duša je nesmrteľná. 
 
Človek má v sebe pud alebo túžbu po trvalej a dokonalej blaženosti. Pud tento je spoločný všetkým 

ľudom, preto daný je človeku samým Stvoriteľom. Avšak na zemi nikdy nemôže byť úplne uspokojený, 

ani len všetkými pozemskými statkami a pôžitkami. Keby vôbec nemohol byť uspokojený, človek bol 
by nešťastnejším od zvieraťa, ktoré týmto pudom nebolo trápene; vtedy by Boh, najdokonalejšia 

bytosť, nebol dobrotivý, ale ukrutný. To však nedá sa myslieť.  

— Keby duša človeka bola smrteľná, obišiel by bez trestu zlostník, čo na zemi páchal len podlosti; 

nábožný, ktorý premáhaním sa zhoršoval si život pozemský, ostal by bez odplaty. Vtedy by Boh, 
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najdokonalejšia bytosť, bol nespravodlivý. To nedá sa myslieť. Ak teda je Boh, nuž duša musí byť 

nesmrteľná.  
—  Naše povedomie, rozpomienky na mladosť, svedomie ostávajú nám i potom, keď po asi 7 rokoch 

všetky hmotné čiastky nášho tela bývajú vylúčené a novými nahradené; podržíme ich i vtedy, keby 

sme podstatné čiastky tela, napr. ramená, nohy, oči, polovicu mozgu stratili. Musí teda v tele byť 

niečo takého, čo od zmeniteľnej látky nezávisí a napriek všetkým premenám telesným ani smrťou 
nemôže byť zničené.  

— Vo sne vidíme, počujeme i hovoríme, hoci naše oči, uši i ústa sú nečinné. Práve tak i po smrti 

budeme mať život a pocit, hoci naše telesné zmysly stanú sa nečinnými. Sv. Augustín vypráva, že 

Gennadius, lekár v Kartágu, ktorý nechcel veriť v nesmrteľnosť duše, mal nasledujúci sen. Pred 

zobudením videl prekrásneho mládenca v bielom rúchu, ktorý sa ho spýtal: ≪Vidíš ma?≫ On 

odpovedal: ≪Áno, vidím≫. Mládenec pokračoval ďalej: ≪Vidíš ma na svoje vlastne oči?≫ Lekár 

hovoril: ≪Nie, lebo tieto spia≫. Mládenec povedal: ≪A čímže ma teda vidíš?≫ Lekár povedal: ≪To 

neviem≫. Potom pýtal sa mládenec ďalej: ≪Počuješ ma? ≫ Lekár povedal: ≪Áno≫. Mládenec pýtal 

sa ďalej: ≪Či počuješ ma svojimi ušami? ≫. Lekár povedal: ≪Nie, lebo tieto spia≫. Nato mládenec: 

≪Nuž čímže ma teda počuješ?≫ Lekár: ≪To neviem≫. Konečne spýtal sa mládenec: ≪Či vravíš ty 

teraz?≫ Lekár: ≪Áno≫. Mládenec: ≪Svojimi ústami?≫ Lekár: ≪Nie≫. Mládenec: ≪Čímže teda?≫ 

Lekár: ≪To neviem≫. Tu konečne povedal mládenec: ≪Nuž hľa, ty teraz spíš a predsa vidíš, počuješ 

a vravíš. Príde hodina, kde budeš celkom mŕtvy, a uvidíš, počuješ, budeš vravieť a cítiť≫. Lekár 
zobudil sa poznal, že ho Boh skrze anjela poučil o nesmrteľnosti duše. (Meh.)  

— V prírode nestratí sa ani najmenší prášok. Hmota síce berie na seba rozlične podoby, ale v prírode 

ostáva vždy toľko hmoty, koľko jej bolo. Preto ani telo nemôže byť zničené. Nuž či by ozaj duch ľudský, 
povýšený nad celý vidomý svet, horšie obišiel, ako mŕtva hmota, ako chatrné telo? Hviezdy nad nami 
a zem pod nami, ktoré ani nemyslia, ani necítia, ani neúfajú, zachovajú vonkajšiu podobu svoju 

neporušenú po dlhý rad storočí: a človek, koruna stvorenia, mal by byť stvorený len na niekoľko skoro 

pominuteľných rokov tohto života? 
 

Všetky národy zeme veria nesmrteľnosť duše. 
 
Tak Židia: Jakub chcel zostúpiť k svojmu synovi Jozefovi do krajiny zomrelých. (1. Mojž. 37, 35) U 

Židov bolo zakázané vyzvedať sa pravdu od mŕtvych. (5. Mojž. 18, 11) Gréci spomínali tartaros a 

elysion. Egypťania verili v tritisícročné sťahovanie sa duší. Zvyky všetkých národov, napr. úctivé 

pochovávanie mŕtvych, obety za zomrelých dokazujú, že národy tieto verili (alebo veria) v nesmrteľnosť 

duše. ≪Viera v budúci život je tak stará, ako svet, tak rozšírená, ako pokolenie ľudské≫ (Gamne).  

— Niektorí hovoria síce: ≪So smrťou prestane všetko≫. To sú len takí, čo v smrteľných hriechoch žijú 

a budúcej odplaty sa obávajú. Takými rečami chcú zahnať len svoj utajený strach; podobajú sa 

chlapcovi, ktorý si potme hvízda, aby svoj strach pred mátohami zatajil a zahnal. Čo jednotlivec 

hovorí, to nikdy nie je smerodajné; jednotlivec môže mať zlú chuť, ale všetci nie. Kto chce žiť ako 

hovädo, ten pravda neželá si ďalšieho trvania po smrti. ≪Ešte i samovrah, ktorý je prichabý 

(pribojazlivý) voči trápeniam tohto života, ani zďaleka nemá úmyslu obrátiť sa na vnivoč. Chce nájsť 

len pokoj, ktorý tu na zemi darmo hľadá≫. (Sv. Aug.)  
 

11. Nadprirodzené dary. 
 

Prví ľudia boli bezmála tak šťastní, ako svätí anjeli. Dávid povedal k Bohu: ≪Učinil si človeka len 

málo menším od anjelov, korunoval si ho slávou a počesťou≫. (Ž. 8, 6) O prešťastnom stave prvých 
ľudí vyprávajú báje všetkých pohanských národov; Rimania nazývali ho zlatým vekom. Hesiod hovorí: 

≪Prvé pokolenie ľudské žilo podobné bohom v dokonalej blaženosti≫. 

 

1. Prví ľudia mali Ducha Svätého a cez neho zvláštne prednosti ducha i tela. 
 
Boli účastní prirodzenosti božskej (2. Petr. 1, 4) Adam nachádzal sa v spravodlivosti a svätosti. (Sn. 

Tr. 5, 1) Svätosti a spravodlivosti nemali ľudia zo seba, ale musel im ju dať Boh; je s tým práve tak, 

ako s okom. Oko nevydáva svetla zo seba, ale toto musí mu byť zdelené, inak nevidí (Alb. Stolz).  
 

Zvláštne prednosti ducha boli nasledujúce: mali veľmi osvietený rozum, neoslabenú 
vôľu a posväcujúcu milosť: preto boli bohumilí, dietkami Božími a dedičmi neba. 
 

Rozum prvých ľudí bol veľmi osvietený. (Sir. 17, 5—6) To sa ukázalo v tom, že Adam bol vstave dať 
všetkým zvieratám mená, aké ich vnútornú povahu úplne označovali. Popudom Ducha Sv. poznal i 

nerozlučnosť manželstva. (Sn. Tr. 24) Vôľa prvých ľudí nebola oslabená nijakými telesnými 

žiadosťami. Lebo neboli priodetí — ovšem milosťou prichádzajúcou z neba (Sv. Zl.) — a nehanbili sa; 
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teda nebolo v nich ešte nijakých telesných žiadostí, ktoré by ich údy proti ich vôli boli pohybovali. 

(Sv. Aug.) Preto im práve tak ťažko padlo, zhrešiť, ako nám ťažko padá činiť dobre.  

— Prví rodičia mali posväcujúcu milosť následkom Ducha Sv., ktorý v nich prebýval: preto boli Bohu 
podobní a milí. Mali teda aj veľkú lásku k Bohu, ktorá je s posväcujúcou milosťou vždy nerozlučne 

spojená.  

— Lebo prví ľudia mali Ducha Sv., boli dietkami Božími; lebo ≪všetci, ktorí Duchom Božím vedení 

bývajú, sú synovia Boží≫. (Rim. 8, 14) ≪Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi 

spoludedičia≫ (Rim. 8, 17) Deti vždy majú nárok na dedičstvo otcovo. 

 

Zvláštne prednosti tela boli nasledujúce: nemali umrieť a boli oslobodení od každej 

choroby; boli v raji a panovali nad nižšími tvormi. 
 

Boh stvoril človeka nesmrteľným. (Mud. 2, 23) Že telo človeka nemalo zomrieť, vyplýva už z toho, že 

Boh vyhrážal sa smrťou ako trestom, keď o strome poznania povedal: ≪V ktorý deň budeš jesť z neho, 

smrťou umrieš≫. (1. Mojž. 2, 17) Že Boh tu obzvlášť mienil smrť telesnú, a nie snáď iba duchovnú, 

to vyplýva z vyplnenia spomenutej hrozby; lebo Boh po hriešnom páde povedal: ≪Prach si a v prach 

sa navrátiš≫. (1. Mojž. 3, 19) Človek bol pôvodne oslobodený od každej choroby. Choroby totiž 

zvestujú smrť. Ale keď niet smrti, teda jej nikto nezvestuje. Mali síce pracovať v raji; no táto práca 

bola čiastkou ich blaženosti. Práca robila im radosť a nezapríčinila ani najmenšej ustatosti≫. (Sv. 

Aug.) Po tejto práci túžili vtedy dobrovoľne ako po pôžitku. (Lev. XIII.)  

— Raj bol prerozkošná záhrada, kde nachádzali sa najkrajšie stromy s najlepším ovocím, rozličné 

utešené zvery a rieka na štyri toky rozdelená. V raji pri strome poznania (na ktorom mala sa poznať 

poslušnosť prvých ľudí) bol strom života; jeho ovocie bolo by bývalo prostriedkom proti smrti. (Teraz 

miesto toho ovocia máme najsv. sviatosť oltárnu.) Niektorí sú toho názoru, že raj bol v blízkosti riek 

Eufrat a Tigris. Podľa prekrásnych videní Kataríny Emmerichovej nachádzal sa raj, ktorý ešte i dnes 

stojí, nie na tejto zemi; len po zhrešení boli ľudia preložení na zem a prišli na to miesto hory Olivovej, 
kde sa Kristus celé noci modlil a na Zelený štvrtok smrteľnú úzkosť trpel (Brentano).  
— Ľudia v raji panovali nad zvieratami. Lebo zvieratá boli voči Adamovi, ako krotké: chodili k nemu, 

aby ich videl a dal im prístojné mena. (1. Mojž. 2, 19) Skadiaľže bola táto krotkosť zvierat? Nijako 
nemožno predpokladať, že by prirodzenosť zvierat pred hriešnym pádom bola inakšia bývala (Sv. Tom. 

Akv.), že by snáď niektoré zviera len po hriechu dedičnom bolo sa stalo dravým, keď predtým nebolo. 
Ale áno vonkajšok človeka ukazoval istú velebnosť a vznešenosť, ktorá na zvery mohutne vplývala.    

≪Boh učinil človeka hrozným pre všetky živé tvory≫. (Sir. 17, 4) Áno ešte i teraz ostalo človeku niečo 

z tej velebnosti; on je tu i tam vstave svojim vystúpením postrašiť a naľakať zvieratá; preto riekol Boh 

k Noemovi: ≪Strach a hrôza pred vami buď na všetky živočíchy na zemi≫. (1. Mojž. 9, 2) Že človek 

tu i tam voči najdivokejším zverom môže vystúpiť rozkazovačne, vidíme napr. na krotiteľoch zverov. 
Avšak terajšie panovanie naše nad zvieratami je pomerne k prvotnému veľmi nedokonalé. No o 

niektorých svätých, ako napr. o sv. Františkovi Assiskom, vypráva sa, že najrozličnejšie zvieratá boli 
voči ním ako krotké. To bol by následok ich veľkej svätosti. Boh dobrotivý bol by týmto verným sluhom 

svojim, ktorí sa k nevinnosti rajskej veľmi zblížili, zase prinavrátil panstvo nad zvieratami. 
 

2. Tieto zvláštne prednosti prvých ľudí menujú sa nadprirodzenými darmi, lebo 

prirodzenosti ľudskej čo zvláštny dodatok darované boli. 
 

Podobenstvá: Zemepán dá z súcitnosti vychovať chudobného chlapca-sirotu, ako to životným 
pomerom jeho zodpovedá: stará sa o jeho stravu, odev, byt, výučbu, vzdelanie k nejakému remeslu. 

(Tak i Boh dal nám prirodzené dary, ktoré človeku ako takému sú potrebné.) Ale zemepán ide ďalej v 

štedrej dobrote svojej; príjme chlapca-sirotu za svojho syna; odkáže mu na bývanie kráľovský zámok, 

šatí ho s kniežacou nádherou, posadí ho ku kráľovskému stolu, dá mu právo následníka na prestole 
atď. (Tak i Boh dal prvému človekovi nadprirodzené dary, ktoré povzniesli ho k vyššiemu spôsobu 

života.) Voda pozostáva z kyslíka a vodíka. Ak jej niektorú z týchto hlavných čiastok odnímeme, 

prestane byť vodou, lebo stratí to, čo patrí k jej prirodzenosti. (Tak i k prirodzenosti človeka patrí: 

rozum, slobodná vôľa a nesmrteľnosť. Bez týchto vlastností klesol by človek na zviera a tak by prestal 
byť človekom.) Avšak keď do vody dáme cukor a vlejeme ešte i vína, zmení sa: chutná lepšie, vyzerá 

krajšie, pôsobí silnejšie, teda stane sa vzácnejšou. (Tak i Boh k prirodzenosti Adama a Evy dodal 
mnoho takého, čo ju napravilo, okrášlilo, zošľachtilo a povýšilo. To boli nadprirodzené dary, t.j. také, 

čo k prirodzenosti ľudskej nevyhnutne nepatrili, teda v každom okamžiku zase mohli byť stratené bez 

toho, že by ľudia preto boli prestali byť ľuďmi.) Tieto nadprirodzené dary robili prvých ľudí veľmi 
podobnými Bohu. Boli by síce i bez týchto darov Bohu podobní bývali, nie tak veľmi. Pripodobnenie: 

Maliar môže čiernymi čiarami na papieri celkom dobre nakresliť obraz niektorého človeka. Ale keď 

použije farby, urobí na obraze oči belavé, líca červené, vlasy hnedé atď., a tak obraz bude človeku 

podobnejší, ba i krajší a lepší. Tak sa má vec s prirodzenými a nadprirodzenými darmi človeka. Prvé 

tvoria prirodzený, druhé nadprirodzený obraz Boží. Keď Boh pred stvorením človeka hovoril: ≪Učiňme 
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človeka na obraz a podobenstvo naše≫, menoval človeka ≪obrazom≫ pre prirodzené, 

≪podobenstvom≫ pre nadprirodzené prednosti (Bellarmin). 
 

12. Dedičný hriech. 
Dej hriešneho pádu prvých ľudí podáva nám Mojžiš. Jeho správa má sa rozumieť doslovne ako 
udalosť dejepisná (skutočná) a nie snáď obrazne alebo len ako bájka. Tohto názoru sú všetci sv. 

učitelia cirkevní. 

 

1. Boh prvým ľuďom v raji dal príkaz; zakázal im totiž jesť z ovocia jedného 
stromu, ktorý stál uprostred raja. 

 

Ako strom stál uprostred raja, tak i človek stál uprostred medzi Bohom a diablom, medzi životom a 

smrťou. (Sv. Zl.) Jedlo nebolo zlé; lebo akože by Boh v takom blaženom raji mohol stvoriť niečo zlého? 

Jedlo len preto bolo zlé a škodlivé, lebo bolo zakázané. (Sv. Aug.)  

 

Zachovaním tohto príkazu mali si Adam a Eva zaslúžiť večnú spásu. 
 

Pravda, že ľudia, lebo pre milosť posväcujúcu boli dietkami Božími, mali večnú spásu dostať ako 

dedičný údel alebo dar. Pretože zaslúžená spása viac oblažuje, je teda vyššou blaženosťou, preto chcel 

Boh vo svojej dobrotivosti , aby si ju ľudia zároveň zaslúžili ako odmenu. 
— Keby prví rodičia neboli prestúpili príkaz, boli by všetci ľudia (ako Matka Božia) v stave svätosti na 
svet prichádzali a boli by sa, keby boli verne slúžili Bohu, bez toho, že by boli zomreli, dostali do neba. 

(Sv. Tom. Akv.) Ovšem, že boli by mohli zhrešiť i potomkovia Adamovi, hoci narodení v stave 
spravodlivosti; ale potom boli by tak zomreli, ako zomrel Adam. (Sv. Tom. Akv.) No hriech nebol by 

prešiel na deti; lebo tu bolo smerodajným jedine správanie sa praotca ľudského pokolenia. (Sv. Tom. 

Akv.) 

 

2. Avšak ľudia dali sa zviesť diablovi a prestúpili tento príkaz. 
 

Diabol závidel prvým ľuďom, ktorí boli tak preveľmi šťastní. ≪Závisťou diabla prišla smrť na svet≫. 

(Mud. 2, 23) Diabol bol vrahom od počiatku. (Ján 8, 44) Diabol proti Eve použil lož. Preto hovorí 

Kristus: ≪Diabol je otcom lži≫. (Ján 8, 44) Diabol vzal na seba viditeľnú podobu. Všetci duchovia, 

dobrí i zlí anjeli, často brali na seba viditeľné podoby, keď sa ľuďom zjavovali. Diabol vzal na seba 
podobu hada, lebo mu Boh inú podobu vziať nedovolil, ako toho zvieraťa, ktoré je ľstivé a jedovaté a 

tak najlepšie sa hodí k vyobrazeniu podvodu a jedovatej zloby diabolskej. (Sv. Aug.; sv. Tom. Ak.) 
Diabol musel vziať na seba viditeľnú podobu a zvonku účinkovať na prvých ľudí, lebo vnútorne ešte 

nemohol na nich účinkovať, keď ich prirodzenosť bola ešte celkom nepokazená. Že Boh toto pokušenie 

dopustil, stalo sa preto, lebo prví rodičia už trestuhodní boli. Prv totižto, než sa prehrešili 
neposlušnosťou, potajomky stávali sa zlými; málo si všímali Boha a hľadali rozptýlenie v premýšľaní 

o viditeľných veciach. (Sv. Aug.) Preto skoro prišlo pokušenie. (Kaz. 7, 30) Veľké šťastie urobilo prvých 

rodičov neobozretnými. Jeden drevorubač v prítomnosti grófa, u ktorého mal prácu, strašne hromžil 

na Adama a Evu, že taký ľahký príkaz prestúpili a preto toľko biedy uvalili na svoje potomstvo. ≪Ja 

a moja žena by sme veru neboli bývali takí blázni≫, uisťoval drevorubač. Gróf odvetil: ≪ Nuž dobre, 

uvidíme.  Od  dneska budeš ty a tvoja žena u mňa tak,  ako Adam s Evou v raji;  ale príde i deň  

skúšky≫. Manželský pár teda dostal krásny príbytok a šaty, nepotreboval už pracovať, sedel 

každodenne pri grófskom stole, slovom nevedel zhola nič o slzách a o pote. Prišiel i deň skúšky. V 
jeden veľký sviatok dal gróf na stôl najlepšie jedlá a konečne i akési jedlo, ktoré tanierom prikryté 

bolo. Potom povedal: ≪Môžete jesť zo všetkých jedál, ale z tohto prikrytého len vtedy, keď sa vrátim; 

ba nesmiete sa ho ani dotknúť. Ak neuposlúchnete, nuž bude koniec vášmu šťastiu≫ Nato odišiel do 
záhrady a ostal tam dlho. Tých dvoch ľudí začala trápiť zvedavosť; žena nemohla sa už zdržať a zdvihla 

pomaličky tanier. No nešťastie bolo už hotové; krásne vtáča vyletelo z misy a potom rýchlo von 

oblokom. Ale teraz vrátil sa i gróf, vyhnal oboch zo zámku a dal im na cestu i múdru náuku. Toto je 

obraz ľudskej slabosti.  

— Väčšina sv. učiteľov cirkevných je toho názoru, že prvý hriech ešte v 6. deň stvorenia bol spáchaný, 

v ten samý deň a v tú istú hodinu, čo vykúpenie bolo dokonané, teda v piatok o 3. hodine popoludní. 

Podivne spomína sv. Písmo, že Boh, ktorý padlých ľudí hneď na zodpovednosť bral, prechádzal sa v 
raji na odpoludňajšom povetrí. (1. Mojž. 3, 8).  
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3. Prestúpenie tohto príkazu malo veľmi zlé následky: ľudia stratili Ducha Sv. 

a s ním nadprirodzené dary; okrem toho utrpeli škodu na tele i na duši. 
 
Neposlušnosť prvých rodičov bola preto tak ťažko potrestaná, že príkaz tak ľahko mohol byť plnený 

(Sv. Aug.) a že ľudia mali vysokú vedomosť. Prví ľudia spáchali smrteľný hriech. Že hriech prvých 

rodičov bol smrteľný, poznať z toho, že Boh musel zomrieť, aby ten hriech napravil. Z veľkosti lieku 
usudzujem na veľkosť rany, a lebo liek bol tak vzácny, usudzujem aká nebezpečná a ťažká bola 

choroba. (Sv. Bern.)  

— Hriechom dedičným prihodilo sa Adamovi niečo podobného, ako človeku, ktorý padne do blata: 

zašpiní sa a zoškliví. (Sv. Reh. Ns.) Ako ten Žid, čo išiel z Jeruzalema do Jericha, dostal sa medzi 
zbojníkov, ktorí ho nielen o majetok pripravili, ale k tomu i veľmi zbili a poranili, tak pochodili i prví 

ľudia: stratili nadprirodzené dary a k tomu prirodzené dary im boli pokazené. Inými slovami: 

nadprirodzený obraz Boží stratil sa ľudom a prirodzený bol v nich spotvorený. ≪Hriechom 

dedičným stal sa človek horším na tele i na duši≫. (Sn. Trid. 5, 1)  
 

Na duši škodil hriech prvým ľuďom nasledujúcim spôsobom: 1. Ich rozum bol 

zatemnený. 2. Ich vôľa bola oslabená a naklonená k zlému. 3. Stratili posväcujúcu 
milosť; preto sa neľúbili Bohu a nemohli viac do neba prísť. 
 

Ich rozum bol zatemnený, t.j. nepoznali už tak dobre milého Boha, jeho vôľu, cieľ svojho života atď.  

— Ich vôľa bola oslabená: Lebo hriechom človeka narušil sa súhlas medzi jeho duchovnou a telesnou 
silou, teda jeho telesné náchylnosti už sa nie viac bez odporu poddávali panovaniu rozumu a vôle.   

≪Za pokutu, že človek povstal proti Bohu, stalo sa, že jeho vlastné telo sa búri proti nemu, a preto 

sa človek hanbí za svoje vlastné telo≫. (Sv. Eucharius.) Preto vraví sv. Pavol: ≪Vidím iný zákon 

v údoch svojich, odporujúci zákonu ducha môjho≫. (Rim. 7, 23) ≪Telo žiada proti duchu≫. (Gal. 5, 

17) Ako kameň vlastnou váhou ustavične k zemi je ťahaný, tak je i pokazená vôľa človeka ustavične 

obrátená k pozemským veciam. ≪Zmysel a myšlienka ľudského srdca sú od mladi náchylné k zlému

≫. (1. Mojž. 8, 21) Obzvlášť dedičným hriechom vznikli v nás isté zlé náklonnosti, a síce tie samé, 

ktoré diabol v prvých ľuďoch vzbudil: pochybovanie o pravde Božej alebo nevera, pochybovanie o 

spravodlivosti Božej alebo ľahkomyseľnosť, pýcha a telesné žiadosti (Hirscher). Eva, ktorá dívala sa 

na stromy v raji, dala sa do hriešneho rozhovoru s hadom a potom s mužom a prvá chcela byť takou 
ako Boh, zanechala potomstvu svojho pohlavia ako dedičstvo náklonnosť k zvedavosti, tliachavosti a 

finteniu (šperkovaniu). Duchovné sily človeka, rozum a vôľa, boli teda dedičným hriechom iba 

oslabené a vôbec nie stratené (ako si myslel Luther). Človek má ešte vždy slobodu vôle napriek 
dedičnému hriechu. (Sn. Trid. 6, 5) Keby nemal slobodnej vôle, načože by uvažoval pred účinkom a 

niekedy cítil žiaľ po účinku? Z toho dôvodu hovorí sv. Augustín: ≪Keby duša hneď od počiatku bola 

takou stvorená bývala, akou je teraz po dedičnom hriechu, mala by ešte vždy nie malú dokonalosť a 

boli by sme Bohu i tak dlžní vďaku≫.  

— Prví ľudia stratili posväcujúcu milosť, teda spravodlivosť a svätosť, v ktorej boli postavení (Sn. 

Trid. 6, 1) a preto i priateľstvo Božie. Kto dedičným hriechom obťažený zomrie, nemôže prísť k videniu 

Boha, ovšem preto nie je zatratený do pekla. ≪Trest dedičného hriechu spočíva v tom, že sme 

pozbavení videnia Boha, a trestu osobného hriechu z večného trápenia v pekle≫. (P. Inoc. III.) Čo si 

máme teda myslieť o deťoch, ktoré bez krstu zomierajú? 

 

Na tele škodil hriech prvým ľuďom nasledujúcim spôsobom: 1. Museli zomrieť a boli 
podrobení chorobám. 2. Vyhnaní boli z raja a museli ťažko pracovať, žena dostala sa 

pod vládu muža. 3. Prírodne sily a nižšie tvory mohli ľuďom škodiť; konečne mohol 
ich zlý duch od tých čias ľahšie pokúšať k hriechu a s dopustením Božím škodiť im i 

na súčasných statkoch. 
 

Človek pre hriech dedičný bol odsúdený na smrť. Boh riekol Adamovi: ≪V potu tváre svojej jesť 

budeš chlieb svoj, až navrátiš sa do zeme, z ktorej si vzatý; lebo prach si a v prach sa navrátiš.≫ (1. 

Mojž. 3, 19) Na tieto slová upomína nás Cirkev v Popolcovú stredu; vtedy vraví kňaz, keď čelá naše 

posýpa popolom: ≪Pamätaj, človeče, že si prach a v prach sa navrátiš≫. Smrť je najhorší následok 

dedičného hriechu. Avšak telesná smrť je len odznakom oveľa hroznejšej duchovnej a večnej smrti, 

ktorej ľudia prepadli a od ktorej len vykúpením a pokáním mohli byť zachránení.  
— Aj zamknutie raja malo svoj význam. Brána pozemského raja bola zamknutá na znak, že zamknutý 
bol raj nebeský. (Sv. Tom. Akv.)  

— Od tých čias museli ľudia ťažko pracovať. Lebo Boh riekol Adamovi: ≪Zlorečená buď zem v práci 

tvojej tŕne a bodľače bude ti plodiť... V potu tvári svojej  jesť budeš chlieb svoj≫. (1. Mojž. 3, 17 a d.) 

Pre túto kliatbu, ktorú Boh vyslovil na zem, užíva Cirkev mnohé tie žehnania.  
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— Žena od tých čias má poslúchať muža, lebo ho zviedla k hriechu; Boh povedal jej : ≪Pod mocou 

muža svojho budeš a on panovať bude nad tebou.≫ (1. Mojž. 3, 16) Mnohé ťažkosti má mať žena i so 

svojimi dietkami (1. Mojž. 3, 16), ktoré svojou neposlušnosťou do nešťastia uvrhla.  

— Nižšie tvory môžu od tých čias škodiť človekovi. Človek vzbúril sa proti Pánu Bohu svojmu; je 

teda spravodlivé, aby sa teraz nižšie tvory vzbúrili proti nemu, pánovi zeme. Preto Boh už neodráža 

viac od človeka škodlivého vplývania živlov, rastlín a zvierat; odtiaľ sú toľké nehody od ohňa, vody, 
dravých zverov atď. Zvery teraz skoro všetky sú plaché pred človekom, ba sú mu doprosta nepriateľmi. 

≪Ľudia, ktorých sa predtým všetko bálo, boja sa teraz všetkého.≫ (Sv. Pet. Zl.)  

— I zlý duch má teraz veľký vplyv na človeka podľa zásady: ≪Od koho je niekto premožený, toho 

je i služobníkom.≫ (2. Pet. 2, 19) Diabol môže človeka, ktorý je teraz veľmi náchylný k hriechu, oveľa 

ľahšie pokúšať a viesť k smrteľnému hriechu (mysli na Judáša), ba s dopusteným Božím môže mu 

škodiť i na pozemských statkoch (mysli na Jóba). Preto nazýva sa diabol ≪kniežaťom sveta≫ (Ján 12, 

31; 14, 30), ktorý má vládu smrti. (Žid. 2, 14) My sme v terajšom živote pocestní na ceste, ktorú zlí 

duchovia ako zbojníci obliehajú. (Sv. Reh. V.) Celý svet je teraz v zlom postavení. (1. Ján 5, 19) Ťažké 
jarmo leží na dietkach Adamových odo dňa narodenia až do dňa pochovania. (Sir. 40, 1) Pravdu má 
teda dieťa, keď hneď po svojom narodení začne plakať.  
— Spomenuté tresty, ktoré prišli na ľudí, boli pre nich liekom. Choroby, smrť, práca, ktorá stala sa 

potrebou, a podriadenie jednych ľudí druhým mali skrotiť pýchu a zmyselnosť človeka. Z raja zase 

boli vyhnaní preto, lebo by tam inak ľahko boli jedli zo stromu života a potom by neboli zomierali, ale 

večne zostávali v stave biedy. Vyhnanie z raja bolo teda účinným prostriedkom, pohnúť ľudí k ľútosti. 
 

4. Hriech prvých ľudí prešiel so svojimi zlými následkami na všetkých ich 
potomkov. (Sn. Tr. 5, 2) 

 

Každodenne znášam trest hriechu a pretože cítim tento trest, rozpomínam sa na vinu. (Sv. Reh. V.) 
Avšak nielen tresty prešli na nás, ale i hriech alebo vina Adamova; bolo by bezbožné, myslieť si o 

spravodlivosti Božej, že niekoho chce trestať, ktorý je oslobodený od všetkej viny. (Sv. Prosp.) My sme 

od prirodzenosti synovia hnevu. (Ef. 2, 3) Všetci sme zhrešili v Adamovi. (Rim. 5, 12) Zhrešili sme v 
Adamovi práve tak, ako spolu hrešia údy tela, keď dušou k nedovoleným skutkom bývajú pohnuté. 

(Sv. Tom. Akv.) Jestvuje prostriedok, ktorým môže sa otráviť všetko ovocie jedného stromu, a síce tak, 
že sa koreň napustí jedom. Taký prostriedok vynájsť podarilo sa pekelnému duchu v raji (Segneri). 

Ďalšie podobenstvá: Kráľ daruje jednému sluhovi statok pod tou výnimkou, že mu ostane verným. Ak 

sa teda spreneverí, stratí ho, ba nielen on, lež i celé jeho potomstvo. Niečo podobného stalo sa cez 
hriech dedičný. (Sn. Tr.) Jeden otec bol grófom. Tento ťažko urazil kráľa. Za pokutu odňal mu kráľ 

grófsku hodnosť a majetky. Či  ozaj dietky jeho zdedia teraz otcovu hodnosť i majetky? Áno, dedia po 
otcovi, ale len jeho chudobu a biedu. Hriech dedičný prešiel na nás tak, ako niektoré telesné choroby 

prechádzajú na potomkov.  
— Na omyle sú tí, čo si myslia, že sme sa skrze Adama stali hriešnikmi, preto, lebo hriech Adamov 

napodobňujeme. Akože by sa potom dalo vysvetliť, že zomrieť musia i deti, ktoré predsa 

nenapodobňujú hriechu Adamovho? Preto tento bludný názor bol Cirkvou zavrhnutý. (Sn. Tr. 5, 3) 

Ako vidno, učenie Cirkvi, že sme sa Adamovým slobodným činom stali hriešnikmi, je a ostane 
tajomstvom viery.  

 

Lebo hriech tento od Adama dedíme, nazývame ho hriechom dedičným. 
 

Nakazení sme hriechom prv, než by sme toto povetrie dýchať počali. (Sv. Ambr.) Pôvod náš je v 
hriechoch, lebo sa počíname žiadosťou rozkoše. (Ž. 50, 7 a sv. Ambr.)  
— I deti kresťanov prichádzajú na svet s hriechom dedičným. (Sn. Tr. 5, 4) Kresťania sa nerodia, ale 

musia sa stať kresťanmi. (Sv. Hier.) Je to ako s olivami: semeno planej i zošľachtenej olivy plodí len 

plané olivy. (Sv. Aug.) 

 

Len Ježiš Kristus a preblahoslavená Panna Mária boli oslobodení od hriechu 
dedičného. 
 
Obaja počali sa bez dedičného hriechu. Niektorí si myslia (pre slová u Luk. 1, 15), že Ján Krstiteľ a 

(pre Jer. 1, 5) prorok Jeremiaš nepočali sa síce bez hriechu dedičného, no predsa bez neho prišli na 

svet. (Sv. Ambr., sv. Atan.) Ostatní ľudia oslobodzujú sa len krstom (krstom z vody, žiadosti alebo 

krvi) od hriechu dedičného. Kto zavrhuje tajomstvo o hriechu dedičnom, tomu i dejiny ľudstva ostanú 
nezrozumiteľným tajomstvom (Ketteler). Ó, aká veľká je bieda, ktorú hriech dedičný doniesol na 

ľudské pokolenie! A predsa je len veľmi málo takých, čo by to chápali, ba cítia sa veľmi dobre na 
tomto svete. Podobajú sa decku, narodenému v tmavom žalári, ktoré sa zabáva, raduje a žartuje, lebo 

nevie, čo je svetlo. Ale matka jeho, ktorej príjemnosti svetla sú známe, smúti a bedáka. Tak svetári 

sú plní radosti, ale svätí, ktorým radosti nebeské sú známe, smútia a plačú na zemi (Didac). 
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II — VII. ČLÁNOK  VIERY : JEŽIŠ KRISTUS. 

1. Vykúpenie. 

 
Od zlých následkov hriechu dedičného oslobodil nás Ježiš Kristus, náš Vykupiteľ. 
 
Padlý človek sám sebou nebol v stave nadobudnúť si zase predošlú svätosť a spravodlivosť a s ňou 

spojené dary. Telesne mŕtvy nemôže sa sám vzkriesiť; práve tak ani duchovne mŕtvy nemôže sa 
vzkriesiť k životu duchovnému. Keď už človek tú spravodlivosť, ktorú dostal, nemohol zachovať bez 

milosti Božej, akože by bol v stave zase ju nadobudnúť, keď ju stratil? (Sv. Aug.) Človek po hriechu 
dedičnom podobal sa chorému, ktorý môže síce pohybovať rukami a nohami, avšak bez cudzej pomoci 

ani z postele vstať, ani na miesto svojho určenia prísť nemôže. (Sv. Tom. Akv.) Čím milosrdný 
Samaritán bol tomu Židovi, ktorý upadol medzi zbojníkov, tým bol Kristus človečenstvu, podvodom 
diabla ranenému a nadprirodzených darov svojich pozbavenému. Preto nazýva sa Kristus Spasiteľom 
alebo i Lekárom človečenstva, lebo liek doniesol človečenstvu, ktoré bolo choré následkom hriechu 

dedičného (Sailer). 

 

Kristus oslobodil nás od duchovných následkov dedičného hriechu nasledujúcim 
spôsobom: 1.Osvietil svojim učením náš rozum, 2. naklonil svojimi príkazmi 

a zasľúbeniami našu vôľu k dobrému, a 3. získal nám svojou smrťou na kríži 
prostriedky milosti, ktorými si posväcujúcu milosť môžeme opäť nadobudnúť a 

dietkami Božími a dedičmi kráľovstva nebeského môžeme sa stať. 
 
Kristus teda zastával trojaký úrad: prorocký alebo učiteľský, kráľovský alebo pastiersky a kňazský 
úrad. A tak Kristus je našim učiteľom, kráľom a najvyšším kňazom. Pováž tri diely katechizmu: v 1. 

diele predstavuje sa nám Kristus obzvlášť ako učiteľ, v 2. ako kráľ, v 3. ako hlavný kňaz. Prečo ?  

— Tento trojnásobný úrad pripisuje si Kristus rozličnými výrazmi. Nazýva sa napr. ≪svetlom sveta≫, 
lebo svojim učením náš rozum osvecuje. (Ján 12, 46) Ako svetlo vo tme vzdialené predmety robí 

viditeľnými a jasnými, tak robí i Kristus: on robí nám jasnými najvzdialenejšie predmety, totižto druhý 
svet a večnosť. Pred Pilátom nazýva sa kráľom, ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta. (Ján 18, 36) 

Ďalej nazýva sa ≪dobrým pastierom≫, ktorý i život svoj dáva za ovce svoje. (Ján 10, 11) Častejšie 
pripodobňuje sa vodcovi a sprievodcovi i vyzýva nás, aby sme ho nasledovali. (Ján 14, 6 ; Mat. 10, 38) 

My sme pútnici na tomto svete, čo tu nemajú stáleho miesta, ale hľadajú budúce. Cesta naša je 

drsná, strmá, vedie ponad priepasti, a veľmi mnohí na nej už zablúdili i zahynuli. Avšak máme tu 

sprievodcu, ktorý povedal o sebe: ≪Ja som cesta, pravda a život≫. (Ján 13) Ak tohto vodcu 

nasledujeme a po jeho šľapách kráčame, nemôžeme si pomýliť pravú cestu. (Ľud. Gran.)  

— Sv. Pavol nazýva Krista ≪hlavným kňazom≫ (Žid. 2, 17), ktorý nepotreboval obetovať najprv za 

svoje vlastné hriechy a potom za hriechy ľudu (Žid. 7, 27), ktorý nie snáď zvieratá, ale svoje telo raz 

na vždy obetoval (Žid. 10), a ktorý prerazil nebesia. (Žid. 4, 14) Svojou poslušnosťou napravil 

neposlušnosť Adamovu; bol poslušný až do smrti na kríži. (Filip. 2, 8)  

— Lebo nám Kristus svojou obetou na kríži získal prostriedky milosti, ktorými si posväcujúcu milosť 

a s ňou synovstvo Božie (Gal. 4, 5) i právo na nebo (Gal. 4, 7) zase nadobudnúť môžeme (tieto 

prostriedky milosti sú totižto sv. omša a sviatosti), nuž hovoríme: Kristus nám zase otvoril nebo. 
Preto, že nám Kristus svojim vykúpením nebo otvoril, roztrhla sa pri jeho smrti opona, ktorá v chráme 

jeruzalemskom skrývala ≪najsvätejšie≫. (Mat. 27, 51) Teda máme istú nádej, že skrze krv Kristovu 

vojdeme do svätyne, t.j. do neba. (Žid. 10, 10) Kríž je kľúčom neba. (Sv. Zl.) 

 

Kristus oslobodil nás od telesných následkov dedičného hriechu nasledujúcim 
spôsobom: Zomrel za nás a tým zaslúžil nám vzkriesenie z mŕtvych; učil nás svojimi 

slovami i svojim príkladom, čo máme činiť, aby sme už na zemi ako v raji šťastne 
žili, svet ovládať a nad ním zvíťaziť mohli; konečne dal nám prostriedky, aby sme 

pekelného nepriateľa odrážať a premôcť mohli. 
 

Kristus bol oslobodený od každého, teda aj od dedičného hriechu. Nasledovne nepotreboval zomrieť, 

lebo smrť je pokuta za hriech dedičný. Zomrel dobrovoľne za nás. A tak je spravodlivé, aby sme život 

naspäť dostali a po smrti vzkriesení boli. K vysvetleniu poslúži toto podobenstvo: Dlžní sme niekomu 

peniaze. Priateľ zaplatí ich a potom zaplatíme i my. V tomto prípade je spravodlivé, že by sme peniaze 

naspäť dostali. Kristus je ≪vzkriesenie i život≫. (Ján 11, 25) Že z mŕtvych vstaneme, chcel Kristus 

ukázať svojim vlastným zmŕtvychvstaním. (1. Kor. 15) Skrze jedného človeka je smrť, a skrze jedného 

človeka vzkriesenie z mŕtvych. (1. Kor. 15, 21)  
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— Ak nasledujeme učenie Kristovo, dôjdeme pravej spokojnosti (mysli na slová Kristove k 
Samaritánke, Ján 4, 13) a máme raj už tu na zemi.  

— Cvičením sa v cnostiach, ktoré učil, a v ktorých cvičil sa Kristus, zvlášť v pokore, tichosti, štedrosti, 
čistote a nasledovaním evanjelických rád môžeme odrážať pokušenia a súženia zlého ducha, ale len 

také, čo sú škodlivé nášmu spaseniu duše. Kristus teda len zlomil vládu diablovu; úplne zničí ju len 

na konci sveta. (1. Kor. 15, 24) Lebo Kristus zrútil diabla z výšky jeho moci, preto povedal: ≪Videl 

som padať satanáša ako blesk z neba≫. (Luk. 10, 18)  

— Skrze Vykupiteľa nášho Ježiša Krista, dostali sme teda naspäť temer všetko, čo sme hriechom 

dedičným stratili. Pravda, že mnoho následkov dedičného hriechu zostalo ešte na nás; tak zlé žiadosti 

v nás, choroby, smrť. No za to akoby za náhradu dostali sme skrze zásluhy Kristove viac a väčších 
vecí, než sme závisťou satanáša boli stratili. (Sv. Lev. Vel.) Hriech sa rozhojnil, no ešte viac rozhojnila 

sa milosť. (Rim. 5, 20) Sv. Augustín volá radostne: ≪Ó šťastná vina, ktorá doniesla nám tak 

vznešeného a veľkého Vykupiteľa!≫ 

2. Zasľúbenie Vykupiteľa. 
 

Boh odpustil hriešnym ľudom, hoci neodpustil kedysi padlým anjelom. Hriech ľudí totiž nebol tak 

trestuhodný, ako hriech anjelov. Ľudia nemali toľkej vedomosti, ako anjeli, a boli zvedení diablom. 

Okrem toho ľudia aspoň zčiastky uznali a oľutovali svoju vinu. (Lenže nemali ju zvaľovať na druhých.) 
Konečne pre vinu jedného nechcel Boh uvrhnúť do nešťastia všetkých ľudí. 
 

1. Hneď po páde prisľúbil Boh ľuďom Vykupiteľa. Boh totiž povedal 

hadovi pekelnému: ≪Nepriateľstvo položím medzi tebou a ženou, 

medzi tvojim semenom a jej semenom; ona potre hlavu tvoju≫. (1. 

Mojž. 3, 15) 
Zmysel  týchto  slov je nasledujúci: Nepriateľstvo položím medzi diablom a prečistou Pannou Máriou, 

medzi prívržencami diabla a Synom Panny, Kristom (Gal. 3, 16); Panna Mária porodí toho, ktorý zničí 

moc diabla, t.j. ktorý pokolenie ľudské, čo následkom hriechu dedičného stálo pod veľkým vplyvom 
diabla, z moci tohto vyslobodí. Mýlia sa tí, čo myslia, že Boh týmito slovami chcel vzbudiť v človekovi 

len nepriateľské zmýšľanie a nepriazeň proti hadovi. Treba povážiť, že sa tieto slová Božie vzťahovali 
na zvodcu človeka a nie len snáď na jeho nástroj, hada. Tieto slová Božie nazývajú sa obyčajne prvým 
evanjeliom, t.j. prvým radostným posolstvom o Vykupiteľovi.  

— Avšak Vykupiteľ nemohol hneď prísť, lebo ľudia napospol boli pritelesní, a tak neboli ani schopní 

prijať toľkú milosť. Ba Boh musel ich často i citeľne trestať. Mysli na potopu, zničenie miest Sodomy 
a Gomory, stavanie babylonskej veže. 

 

2. O 2000 rokov neskôr prisľúbil Boh Abrahámovi, že jeden z jeho 
potomkov bude Vykupiteľom. 

 

Abrahám býval najprv v Ure (meste ohňa) v Chaldai a neskôr v Harane v Mezopotámii. Uprostred 

samých modlárov (a či modloslužobníkov) zachoval svoju vieru v jediného pravého Boha. Tu dal mu 

Boh rozkaz, aby opustil svojich príbuzných a cestoval do Ghananu a či Palestíny. Za poslušnosť jeho 
prisľúbil mu Boh, že v ňom všetky národy zeme budú požehnané. (1. Mojž. 12, 3) Okrem toho sľúbil 

mu mimoriadne početné potomstvo, (Abrahám je duchovným otcom všetkých veriacich, Rim. 4, 11) i 

daroval mu a jeho potomkom úrodnú krajinu Palestínu. (1. Mojž. 12, 7) Tento sľub opakoval Boh 

Abrahámovi, keď ho s dvoma anjelmi navštívil (1. Mojž. 18) a keď mu Abrahám z poslušnosti chcel 

obetovať syna svojho Izáka. (l. Mojž. 22)  

 

Sľub, ktorý Boh dal Abrahámovi, dal aj Izákovi, Jakubovi a asi 1000 rokov neskôr 
kráľovi Dávidovi.   
 
Izákovi zjavil sa Boh, keď sa pre hlad chcel sťahovať do Egypta (1. Mojž. 26, 2 a d.); Jakubovi, keď 

tento z otcovského domu zutekal a videl vo sne rebrík do neba siahajúci (1. Mojž. 28, 12 a d.) Kráľovi 

Dávidovi zvestoval prorok Natan na rozkaz Boží, že jeden z jeho potomkov bude Synom Božím a založí 

večné kráľovstvo. (2. Kráľ. 7, 12 a d.)  
— Tí mužovia, z ktorých pokolenia vyšiel Vykupiteľ a ktorí v praveku ľudstva žili, nazývajú sa 

patriarchami alebo arciotcami. Bolo 10 patriarchov pred potopou (prvý bol Adam, posledný Noe) a 
12 patriarchov po potope sveta (prvý bol Sem, poslední Abrahám, Izák a Jakub). Všetci patriarchovia 

mali dlhý život. Tí, čo pred potopou žili, dosiahli okolo 1000, čo po potope, 400 do 150 rokov. (Príčina 

toho je jednoduchý spôsob života, zdržovanie sa na slobodnom povetrí, priaznivejšie pomery v 

poveternosti, aké boli pred potopou, zvlášť však múdra prozreteľnosť Božia, ktorá použila ich k 

výchove neskorších ľudí. Čím je dnes učiteľský úrad Cirkvi, tým vtedy boli arciotcovia.) 
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3. Neskoršie poslal Boh prorokov a skrze nich dal mnoho zvestovať o 
príchode, osobe, umučení a oslávení Mesiáša. 

 
Proroci boli Bohom osvietení mužovia (≪mužovia Boží≫), ktorí na rozkaz Boží a v mene Božom k 

izraelskému národu hovorili. Hlavnou úlohou prorokov bolo, aby ľud od hriechu zadržovali (karhali 

ho, keď hrešil) a na Vykupiteľa pripravovali (Vykupiteľa predpovedali). Boh volil si prorokov z 
rozličných stavov ľudských (Izaiáš bol z rodiny kráľovskej, Amos bol pastierom, Elizej bol od pluhu 

povolaný za proroka) a udelil im dar zázrakov a proroctiev (predpovedali budúce tresty, príbehy zo 

života Mesiášovho), aby ich ľudia hneď poznali ako poslov Božích. Najviac bolo ich takých, čo viedli 
prísny kajúci život; viacerí boli neženatí, ako Eliáš, Elizej, Jeremiaš. Proroci hovorili veľmi neohrozene 

a stáli u ľudu vo veľkej vážnosti; avšak všetci boli prenasledovaní a zväčša násilne usmrtení. (Mat. 

23, 30) V celku bolo asi 70 prorokov. Už Mojžiš bol veľkým prorokom (5. Mojž. 34, 10); najväčším bol 
Izaiáš, ktorý tak zreteľne prorokoval o Vykupiteľovi, že by sa aj evanjelistom mohol nazývať (Sv. Hier.); 

ostatný prorok bol Malachiáš, ktorý okolo roku 450 pred Kristom prorokoval. Niektorí proroci 

zanechali po sebe spisy. (Štyria veľkí a 12 malých prorokov.) 

 
I. O príchode Mesiáša zvestovali proroci nasledujúce : 
 

1. Mesiáš narodí sa v Betleheme. 
 

Micheáš hovorí: ≪Ty Betlehem Efrata; malý si síce medzi mestami judskými, no z teba vyjde panovník 

Izraela, ktorého východ (t.j. narodenie) je od počiatku, od večnosti≫. (Mich. 5, 2)  

— Preto sv. 3 králi dostali v Jeruzaleme poučenie, že sa Kristus v Betleheme musel narodiť. (Mat. 2, 

5) 

 

2. Mesiáš príde, zakiaľ chrám ešte stojí. 
 

Keď Židia po návrate svojom zo zajatia babylonského znova začali stavať chrám, začali nahlas plakať 

ich starci, čo ešte starý chrám boli videli. Už pri zakladaní spozorovali, že druhý chrám ani zďaleka 
nebude tak veľký a krásny, ako prvý. Tu tešil ich prorok Hagaus, vysvetľujúc im, že do tohto chrámu 

sám Vykupiteľ zavíta a že teda chrám tento bude slávnejší, než prvý. (Hag. 2, 8-10)  

— No chrám tento bol r. 70 po Kr. od Tita rozbúraný a odvtedy nebol znova vystavaný. 

 

3. Mesiáš príde, keď králi židovskí panovať nebudú. 
 

Jakub pred smrťou požehnal synov svojich a riekol k Júdovi: ≪Nebude odňatá Júdovi berla (t.j. 

kráľovská moc), zakiaľ nepríde ten, ktorého čakajú národy≫. (1. Mojž. 49, 10) Od tých čias bola 
kráľovská moc vždy v pokolení Júdovom. Toto pokolenie malo vodcovstvo pri východe z Egypta 

a v dobe sudcov. (4. Mojž. 2, 3—9; Sud. 1, 1 a d.; 20; 18) Kráľ Dávid bol z pokolenia Júdovho (1. Kron. 

2, 15), tak i nástupcovia jeho až do zajatia babylonského; ďalej i Zorobabel, ktorý Židov zo zajatia 
naspäť doviedol, (1. Esdr. 1, 8) Kým Židia od cudzích kráľov záviseli, mali vždy židovských 

miestodržiteľov (námestníkov), ktorí na Východe mávali moc kráľovskú. Neskôr dosiahli Židia slobodu 
a mali zase vlastných kráľov z domu Machabejských. No v roku 39. pr. Kr. stratili králi židovskí svoje 

panovanie; lebo tohože roku bol im od Rimanov za kráľa postavený Herodes Veľký, cudzozemec 

a pohan (†3. po Kr.)  
— Za Herodesa naozaj očakávali Vykupiteľa v celej krajine židovskej: lebo veď sám Herodes zľakol sa 

náramne, keď sa sv. 3 králi vypytovali, kde sa narodil Vykupiteľ (Mat. 2, 3); ľud židovský domnieval 

sa už, že Ján na púšti je Kristus (Luk. 3, 15); žena pri studni Jakubovej myslela, že príchod Vykupiteľa 

je blízko (Ján 4, 2); najvyšší kňaz zaklínal Ježiša, aby mu povedal, či je on Vykupiteľ (Mat. 26, 63); 

konečne v tom čase asi 60 ľudí vydávalo sa za Mesiáša a oklamalo mnohých.  
— I pohania za časov Krista očakávali opanovateľa sveta, ktorý z Judska mal vyjsť (Tacitus, 

Suetonius). Rímsky básnik Horac nazýva ho synom vznešenej panny, ktorý sa zas do neba navráti. 
(Od. 1, 2) 

4. Ba Daniel (605-530) predpovedal, že od znovu opevnenia Jeruzalema (453) až 

do verejného vystúpenia Mesiášovho uplynie 69 a do smrti Mesiášovej 697 
ročných týždňov. 

 

Zvesť túto dostal od archanjela Gabriela, keď jedného dňa o 3. hodine popoludní večernú obetu konal 

a za vyslobodenie z babylonského zajatia sa modlil. (Dan. 9, 21 a d.)  
— Gyrus roku 536. dal Židom čo sa v zajatí nachádzali, iba dovolenie znovu vystavať Jeruzalem 

a chrám. Lebo však mesto nesmeli opevňovať, boli od nepriateľov svojich u perzského kráľa 

osočovaní, že budujú i múry okolo mesta. (Esdr. 4, 12 a d.)  



89 
 

— Až perzský kráľ Artaxerxes v 20. roku svojho panovania (453) dal svojmu čašníkovi Nehemiašovi 

plnomocenstvo, aby Jeruzalem znova múrmi opevnil a bránami zaopatril. (2. Esdr. 2. 1-8) Keď teda 

k roku 352 pripočítame 7-krát 69 (t.j. 483) alebo 7-krát 69 1/2 (t.j. 486 1/2), dostaneme 30 (prípadne  
30 1/2) rokov po narodení Krista Pána. Aké to veľkolepé proroctvo! 

 

5. Mesiáša porodí panna z rodu Dávidovho. 
 

Kráľovi Achazovi oznámil Boh skrze proroka Izaiáša, aby pýtal si od Boha znak všemohúcnosti jeho. 

Ale kráľ nechcel pýtať. Tu riekol prorok: ≪Teda Boh sám dá znak. Ejhľa, panna počne a porodí syna 

a meno jeho bude nazvané Emanuel≫ (t.j. Boh s nami); (Is. 7, 15).  

— Skrze proroka Jeremiaša zvestoval Boh: ≪Vzbudím Dávidovi spravodlivého potomka i bude 

panovať ako kráľ a meno jeho bude: Pán náš Spravodlivý≫. (Jer. 23, 5-6)  

 
6. Mesiáš bude mať predchodcu, ktorý na púšti bude kázať a žiť ako anjel. 

 
O tomto predchodcovi hovorí Izaiáš: ≪Počúvaj, hlas volajúceho na púšti; pripravujte cestu Pánovi, 

urovnajte chodníky Boha nášho. Každá dolina má byť zvýšená, každý vrch a pahorok znížený. ≫ (Is. 

40, 3) Malachiaš vraví: ≪Hľa, tak hovorí Pán: Pošlem anjela svojho, aby pripravoval cestu predo 

mnou. I hneď príde k svojmu chrámu panovník, ktorého hľadáte≫. (Mal. 3, 1)  
— Predchodca ten bol Ján Krstiteľ. 

 
7. S Mesiášom vyjde nová hviezda. 

 

Veštec Balam prorokoval kráľovi moabitskému, keď sa Izraeliti pod Mojžišom blížili k nim: ≪Vidím 

ho, avšak nie teraz, dívam sa naňho, avšak nie zblízka; hviezda vyjde z Jakuba, prút povstane 

z Izraela (4. Mojž. 24, 17) 
 

8. Mesiášovi budú sa klaňať králi z ďalekých krajín a donesú mu dary. (Ž. 71, 10) 
 

9. Za času narodenia Mesiáša budú usmrtené mnohé deti. 
 

Jeremiaš prorokuje: ≪Hlas náreku, smútku a plaču počuť na výsosti. Rachel oplakáva deti svoje 

a nedá sa potešiť, lebo ich niet.≫ (Jer. 31, 15) Rachel, ktorá bola matkou najväčšieho pokolenia, 
predstavuje tu ľud židovský. Rachel zomrela v Betleheme a bola tam pochovaná. (1. Mojž. 35, 19) 
 

10. Mesiáš zuteká do Egypta (Is. 19, 1) a stadiaľ zase sa navráti. (Os. 11, 11) 
 
 

II. O osobe Mesiášovej zvestovali proroci nasledujúce: 
 

1. Mesiáš bude Syn Boží. 
 

Boh sľubuje Dávidovi Vykupiteľa skrze proroka Natana a hovorí: ≪Ja budem mu Otcom a on bude 

mi Synom≫. (2. Kráľ. 7, 10) V žalme oslovuje Boh Mesiáša: ≪Syn môj si ty, dnes splodil som ťa≫. 

(Ž. 2. 7) 

 

2. Bude Bohom a spolu i človekom. 
 

Izaiáš hovorí: ≪Dieťa sa nám narodilo, syn je nám daný a meno jeho bude nazvané (t.j. on bude):   ≪

Podivný radca, Boh.≫ (Is. 9, 6) ≪Boh sám príde a vykúpi vás.≫ (Is. 35, 4) 

 

3. Bude veľkým divotvorcom. 
 

Boh sám príde a vykúpi vás. Vtedy otvoria sa oči slepých i uši hluchých, ako jeleň skočí chromý a 

rozviaže sa jazyk nemých. (Is. 35, 6) 
 

4. Bude kňazom, ako Melchisedech. 
 

Skrze Dávida oslovuje Boh Otec Mesiáša takto: ≪Ty si kňaz večný podľa radu Melchisedevho≫ (Ž. 

109, 4)  

— Kristus pri poslednej večeri obetoval chlieb a víno; i dnes robí to isté skrze svojich námestníkov, 

kňazov. 
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5. Bude veľkým prorokom alebo učiteľom. 
 

Už Mojžišovi prisľúbil Boh: ≪Proroka vzbudím im spomedzi ich bratov, ktorý bude podobný tebe≫. 

(5. Mojž. 18, 18) Preto Židia nazývali Mesiáša jednoducho: ≪prorokom, ktorý má prísť na svet≫ (Ján 

6, 14)  
— Ako prorok mal teda Mesiáš učiť i prorokovať. Mal byť aj učiteľom pohanov. (Is. 49, 1- 6) 

 

6. Bude kráľom nového kráľovstva (Jer. 23. 5.), ktoré bude nezničiteľné a zahrnie v 

sebe všetky iné kráľovstvá. (Dan. 2, 44)  
 

Toto kráľovstvo je Cirkev katolícka alebo svetová.  

— Preto sa Kristus pred Pilátom menoval kráľom (Mat. 27, 11), no hovorí: ≪Kráľovstvo moje nie je z 

tohto sveta≫, t.j. kráľovstvo moje je duchovné. (Ján 18, 36) 

 

 

III. O umučení Mesiáša zvestovali proroci nasledujúce: 
 

1. Mesiáš na oslici sediac, vojde do Jeruzalema. (Zach. 9, 9.) 
 

2. Bude predaný za 30 strieborných. 
 

Zachariaš prorokoval: ≪Ocenili hodnotu moju na 30 strieborných, a Pán povedal mi: Hoď hrnčiarovi          

peknú cenu,  ktorú  ti  odhadli!  I  vzal som 30 strieborných a hodil som ich do domu Pána pre  

hrnčiara≫. (Zach. 11, 12- 13)  

— Tak stalo sa skutočne: Judáš hodil peniaze naspäť do chrámu a za tieto peniaze bola potom kúpená 

roľa jedného hrnčiara na pohrebisko pre cudzincov. (Mat. 27, 5—7) 

 

3. Bude zradený jedným zo svojich stolových druhov. (Ž. 40, 10) 
 

Judáš odišiel od stola a hneď zradil Pána svojho. (Ján 13,30) 

 

4. Jeho učeníci opustia ho pri umučení. (Zach. 13, 7)  
 
Pri zajatí Krista opustili ho všetci učeníci a zutekali (Mar. 14, 50); len Peter a Ján išli zďaleka za ním 

až do preddvoria hlavného kňaza. (Ján 18, 15) 

 

5. Bude vysmievaný, (Ž. 21, 7) bitý, opľuvaný (Is. 50, 6), bičovaný (Ž. 72, 14), tŕním 
korunovaný (Pies. napr. 3, 11), žlčou a octom napájaný. (Ž. 68, 22)  
 
Tí, čo mimo kríža išli, rúhali sa mu, kývajúc hlavami. (Mar. 15, 29) Podobne si robili z neho posmech 

i hlavní kňazi a zákonníci a vraveli medzi sebou: ≪Iným pomáhal, sám sebe nemôže pomôcť≫. (Mar. 

15, 31)  

— Už pred hlavným kňazom Annašom jeden sluha dal facku Spasiteľovi, lebo sa mu jeho odpoveď 

nepáčila. (Ján 18, 22) Keď Kristus pred Kajfašom vyznal, že je Syn Boží, pľuvali mu niektorí do tváre, 

bili ho päsťami, iní fackovali ho. (Mat. 26, 67) Pilát dal bičovať Krista (Ján 19, 1); potom mu vojaci 

položili na hlavu tŕňovú korunu, obliekli ho do šarlátového plášťa, bili trstenicou po hlave, oflinkovali 

a vysmievali sa mu. (Mar. 15; Ján 18) Na Golgote dali mu planého vína, ktoré so žlčou (vlastne s 

myrhou, Mar. 15, 23) zmiešané bolo. Keď ho okúsil, nechcel ho piť. (Mat. 27, 34) 
 

 

6. O rúcho jeho budú hádzať kocku. (Ž. 21, 19) 
 

Vojaci rozdelili šaty Kristove na 4 čiastky a každý vojak vzal si jednu časť; no kabát nechceli 

rozstrihnúť, lebo nebol zošívaný, ale vcelku tkaný. (Ján 19, 23) Preto hádzali oň kocku. 

 

7. Jeho ruky a nohy budú prebodnuté. (Ž. 21, 17) 
 

Kristus bol vskutku pribitý na kríž; preto mohol Tomášovi ukázať rany svojich rúk a povedať: ≪Vlož 

prst svoj sem≫. (Ján 20, 27) Obyčajne priväzovali odsúdených len povrazmi na kríž. (Tak boli 

ukrižovaní i dvaja lotri, potom sv. Peter a sv. Ondrej.) 
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8. Zomrie medzi zločincami. 
 

Izaiáš totižto hovorí: ≪Pri bezbožníkoch dajú mu hrob, ale u boháčov bude po smrti svojej≫. (Is. 53, 

9) Kristus zomrel medzi dvoma lotrami, ktorí súčasne s ním boli ukrižovaní. (Luk. 23, 33) 

 

9. Pri svojom umučení bude trpezlivý, ako baránok (Is. 53, 7), ba bude sa i modliť za 
nepriateľov svojich. (Is. 53, 15) 

 
10. Zomrie dobrovoľne a síce za naše hriechy. (Is. 53, 4—7) 

 
IV. O oslávení Mesiáša zvestovali proroci nasledujúce : 
 

1. Hrob svoj nájde u bohatého a hrob ten bude slávny. (Is. 53, 9; 11, 10) 

2. Telo jeho nevezme porušenia. (Ž. 15, 10) 
3. Navráti sa do neba (Ž. 67, 34) a bude sedieť po pravici Božej. (Ž. 109, 1) 
4. Jeho učenie z Jeruzalema, a síce z hory Siona (Joel. 2, 28) rozšíri sa po celej zemi. 

(Is. 2, 3) Ten dom totižto, kde sv. apoštoli prijali Ducha Sv., stál na hore Sione. 
5. Pohanské národy celého sveta vstúpia do kráľovstva jeho a budú sa mu klaňať. 

(Ž. 21, 28—29) 
6. Národ židovský, ktorý usmrtil Mesiáša, bude ťažko trestaný a medzi všetky národy 

sveta rozptýlený. (5. Mojž. 28, 64) Mesto Jeruzalem i s chrámom bude rozbúrané, 
židovská obeta a židovské kňazstvo prestanú a chrám nikdy nebude znovu 

vybudovaný. (Dan. 9, 26- 27; Os. 3, 4) 
7. Na všetkých miestach zeme bude mu prinášaná obeta čistá. (Mal. 1, 11) 
8. Bude raz súdiť všetkých ľudí (Ž. 109, 6) a pred súdom pošle na zem Eliáša. (Mal. 

4, 5) 

 

4. Život Mesiáša bol zvestovaný i v mnohých predobrazoch. 
 

Plán budovy ukazuje nám vopred, ako budova neskôr vyzerať bude. Dlhý tieň toho, kto ide cestou, 

oznamuje nám ho popredku. Svitanie oznamuje nám prichodiace slnko. Tak temer všetky dôležitejšie 

činy patriarchov zvestovali isté činy Kristove; a temer všetky dôležitejšie obrady u židov zvestovali isté 
obrady kresťanské. (1. Kol. 2, 17) Preto Starý zákon má sa k Novému tak, ako tieň k skutočnosti (Žid. 

10, 1 ), ako obraz k predmetu, ktorý predstavuje. Celý Starý Zákon bol zahalením Nového. (Sv. Aug.) 

Nový zákon skrýva sa v Starom a Starý stáva sa jasným v Novom. (Sv. Aug.) Osoby alebo veci, ktoré 
budúcu udalosť vopred ako na obraze predstavujú, nazývajú sa teda predobrazmi. 

 

Predobrazmi Mesiáša boli: Ábel, Noe, Melchisedech, Izák, Jakub, Jozef, Mojžiš, 
Dávid, Jonáš, archanjel Rafael, veľkonočný baránok, obeta v deň Zmierenia, medený 
had a manna. 
 
Ábel je prvý spravodlivý medzi ľuďmi (Kristus prvý medzi všetkými svätými); on je pastier; koná obetu, 
ktorá sa Bohu páči; je nenávidený a zavraždený bratom svojim (Kristus svojimi bratmi, Židmi), ale 

ostáva tichým, ako baránok. (1. Mojž. 4)  
— Noe medzi všetkými súčasníkmi je sám spravodlivý (Kristus sám bez hriechu), medzi neprestajným 

kázaním buduje koráb (Kristus Cirkev), zachráni od záhuby pokolenie ľudské (Kristus od večnej smrti), 

pri vykročení z korábu koná bohumilú obetu (Kristus pri odchode zo sveta) ; skrze Noema uzaviera 

Boh novú zmluvu s človekom a dáva záloh v dúhe. (Tak aj skrze Krista sa dáva záloh vo sviatosti 

oltárnej.) (1. Mojž. 6—9)  
— Melchisedech, t.j. kráľ spravodlivosti, kraľoval v Saleme, t.j. bol kráľom pokoja (i Kristus je večný 

kráľ spravodlivosti a pokoja); on je kráľom a spolu i kňazom; obetuje chlieb a víno. (1. Mojž. 14)  

— Izák je jediným úprimne milovaným synom svojho otca, sám nesie drevo na horu, ostáva trpezlivým 

na obetnom oltári a je zas prinavrátený otcovi svojmu (Kristus vstal z mŕtvych). (1. Mojž. 22)  

— Jakub je prenasledovaný bratom, no konečne zmieri sa s ním. (Krista prenasledujú jeho bratia, 

Židia, ale na konci sveta zmieri sa s nimi.) Ačkoľvek je synom bohatého otca, ide chudobný do cudzej 

krajiny, aby si vyhľadal bohabojnú manželku. (Kristus prichádza na zem, aby si našiel svätú nevestu, 
Cirkev.) Za svoju nevestu slúži dlhé roky ako paholok. (Za Cirkev prijal Kristus podobu sluhu a slúžil 

ľudom po 33 rokov.) Jakub mal 12 synov, medzi nimi miláčika Jozefa. Kristus 12 apoštolov, medzi 

nimi učeníka-miláčka, Jána.) (1. Mojž. 25, 33)  
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— Jozef, miláčik otcov, je od bratov nenávidený a predaný za niekoľko strieborných; trpí v žalári 

medzi zločincami (Kristus na kríži), z ktorých jeden dosiahol milosť, druhý bol odsúdený; po veľkom 
uponížení je povýšený na najvyššie hodnosti; svojou radou zachránil ľud od hladovej smrti (Kristus 

hlásaním svojho evanjelia od smrti duchovného hladu); hlásači vyzývajú všetkých, aby sa mu klaňali 

(apoštoli požadujú takú česť pre Krista); konečne zmieri sa s bratmi svojimi (i Kristus so Židmi na 

konci sveta). (1. Mojž. 37—45)  
— Mojžiš sa ako dieťa vyhne ukrutnému rozkazu kráľovmu, strávi mladý vek v Egypte, postí sa 40 

dní pred daním prikázaní na hore Sinaj (Kristus pred hlásaním svojho evanjelia), vyslobodí Izraelitov 
z otroctva i vedie ich do zasľúbenej zeme (Kristus vyslobodil nás z otroctva diabolského a vedie nás 

do Cirkvi), činí zázraky k potvrdeniu svojho božského poslania, modlí sa ustavične za ľud, zjavuje sa 

na hore Sinaj so žiarou na tvári (Kristus na vrchu Tábore) a je prostredníkom Starého zákona (a či 

závetu; Kristus Nového zákona). (2. Mojž.)  
— Dávid narodí sa v Betleheme, prežije mladosť v nízkom stave, zastane si proti Goliašovi, 

nepriateľovi vyvoleného národa, s prakom a 5 kameňmi a premôže ho (Kristus svojimi 5 sv. ranami 

víťazí nad diablom na dreve kríža), stane sa kráľom (Kristus Kráľ Cirkvi), musí veľa trpieť, ale vždy 

zvíťazí. (1—2. Kráľ.)  
— Jonáš je tri dni v bruchu ryby (Kristus v lone zeme, Mat. 12, 40) a káže Ninivitčanom pokánie 

(Kristus Židom). (Jon.)  

— Archanjel Rafael zostupuje z neba, aby vodil jedného človeka (Kristus, aby vodil celé ľudstvo), 

obcuje s ním za dlhý čas (Kristus za 33 rokov); oslobodí od slepoty (Kristus od slepoty duchovnej a 

od diabla). (Tob.)  

— Veľkonočný baránok zabíja sa pred východom z Egypta, teda v predvečer veľkej soboty 

veľkonočnej; je obetou i pokrmom, nemá chyby a je v najlepšom veku: kosti nelámu sa mu; jeho krv 
natretá na dveraje chráni od telesnej smrti (krv Kristova od duchovnej); veľkonočný baránok požíva 

sa pri odchode do zasľúbenej zeme. (Kristus v sviatosti oltárnej pri odchode do večnosti.); je trpezlivý 

(Kristus tiež). (2. Mojž. 13)  

— Obeta v deň Zmierenia: Hlavný kňaz pri vyznaní hriechov celého ľudu vložil ruky na kozla, ktorý 

potom bol vyhnaný na púšť, aby tam zahynul (i na Kristovi spočívajú hriechy celého ľudstva a pre ne 

ide on na púšť tohto pozemského života v ústrety smrti). (4. Mojž. 29)  
— Medený had na púšti je povýšený na dreve; kto naňho pozerá, je uzdravený od smrtonosného 

uštipnutia ohnivých hadov (i Kristus je povýšený na dreve kríža; kto v neho verí bude spasený). (4. 

Mojž. 21, 6—9) Preto povedal Kristus: ≪Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak Syn človeka musí byť 

povýšený, aby každý kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný. (Ján. 3, 14)  

— Manna je predobrazom Krista v sviatosti oltárnej; má bielu farbu (i oblátka či hostia), prichádza z 

neba každé ráno (Kristus každé ráno prichádza na naše oltáre), trvá len počas pobytu na púšti 
(sviatosť oltárna len počas nášho pozemského putovania). Spasiteľ hovorí, že manna sa líši od 

sviatosti oltárnej v tom, že nie je chlebom nebeským, ako táto ; ≪lebo táto je chlieb Boží, ktorý z neba 

zostúpil a dáva život svetu≫. (Ján 6, 33) 

 

3. Príprava ľudstva na Vykupiteľa.  
 

1. Boh vyvolil si osobitný národ a sám pripravoval ho na Vykupiteľa; 
týmto vyvoleným národom boli potomkovia Abrahámovi. 
 

Obyčajne menovali sa ľuďom izraelským alebo židovským. 
 

Rozpomeň sa na povolanie Abraháma (1. Mojž. 12) Židovský národ mal byť raz národom kňazským 
pre všetky národy. (2. Mojž. 19, 6) Vyvolenie jedného národa nebolo teda zavrhnutím druhých 

národov, ale práve dôkazom, že sa Boh o ne staral. Preto Boh i pri každom jednotlivom zasľúbení 
Vykupiteľa opakoval, že Vykupiteľ urobí šťastnými všetky národy. (Mojž. 12, 3; 29, 4; 28, 14)  

 

Boh pripravoval vyvolený národ na Vykupiteľa nasledujúcim spôsobom: Vystavoval 
ho ťažkým skúškam, dal mu prísne zákony, činil pred jeho očami mnohé zázraky a 

dal ho poučovať skrze prorokov.  
 
Vyvolený národ totižto bol veľmi zmyselný. Viac miloval mastné hrnce egyptské, než svoju slobodu. 

(2. Mojž. 16, 3) Preto ho Boh podrobil skúškam, ktoré zničiť mali veľkú zmyselnosť jeho. Také skúšky 

boli napr. rozkaz Faraóna, aby všetci chlapci židovskí boli usmrtení; hlad a smäd na púšti; ohnivé 

hady; nábehy nepriateľov, keď ľud opustil Boha; konečne neskôr odvedenie do zajatia a útisk skrze 
ukrutných kráľov. Lebo ľud bol veľmi surový a zmyselný, dal mu Boh i zákony medzi hrmením 

a blýskaním a k týmto hneď pripojil hrozby i sľuby. (Sv. Zl.)  
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— I k modlárstvu bol ľud tento veľmi náchylný. Povážme len jeho klaňanie sa zlatému teľaťu. (2. Mojž. 

32, 1) Zázraky mali za účel, upevniť vieru v jedného pravého Boha a dôveru v neho. Mysli na zázraky 

v Egypte, na zázračný prechod cez Červené more a neskôr cez Jordán, na mannu na púšti, na vodu 

zo skaly, na zrútenie sa múrov jerichovských atď. I proroci mali upevniť ľud vo viere v jedného 
pravého Boha a zároveň vždy viac budiť v ňom túžbu po budúcom Vykupiteľ ovi. 

 

Z dejín národa židovského vieme toto: 
 

1. Potomkovia Abrahámovi boli najprv v Palestíne a potom prišli do Egypta, kde po 
400 rokov ostali a ťažko potlačovaní boli.  

 

Okolo r. 2000 pr. Kr. povolal Boh Abraháma a zaviedol ho do Palestíny. Tu usadil sa v Hebrone 

(západne od terajšieho Mŕtveho mora). Abrahám mal jedného syna, Izáka, ktorého na vrchu Morii mal 

obetovať. Izák mal 2 synov, Ezaua a Jakuba; Jakub oklamal svojho brata o požehnanie otcovské a 

o právo prvorodenstva i musel utekať z otcovského domu. Jakub (i Izrael menovaný) mal 12 synov; 
jeden z týchto , Jozef, stal sa kráľom v Egypte a potom povolal k sebe svojich príbuzných, počtom 66 

a daroval im východne od ústia Nílu úrodnú krajinu Gossen. (Okolo r. 1900 pr. Kr.) Tu sa Židia veľmi 

rozmnožili i museli mnoho trpieť od kráľov egyptských. Obyčajne menovali sa ≪synmi Izraela≫ alebo 

≪Izraelitami≫. 

 
2. Pod Mojžišom boli Izraeliti vyvedení z Egypta a ostali potom 40 rokov na púšti. 
 

Asi 2 milióny ľudí, a medzi nimi 600 tisíc bojovníkov, prešli cez Červené more (okolo 1500 pr. Kr.) na 

Arabskú pustatinu; tu ich Boh živil mannou a dal im na hore Sinaj 10 prikázaní. Pred ich očami činil 

Boh veľmi mnohé zázraky. Mojžiš zomrel na vrchu, ktorý sa volal Nebo. 
 

3. Pod Jozuom podmanili si zasľúbenú zem, ale s pomocou sudcov museli ešte 300 
rokov bojovať proti nepriateľom.(1450— 1100 pr. Kr.) 
 

Jozue, nástupca Mojžišov, dal rozdeliť celú krajinu medzi 12 pokolení.  
— Sudcovia boli statoční mužovia, ktorých Boh v čas potreby vzbudil; boli ľudu vodcami vo vojne 

(vysluhovali i právo) a víťazili nad nepriateľom. Takí sudcovia boli: Gedeon, Jefte, Samson, posledný 
bol Samuel. 
 

4. Potom boli Židia spravovaní kráľmi, a síce Saulom, Dávidom a Šalomonom (1100— 

975 pr. Kr.) 
 

Saul bol ukrutník, ktorý vo vojne sám sa zmárnil.  

— Jeho nástupca Dávid (1055— 1015) vynikal veľkou nábožnosťou, spísal mnoho žalmov a dostal od 

Boha prisľúbenie, že z jeho rodu vyjde Vykupiteľ. Keď ľahkomyseľne 2 ťažké hriechy spáchal, konal 

prísne pokánie. Proti nemu povstal bez výsledku jeho syn Absolón.  

— Po ňom nasledoval jeho syn Šalamún; tento vybudoval v Jeruzaleme nádherný chrám (1012) a bol 

známy veľkoleposťou svojho dvora. Bol i veľmi múdry a spísal knihu Prísloví. 
 

5. Po smrti Šalamúnovej rozštiepila sa ríša na 2 čiastky: na kráľovstvo Izraelské na 
severe (975—722) a kráľovstvo Judské na juhu (975— 588). 
 

Po Šalamúnovi nasledoval vo vláde jeho syn Roboam. Tento uvalil na ľud ešte väčšie dane, ako jeho 
otec Šalamún. Preto 10 severných pokolení od neho odpadlo a utvorilo osobitné kráľovstvo pod 

menom Izraela. Len dvoje južných pokolení, Judovo a Benjamínovo, stálo Roboamovi verné a tvorilo 

kráľovstvo Judské. 
 

6. Lebo obyvatelia oboch kráľovstiev pravého Boha opustili, dal Boh obe zboriť a ich 
obyvateľov odviesť do zajatia. 
 

Kráľovstvo Izraelské malo 19 kráľov; títo zvádzali ľud k modlárstvu, aby do Jeruzalema neputoval. 

Preto Boh k tomuto ľudu posielal prorokov, aby ho napomínali a karhali. Konečne r. 722 prišiel 

assyrský kráľ Salmanassar, rozbúral kráľovstvo Izraelské a odviedol obyvateľov jeho, medzi nimi i 
Tobiaša, do zajatia assyrského. Títo zajatí dostali sa r. 606 — po zborení assyrskej dŕžavy — pod 

panovanie Babyloncov a r. 538. pod vládu perzského kráľa Cyrusa.  

— Kráľovstvo Judské málo 20 kráľov a udržalo sa dlhšie. Podmanil si ho len babylonský kráľ 

Nabuchodonosor, a keď sa vzbúrilo, odviedol mnohých Židov, medzi nimi i Daniela, do zajatia (606- 
599) a konečne r. 588 rozbúral Jeruzalem i chrám. Avšak i potom ešte konali sa obety na rozvalinách 

chrámových. (Bar. 1, 10) 
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7. Po návrate zo zajatia (536) žili si Židia v pokoji, až sa konečne (203) dostali pod 

vládu ukrutného sýrskeho kráľa Antiocha. 
 

Od r. 606 boli obyvatelia oboch kráľovstiev, Izraelského a Judského, pod jedným panovníkom a 
museli spolu bývať; preto sa onedlho zase spriatelili. Od týchto  čias menovali ich obyčajne Židmi. 
Perzský kráľ Cyrus, ktorý si r. 538 podmanil dŕžavu babylonskú (kráľ Baltasar bol usmrtený v tú istú 

noc, v ktorú zneuctil sv. nádoby), dovolil Židom r. 536 navrátiť sa do svojej vlasti a znovu vystavať 

chrám. Hneď odišlo 42.000 Židov pod vodcom Zorobabelom do Jeruzalema a mesto i chrám (bol 

hotový 516) začali znovu budovať. (Mysli na tešiace slová proroka Hagäa.) R. 453 dostali Židia od 
perzského kráľa Artaxerxesa i dovolenie, opevniť Jeruzalem múrmi. (Mysli na proroctvo Danielovo 

o 69 ročných týždňoch.) Pod vládou Peržanov ostali Židia vyše 200 rokov a za tento čas neboli trápení. 
R. 330 prišli Židia pod vládu Alexandra Veľkého, kráľa macedónskeho, ktorý rozbúral dŕžavu perzskú. 

Po jeho smrti mali Židia rozličných panovníkov, konečne (r. 203) boli poddaní kráľovi Antiochovi 
Epifanesovi IV. Tento prenasledoval ich pre náboženstvo; nútil napr. 7 bratov Machabejských a 

Eleazara k jedeniu bravčoviny a dal ich mučiť; i do chrámu kázal postaviť modly. 

 

8. Po zúrivej vojne vydobyli si Židia svoju slobodu a potom boli po 100 rokov 
spravovaní židovskými kráľmi (140-39 pr. Kr.) 
 

Pod vedením hrdinských Machabejcov (Mateja a jeho 5 synov) začali Židia boj za slobodu a úplne 

striasli so seba sýrske jarmo. (V boji padlo mnoho Židov, ktorí u seba mali modly. Judáš Machabejský 
dal za nich konať obetu.) Jeden z bratov Machabejských, Šimon, stal sa kráľom a hlavným kňazom v 

Júdsku (140). Po ňom vládli jeho potomkovia. V roku 64 zdržoval sa v Júdsku rímsky vojvodca 
Pompejus na svojom pochode na Východ a podmanil si kráľa židovského panstvu rímskemu. 
 

9. V roku 38 pr. Kristovi stal sa kráľom v Júdsku pohan menom Herodes. 
 

Keď totiž v Júdsku vypukla vzbura, zhodili Rimania židovského kráľa a postavili za tamojšieho kráľa 
pohana Herodesa Veľkého. (39 pr. Kr.) Herodes bol teda prvým židovským kráľom, ktorý nebol Žid. 

Pod ním teda musel prísť Mesiáš. Herodes bol vrahom betlehemských chlapcov; zomrel r. 3. po Kr.  
— Nástupcom Herodesovým bol jeho Syn Herodes Antipas (3— 40 po Kr.) Tento dal usmrtiť Jána 

Krstiteľa a robil posmech z Krista. Za ním nasledoval vnuk Herodesa Veľkého, Herodes Agrippa; tento 

dal sťať sv. Jakuba St. a hodiť do žalára sv. Petra. Dal sa nazývať bohom a za živa bol žraný červami 

(44).  

— V roku 70 po Kr. bol Jeruzalem Títom rozbúraný a Židia rozptýlení medzi všetky národy. 

 

2. Ostatné národy zeme dal Boh pripravovať na Vykupiteľa sčiastky 
skrze vyvolený národ alebo šľachetných mužov, sčiastky 
mimoriadnym spôsobom. 

 
Židia už následkom čulého obchodu (t.j. kupectva) svojho prišli do úzkeho styku s pohanskými 

národmi. Preto i sv. Písmo skoro prišlo do rúk pohanských i bolo preložené do cudzích jazykov. 
Riadením Božím stalo sa, že Židia prišli do zajatia a s pohanmi museli dlho žiť. Od nich naučili sa 

pohania poznať Boha pravého i proroctvá o Vykupiteľovi. Preto hovoril Tobiáš, Duchom Sv. osvietený: 

≪Chváľte Pána, vy dietky Izraelove...; lebo preto rozptýlil vás medzi pohanov, čo ho nepoznajú, aby 

ste im divy jeho vyprávali, a oznámili, že okrem neho niet iného Boha všemohúceho≫. (Tob. 13, 3 a 

d.)  

— I šľachetných mužov vzbudil Boh medzi pohanmi alebo poslal takých k ním. Pomysli si na Sokrata 

v Grécku (tento učil, že Boh je len jeden, a ten že je stvoriteľom sveta, ukázal nezmysel modloslužby, 

vynikal veľkou miernosťou, nezištnosťou, tichosťou a neohrozenosťou; pre svoje učenie bol r. 399 pr. 
Kr. na smrť odsúdený); mysli ďalej na Jóba v Arábii, na Jozefa v Egypte, na Jonáša v Ninive, na 

Daniela v Babylone a i. Z vynikajúcich cností týchto mužov, čiastočne i neohrozeného vyznania ich 

viery a zo zázrakov, ktoré Boh na ich ochranu činil (mysli na ochranu 3. mládencov v ohnivej peci, 

Daniela medzi levmi), muselo pohanom byť zrejmé, kto je pravý Boh. Preto sa i stávalo, že niektorí 
pohania prestúpili na židovskú vieru; takých nazývali proselytmi (novovercami).  

— No i mimoriadnym spôsobom poučoval Boh pohanov: tak napr. sv. troch kráľov skrze podivnú 
hviezdu (Mat. 2, 3), stotníka Kornelia v Casarei skrze anjela (Sk. ap. 10, 3), kráľa Baltasara skrze 

tajomnú ruku na stene (Dan. 5), kráľa Nabuchodonosora skrze zázračný sen, ktorý vzťahoval sa na 
pravého Boha a Mesiáša (Dan. 2), Balama skrze oslicu. (4. Mojž, 22, 28 a d.) Preto u pohanov vskutku 

nachádzanie túžbu po Vykupiteľovi. Viď, čo nasleduje. 
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3. Prv než Boh poslal Vykupiteľa, dal všetkým národom zeme upadnúť 

do hlbokej biedy, aby po Vykupiteľovi tým viac túžili a tým radostnejšie 
ho prijali. 
 
U Židov panovala najväčšia nezhoda vo veciach náboženských; tu závodili tri náboženské stránky 

alebo sekty; saducei, boháči krajinskí, čo zapierali večný život; farizeji, ktorí navonok najprísnejšie 

zachovávali všetky predpisy náboženské; esseni, ktorí sa od sveta celkom uťahovali a prísny kajúci 

život viedli.  
— U pohanov napriek všetkej filozofii rozmáhala sa úplná nevedomosť vo veciach náboženských a 

hrozná nemravnosť. Počet pohanských bohov bol toľký, že by človek musel zúfať, keby všetkých mal 

počítať, ako hovorí dejepisec Hesiod. Klaňali sa sochám, podlým ľudom, ba i zvieratám. Pohania 

považovali týchto bohov za ochrancov neprávosti a domnievali sa, že ich najlepšie uctia nešľachetnými 
a nemravnými skutkami, ba i obetovaním ľudí. No pritom uznávali svoju hlbokú biedu a túžili po 

pomoci. Rímsky básnik Horac sťažuje si (v jednej óde) na občianske vojny a vraví: ≪Príďže už ty synu 

vznešenej panny, ostaň dlho u ľudu svojho, navráť sa neskoro do neba a maj zaľúbenie v tom, že ťa 

tu nazývajú otcom a kniežaťom≫. Už predtým u Grékov Sokrates vyslovil nádej, že z neba zostúpi 
prostredník a bez omylu naučí nás povinnosti proti Bohu a ľudom. Právom teda kedysi umierajúci 

Jakub (1. Mojž. 49, 10) i proroci (Hag. 2, 7) menovali Vykupiteľa tým, ≪po ktorom túžia všetky 

národy≫.  
— A tak národy celého sveta pred príchodom Krista boli podobné chorému, ktorý žiada si lekára preto, 

že veľmi cíti bolesť svoju; zvädnutým rastlinám, ktoré si žiadajú osviežujúcej rosy; človekovi, ktorý do 

jamy padol a túži po vysloboditeľovi, lebo navzdory všetkým námahám vyjsť nemôže (A. Stolz); 

kráľovskému synovi, ktorý v najväčšej biede musí žiť a je nespokojný s osudom svojim, lebo vie, že je 
určený k dačomu lepšiemu (A. Stolz.)  

— I dnes ešte Boh tak pokračuje v múdrosti svojej; niektorým dáva najprv upadnúť do najväčšej biedy 

a len potom účinkuje na nich skrze Ducha Sv. To ukazuje životopis sv. Pavla, sv. Augustína a i. Ľudia 
totiž, čo sa v takom biednom stave nachádzajú, sú vnímavejší k pôsobeniu Ducha Sv. a po svojom 

obrátení slúžia Bohu oveľa horlivejšie. 
 

4. Kedy a kde žil Vykupiteľ? 
 

1. Vykupiteľ žil asi pred 1900 rokmi vyše 33 rokov na našej zemi. 
 

Od narodenia Krista začína sa náš kresťanský letopočet.  
 

V prvých storočiach kresťanských počítal sa čas podľa rokov panovania vladárov alebo rímskych 
konzulov. Od veľkého prenasledovania kresťanov za Diokleciana začali sa u kresťanov počítať roky od 

počiatku panovania toho cisára (284). (Doba mučeníkov.) Rímsky opát Dionys bol prvý, ktorý r. 525 

začal počítať roky od vtelenia Kristovho, t.j. od zvestovania Panny Márii. Cisár Karol zaviedol tento 

spôsob počítania času (kresťanskú éru t.j. dobu) v Germánií, no nepočítal od vtelenia, ale od narodenia 

Krista,  

— Avšak toto počítanie času nie je celkom dôkladné, lebo opäť Dionys o 4 roky neskoršie udal rok 

narodenia Krista. Kristus teda narodil sa o štyri roky skôr, než začal sa 1 . rok nášho letopočtu.  
 

Čas pred Kristom obyčajne nazývame Starým zákonom (alebo závetom), čas po Kristu 

Novým zákonom (závetom). (Žid. 9, 15—17) 
 

Čas pred Kristom a po Kristu nazývame zákonom alebo závetom preto, že Boh v ten čas vyjavoval 

ľudom svätú vôľu v príkazoch, ktoré dával im skrze Mojžiša a Ježiša Krista, a že im závetom (t.j. 

testamentom) poistil dedičstvo, a síce Židom zasľúbenú zem, kresťanom nebo.  
— Inak nazýva sa čas pred Kristom i Starou zmluvou (t.j. kontraktom), lebo Boh v ten čas s mnohými 
mužmi ustanovil zmluvu; tak s Noemom, Abrahámom, Jakubom a národom židovským na hore Sinaj 

skrze Mojžiša. Na hore Sinaj sľúbil národ židovský zachovávanie prikázaní, ktoré mu ohlásené boli. 
Boh sľúbil za to národu svoju ochranu a požehnanie. Zmluva bola zapečatená krvou zvierat.  
— Čas po Kristu nazýva sa i Novou zmluvou, lebo Boh skrze Syna svojho sľubuje ľuďom v tento čas 

žijúcim ich posvätenie a život večný, ak dva príkazy lásky zachovávať budú. Táto zmluva bola 

spečatená krvou Ježiša Krista.  
— Starým zákonom nazývajú sa i sväté knihy, ktoré v čase pred Kristom spísané boli; knihy po Kristu 

spísané menujú sa Novým zákonom. Tieto knihy menujú sa tak právom, lebo v nich je napísané 

osvedčenie vôle Božej a poistenie dedičstva. 
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2. Vykupiteľ účinkoval zväčša v Palestíne. 
 

O mene tomto treba poznamenať: Palestína menovala sa pôvodne Chanánom, neskoršie i Júdskom, 

obyčajne však ≪Zasľúbenou zemou≫ (t.j. zasľúbenou od Boha) alebo i ≪Svätou zemou≫ (t.j. zemou 

posvätenou Kristom, ktorý sa tam zdržoval).  
— O veľkosti a povahe tejto krajiny máme si zapamätať: Palestína bola len tak malá krajina (sotva 

500 štvorcových míľ veľká, teda polovicu toľká, ako Švajčiarsko), že pohania posmešne vraveli, že Boh 

Židov musí byť malým bohom, keď ľudu svojmu väčšej krajiny dať nevládal. Dĺžka neobnášala len 
asi 90, šírka asi 30 hodín. A predsa Palestína pre svoju priaznivú polohu uprostred starého sveta bola 

veľmi príhodná k rozšíreniu pravého náboženstva. Bola to krajina veľmi úrodná, ktorá akoby oplývala 

mliekom a medom (2. Mojž. 3, 8) tak, že obyvatelia jej neboli odkázaní na nijaký cudzí národ. Zo 

všetkých strán bola zamknutá morom a púšťami pred susednými krajinami, tak že sa obyvatelia jej 

nemohli priateliť s pohanmi.  
— Ohľadom ľudnatosti treba poznamenať: Palestína mala za časov Krista Pána 5 milión obyvateľov; 

z toho 1 milión pripadal na hlavné mesto Jeruzalem. Dnes má len asi pol milióna, Jeruzalem však 
iba 51.000 obyvateľov.  
— O polohe Palestíny máme si zapamätať: 
 

Palestína leží na pobreží Stredozemného mora z oboch strán rieky Jordánu. 
 
Väčšia polovica medzi Stredozemným morom a Jordánom nazýva sa Západným krajom Jordánu, 

menšia z tamtej strany Jordánu Východným krajom Jordánu.  
— Hranice Palestíny sú: na severe Fenícia, na východe Sýrsko-arabská pustatina, na juhu Arábia, na 

západe Stredozemné more.  

— O rieke Jordáne máme vedieť: Jordán je 80—150 krokov široký, veľmi bystrý, má vodu nažltlú, 
tečie cez malé jazero Meromské, potom cez 5 míľ dlhé jazero Genezaretské a konečne do Mŕtveho 

mora, ktoré je 10 míľ dlhé (na mieste, kde stáli kedysi mestá Sodoma a Gomora, so slanou nepitnou 

vodou a bez živej bytosti). (Cez Jordán prešli kedysi Židia suchými nohami; v ňom bol pokrstený 

Kristus. Na jazere Genezaretskom utíšil Kristus vlnobitie, tu kázal, chodil po vode a odovzdal Petrovi 
moc, aby jeho stádo pásol; tu stalo sa zázračné ulovenie rýb.) Pred vtokom svojim do Mŕtveho mora 
prijíma Jordán potok Karit, pri ktorom zdržoval sa Eliáš. Do Mŕtveho mora vlieva sa potok Cedron, 

ktorý od Jeruzalema tečie. (Cez tento utekal Dávid a prešiel Kristus pred smrteľnou úzkosťou.) 

 

Časti Palestíny majú nasledujúce mená: južná časť je Júdsko, stredná Samária, 
severná Galilea a východná s tamtej strany Jordánu Perea (s Itureou a krajom 

Trachonitiským). 
 
Obyvatelia Júdska najviac sa pridŕžali pravej viery, obyvatelia Samárie boli modlári a preto židmi 

nenávidení, obyvatelia Galilee boli čiastočne, najmä na severe, pohanskí a preto židmi zavrhovaní. 

(Meno Galilejčan alebo Galilejský bolo prezývkou. Galilejčanov bolo ľahko poznať po ich drsnom 
nárečí, tak poznaný bol i Peter v preddvorí hlavného kňaza.) 

 

Najvýznamnejším mestom Palestíny bol Jeruzalem, kde sa nachádzal chrám. 
 
Jeruzalem (t.j. miesto pokoja) nazýva sa i mestom Štyroch pahorkov, lebo leží na štyroch vrchoch; 

najvyšší je hora Sion, na ktorej sa velebne vypínal hrad Dávidov a kde nachádzal sa i dom poslednej 
večere; východne odtiaľ je vrch Akra s prameňom a rybníkom Siloe na juhu (mysli na uzdravenie 

slepého od narodenia); severne odtiaľ je vrch Moria, na ktorom nachádzal sa chrám a kde kedysi Izák 

mal byť obetovaný; ďalej na sever je vrch Bezetha s novým mestom. Západne od Morie a von 

z mestských múrov je Golgota, i horou Kalváriou zvaná, na ktorej Kristus bol ukrižovaný. Tieto vrchy 
ležia medzi dvoma dolinami; západná nazýva sa dolinou Gennonskou (Gennon, t.j. peklo, lebo tu 
kedysi modlárske Izraelitky obetovali svoje deti Molochovi), východná dolinou Josafatskou (t.j. dolinou 

súdu Božieho, lebo mysleli, že sa tu raz bude konať súd sveta), ktorou tečie potok Cedron. Východne 
od doliny Josafatskej je hora Olivová, kde sa Kristus rád zdržoval, so záhradou Getsemanskou.  

— Jeruzalem stál už za časov Melchisedecha, ktorý bol kráľom tohto mesta (okolo r. 2000 pr. Kr.), 

stal sa sídelným mestom židovských kráľov za Dávida (okolo r. 1000 pr. Kr.), bol potom o 400 rokov 

(588) celkom rozbúraný od babylonského kráľa Nabuchodonosora, po 50 rokoch (536) znovu 
vybudovaný a r. 70 po Kr. od Rimanov pod Títom zase spustošený.  

— Chrám na hore Morii tvoril podlhovastý štvorhran a bol stavaný zväčša z bielych štvorhranných 
kameňov. Zďaleka vyzeral ako snehom pokrytý vrch a pohľad naň bol veľkolepý. Mal jedno preddvorie 
pre ľud, ďalej do vnútra preddvorie pre kňazov s oltárom pre zápalne obety a v tomto preddvorí stála 

na vyvýšenom mieste vlastná budova chrámu, asi 30 metrov dlhá, 10 metrov široká, 15 metrov vysoká 

a pokrytá plytkou strechou z cédrového dreva. Budova chrámu pozostávala z predsiene, svätyne 
a najsvätejšieho (velesvätyne). Posledné dve miestnosti boli na stenách hrubým zlatým plechom 
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pokryté a jedna od druhej oddelené oponou, ktorá sa roztrhla pri smrti Kristovej. V ≪najsvätejšom≫ 

medzi dvoma veľkými a pozlátenými cherubínmi bola archa úmluvy, v ktorej nachádzali sa tabule 10 
prikázaní, manna, prút Áronov a kniha zákonov. Tu trónil Boh v jednom oblaku (ktorý vôbec nebol 

robený kadidlom).  

— Chrám bol vybudovaný kráľom Šalomonom okolo r. 1000 pred Kr.; o 400 rokov neskôr (588) zboril 

ho Nabuchodonosor, no po 70 rokoch (516), po návrate zo zajatia babylonského, bol Zorobabelom 

znovu postavený (avšak chýbala mu archa úmluvy) a za časov Kristových, kráľom Herodesom 

obnovený. V roku 64 po Kr. boli s obnovením hotoví, ale už r. 70 bol Rimanmi rozborený. Cisár Julián 
pokúsil sa r. 361 zase vystavať chrám, ale zemetrasenie zborilo už postavené múry a plamene 

vyblkujúce zo zeme odohnali staviteľov. Chrám až do konca sveta nikdy nebude vystavaný. (Dan. 9, 

27) 
 

Okrem Jeruzalema najpamätnejšie mestá sú Betlehem a Nazaret. 
 
Dôležité miesta v Judsku: južne od Jeruzalema leží Betlehem, rodisko Kristovo; ďalej na juh Hebron, 

kde bývali Abrahám, Izák a Jakub, ako i rodičia sv. Jána Krstiteľa; východne od Jeruzalema leží 
Betania, kde býval Lazar, a púšť Kvarantánia, miesto 40-denného pôstu Kristovho; severovýchodne 

od Jeruzalema je palmové mesto Jericho, kde býval kajúci mýtnik Zachej; severne od Jeruzalema je 

Emaus, kde sa zjavil vzkriesený Vykupiteľ; pri mori leží fenické mesto Joppe, preslávené v križiackych 

vojnách, kde Peter vzkriesil Tabitu a skadiaľ bol povolaný k pohanskému stotníkovi Korneliovi, južne 
odtiaľ na morskom pobreží je bývalá krajina Filištínov s mestami Gazou a Askalonom. Západne od 

Mŕtveho mora je júdska púšť alebo púšť sv. Jána preto, že sa tam zdržoval Ján Krstiteľ, predchodca 

Kristov.  
— Dôležité miesta v Samárii. Hlavné mesto Samária asi prostred krajiny; južne odtiaľ studňa 
Jakubova pri Sicheme, kde sa Kristus zhováral so Samaritánkou; východne odtiaľ hora Qarizim, kde 

Samaritáni mali modlársky chrám; na juhu Silo, kde sa od časov Josuových za 350 rokov nachádzala 

archa úmluvy; pozdĺž Stredozemného mora rozprestiera sa úrodná rovina Saronská; pri mori leží 

Cesarea, t.j. cisárske mesto, kde rímski vladári sídlili; na severo-západe blízko mora a na hranici je 
300 metrov vysoká, krásna a úrodná hora Karmel so svojimi 1000 jaskyňami, kde zdržovali sa 

pustovníci a kde kedysi konala sa obeta Eliášova a kňazov Balových.  
— Dôležité miesta v Galilei: Nazaret (= mesto kvetu), kde Matka Božia bývala vtedy, keď jej anjel 

zvestoval, že porodí Krista, a kde zdržoval sa Kristus až do 30. roku svojho života; južne odtiaľ vrch 
Tábor, kde sa Kristus premenil; pri ňom Naim, kde Kristus vzkriesil mládenca; východne od Nazareta 

Kana, kde Kristus na svadbe učinil prvý zázrak. Pri jazere Genezaretskom leží Kafarnaum, ≪mesto 

Kristovo≫, v ktorom sa Spasiteľ tak rád zdržoval a toľko zázrakov činil, napr. uzdravil sluhu 

pohanského stotníka, vzkriesil dcéru Jairovu; tu prisľúbil sviatosť oltárnu a povolal apoštola Matúša; 
južne odtiaľ je Betsaida, skadiaľ pochádzali apoštoli Ondrej a Filip: potom príde Magdala, kde 

zdržovala sa hriešnica Magdalena; pri jazere leží i Tiberias. Na severe Galilee leží Cesarea Filipova, 
kde Peter dostal vládu kľúčov. Za Galileou už vo Fenícii, na morskom pobreží ležia mesta Tyrus a 

Sidon, kde Kristus častejšie chodil (Mat. 15, 21; Mar. 7, 24); na hranici Galilee leží 3000 metrov 

vysoké a ustavičným snehom pokryté pohorie Libanon (= biele hory) s vysokými cédrami (teraz ich je 

už len 300 v jednom lesíku) a východne odtiaľ veľký Hermon, 2900 metrov vysoký: ešte ďalej na východ 

Damask, pred ktorým mestom obrátil sa Šavel na Pavla.  

— Dôležité miesta v Perei: Blízko Mŕtveho mora, východne od ústia Jordánu leží Betabara (= Betania), 

kde krstil sv. Ján Krstiteľ; tu ukazoval na Krista a menoval ho Baránkom Božím; východne odtiaľ 
vrch Nebo, na ktorom zomrel Mojžiš; južne od jazera Genezaretského leží Pella, kde kresťania našli 

útočište počas obliehania Jeruzalema r. 70 po Kr. 
 

5. Ježiš z Nazareta je Vykupiteľ alebo Kristus. 
 

Židia nazývali Vykupiteľa, ktorý mal prísť, obyčajne Mesiášom alebo Kristom, t.j. Pomazaným.        

≪Pomazanými Pána≫ menovali sa u Židov proroci, najvyšší kňazi a králi, lebo títo pri prevzatí svojej 

hodnosti bývali pomazaní, na znak, že sú poslanci Boží. (Mazanie znázorňovalo prijaté osvietenie 

a posilnenie skrze Ducha Sv. a napomínalo pomazaných k láskavosti.) Avšak budúci Mesiáš mal byť 

najväčším prorokom, arcikňazom a kráľom spolu; preto menovali ho Židia zväčša len ≪Pomazaným 

Pána≫ (hebrejsky, t.j. židovsky ≪Mesiášom≫, grécky ≪Kristom≫). A predsa Mesiáš nie navonok bol 

pomazaný olejom, ale vnútorne skrze Ducha Sv. (Ž. 44. 8) ; on mal v sebe plnosť Ducha Sv. (Sk. ap. 

10, 38) 
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1. Ježiš z Nazareta je Vykupiteľ, lebo na ňom sa splnilo všetko, čo proroci 

o Vykupiteľovi predpovedali. 

 
Ježiš vo svojich rečiach často poukazoval na túto okolnosť (Ján 5, 39; Luk. 18, 31), obzvlášť keď po 
svojom zmŕtvychvstaní s dvoma učeníkmi išiel do Emausa. (Luk. 24, 26) I sv. apoštol Matúš dokazuje 

v svojom Evanjeliu, že sa na Kristovi splnili predpovedania prorokov. Už mnohí židia sa obrátili 

následkom toho, že život Krista porovnali z proroctvami; tak známy Veith, ktorý neskôr bol 

znamenitým kazateľom vo Viedni. 
 

2. Že Ježiš z Nazareta je Mesiáš od Boha poslaný, vyplýva i z toho, že kráľovstvo ním 
na zemi založené ustavične trvá. 
 

Lži mesiáši mali spočiatku obyčajne mnoho prívržencov, no neskoršie ich celkom stratili. Nazaretský 
Ježiš má však prívržencov svojich po všetky storočia. Keby kráľovstvo ním na zemi založené, Cirkev, 

bolo ľudským dielom, bolo by dávno zahynulo. No lebo nehynie, a to ani navzdory všetkým 
prenasledovaniam, musí byť dielom Božím; a zakladateľ musí teda byť Mesiáš od Boha poslaný. 

Pomysli na znamenité slová Gamalielove vo vysokej rade. (Sk. ap. 5, 38) 

 

3. Ježiš sám výslovne menoval sa Vykupiteľom a síce v rozhovore so samaritánskou 
ženou i pred najvyšším kňazom Kajfašom. 
 

Samaritánska žena pri studni Jakubovej povedala Ježišovi: ≪Ja viem, že príde Mesiáš, ktorý nazýva 

sa Kristus≫. Na to riekol jej Ježiš: ≪Ja som to, ktorý hovorím s tebou≫. (Ján 4, 25)  

— Najvyšší kňaz Kajfaš oslovil Krista: ≪Zaklínam ťa skrze Boha živého, aby si nám povedal, či si ty 

Kristus, Syn Boží!≫ Kristus odpovedal: ≪Áno, ja som to≫. (Mat. 26, 64) I to treba povážiť, že Kristus 

pochválil Petra, keď ho nazval ≪Kristom, Synom Boha živého≫. (Mat. 16, 16) 

 

4. Aj anjeli zvestovali ho ako Vykupiteľa a síce: anjel na nivách betlehemských a 

anjel, ktorý sa zjavil Jozefovi. 
 

Anjel zjavil sa pastierom na poli betlehemskom a hovoril: ≪Nebojte sa, lebo hľa, oznamujem vám 

radosť veľkú, ktorá bude všetkému ľudu; lebo dnes v meste Dávidovom narodil sa vám Spasiteľ, ktorý 

je Kristus Pán ...≫ (Luk. 2, 10)  

— Jozefovi, ktorý Máriu chcel prepustiť, vo sne zvestoval anjel narodenie Krista a riekol: ≪Nazveš 

meno jeho Ježiš, lebo spasí ľud svoj od hriechov≫. (Mat. 1, 21)  

— Lebo Ježiš z Nazareta je Kristus alebo Mesiáš, preto nazýva sa i: Ježiš Kristus. Tak menoval sa 

Spasiteľ i sám. (Ján 17, 30) 
 

6. Životopis Krista. 
 

I. Mladosť Krista. 
 

Narodenie Krista bolo zvestované archanjelom Gabrielom preblahoslavenej Panne 

Márii v Nazarete. (Luk. 1, 25) 
 

Na toto zvestovanie upomína nás sviatok Zvestovania Panne Márii 25. marca, ďalej každodenné 

trojnásobné zvonenie a prvá časť Zdravasu, ktorá obsahuje slová archanjelove.  
— Po zvestovaní narodenia Krista navštívila Mária svoju príbuznú Alžbetu. Táto pozdravila ju slovami, 
ktoré sa  modlíme v 2. čiastke Zdravasu. U Alžbety predniesla Mária utešený chválospev Magnificat. 

t.j. Velebí duša moja Pána atď. (Luk. 1) ≪Navštívenie P. Márie≫ (v máloktorých krajinách je 

zasväteným sviatkom) slávi sa v Cirkvi 2. júla (niekde v 1. nedeľu júla), teda len po oktáve sviatku 

Narodenia sv. Jána Krstiteľa; z toho môžeme usudzovať, že Mária pravdepodobne ešte po narodení 

sv. Jána Krstiteľa zostala v dome Zachariašovom.  

— I sv. Jozefovi, ženíchovi Márie, zvestoval anjel narodenie Krista. (Mat. 1, 18—15) Jozef totižto chcel 

prepustiť Máriu z príčiny udanej u Mat. 1, 18; aby tak neurobil, poslal Boh k nemu anjela. 

 

Kristus narodil sa z preblahoslavenej Panny Márie v Betleheme v jednej maštali. 
 

Mária musela s Jozefom odísť do svojej domoviny, do Betlehema, lebo cisár Augustus nariadil 
počítanie ľudu. (Luk. 2. 1) Panovníci často vydávajú rozkazy a nevedia k čomu Boh využije, čo oni 

rozkazujú (Bisk. Wittmann). Musela vojsť do jednej maštale, lebo v Betleheme už nebolo pre nich 
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miesta. (Luk. 2, 7) Táto maštaľ bola akousi pivnici podobnou miestnosťou von z mesta Betlehema; 

pivničné sklepenia, čo sa tu nachádzali, mali byť pozostatky rozpadnutého paláca Dávidovho a slúžili 

pastierom ako stajňa pre dobytok. (Kat. Emm) Ako pri počatí, tak i pri narodení stala sa odchýlka od 

riadneho kolobehu prírody. (Rim. Katech.) Mária bola slobodná od spomenutých v 1. Mojž. 3, 16 

následkov dedičného hriechu (Rim. kat.); slobodná bola preto, lebo bez žiadosti telesnej počala. (Sv. 

Bern.) Sv. Augustín volá: ≪Hľa, ten, ktorý nosí svet, leží v jasliach! Ktorý kŕmi anjelov, je kŕmený 

matkou. Sila oslabla, aby slabosť zosilnela≫. A zase: ≪Veľký lekár zostúpil z neba, lebo na zemi ležal 

veľký chorý. Lieči spôsobom celkom novým, lebo na seba berie chorobu našu≫. ≪Kristus, keď bol 

bohatý, stal sa chudobným, aby sme my zbohatli chudobou jeho≫. (2. Kor. 8, 9).  

 

— Všetko čo stalo sa pri narodení Krista (a vôbec v celom živote jeho), má hlboký vyznám:  

 
1. Kristus sa narodil v Betleheme (slovensky: Miesto chleba), lebo je živým chlebom nebeským. (Sv. 

Hier.) Nenarodil sa v Nazarete, ale v cudzine, lebo zo svojej pravej vlasti, z neba, zostúpil na zem, 

kde je celkom cudzím väčšine ľudí.  

2. Narodil sa medzi pastiermi a ovcami, lebo on sám je ≪dobrý pastier≫ (Ján 10, 11) veľkého stáda.  

3. Narodil sa v maštali, lebo zem, na ktorú zostúpil, je v prirovnaní k nebu takrečeno maštaľou. 

Nenarodil sa v dome, ale v maštali, aby sa každý s dôverou k nemu približoval. (Sv. Pet. Zl.)  

4. Narodil sa v skrytosti, lebo je ≪skrytý Boh≫ (Is. 45, 15), ktorého v terajšom živote vidieť nemôžeme 

a ktorý miluje skrytosť dobrých skutkov. (Mat. 6, 1— 6)  
5. Dal sa uložiť v jasliach, kde dobytok má pokrm, lebo aj on je pokrmom pre ľudí; dal sa hneď položiť 

na drevo, aby dal na vyrozumenie, že preto prišiel na svet, aby na dreve zomrel. (Podobne leží v 

tabernakule, a či svätostánku.)  

6. Narodil sa v tmavej noci, lebo vtedy väčšina ľudstva bola pohrúžená do tmy a ničoho nevedela o 

pravom Bohu.  

7. Narodil sa v zime a za chladnej noci (v Palestíne je v noci hodne zima), lebo vtedy v srdciach 
ľudských bolo veľmi zima, keď im celkom chýbala láska k Bohu a blížnemu. 

8. Kristus prišiel z neba dolu v nočnom čase, ako rosa (Is. 45, 8), lebo on práve tak osviežujúco pôsobí 

na ľudí, ako rosa na rastliny. 

9. V čas narodenia jeho bol chrám boha Jánusa v Ríme zamknutý, teda pokoj na celej zemi, lebo 

Kristus je knieža pokoja (Is. 9, 6) a Boh pokoja. (1. Kor. 14, 33)  
10. Spasiteľ prišiel na svet ako dieťa a nie ako dospelý muž, aby nás totižto tým ľahšie pritiahol k 

sebe; pred veľkým ustupujeme chúlostivo, ale k decku približujeme sa bez strachu, ba máme s 

ním i trpezlivosť, keď ho počujeme plakať. 
11. Kristus prišiel v chudobe a zaprení, aby nám povedal, že do neba nevedie cesta pôžitkov a 

telesných rozkoší, ale cesta utrpenia a sebaovládania. Chcel poukázať i na to, že je veľkým 

priateľom chudobných, ku ktorým obrátil sa v prvom rade, keď hlásal evanjelium. (Luk. 4, 18)  
12. Kristus dal v noci svetlom ožiariť betlehemské pole, aby poukázal, že prišlo svetlo sveta (Ján 8, 

12), ktoré vo tme svietiť bude. (Ján 1, 5)  
13. Chválospevom anjelským dal hneď oznámiť prečo z neba prišiel; chcel osláviť Boha (Ján 13, 32) a 

doniesť ľuďom pokoj (Ján 14, 27), a síce pokoj s Bohom (zmierenie s Bohom skrze smrť na kríži), 

pokoj so sebou (pravú spokojnosť, akú dosiahneme poznaním a zachovávaním toho, čo sv. 

evanjelium učí) i pokoj so všetkými ľuďmi (skrze príkaz lásky k blížnemu, lásky k nepriateľovi, 

skrze tichosť).  
14. Pastierom a nie pyšným farizejom dal svoje narodenie zvestovať skrze anjela, lebo svoje tajomstvá 

skrýva pred múdrymi a opatrnými, a zjavuje ich maličkým (Mat. 11, 25), lebo sa pyšným protiví, 

a pokorným dáva milosť svoju. (1. Pet. 5, 5) Malo sa tým i naznačiť, že takto bude po všetky časy: 

pyšným, hoci najväčším učencom, je učenie Kristovo zatvorenou knihou, ale nízki a pokorní sú 

Bohom osvietení. 
15. K jasliam svojim najprv povolal židov, totiž pastierov a potom pohanov, totiž sv. 3 kráľov. Tým 

chcel naznačiť, že do Cirkvi svojej najprv povolá židov (Mat. 15, 24) a potom pohanov skrze 
apoštolov svojich.  

16. Zázračná hviezda na nebi mala ľudom ukázať, že Kristus tvorca divov z neba dolu zostúpil.  

17. Počítanie ľudu pri jeho narodení pripomína veľké počítanie ľudstva pri druhom príchode jeho.      

≪Kristus teda učil nás už pri svojom narodení, prv než by sa bol ozval. (Rim. kat.)  

 

— Obrady: Na Vianoce 25. dec. slávime sviatok Narodenia Krista Pána. Slovo ≪vianoce≫ znamená 

posvätnú alebo svätú noc. Ona je Svätá, lebo sa nám v nej narodil Spasiteľ, ktorý je najsvätejší. Lebo 

okrem toho koncom decembra deň zase sa dĺži a svetla pribúda, vyobrazujú Vianoce i ≪Svetlo sveta

≫, ktoré prišlo. Deň pred Vianocami nazýva sa svätovečerom alebo vigíliou a je spojený s prísnym 

pôstom; večer tohto dňa nazýva sa u nás ≪štedrým≫ alebo ≪dohviezdnym≫. Vo vianočnú noc o 12 

hodine býva slávnostná sv. omša (utiereň). Na Vianoce každý kňaz môže slúžiť tri sväté omše; tieto 

upomínajú na trojaký príchod Krista: v podobe ľudskej v Betleheme, v podobe chleba na oltári a v 
božskej velebnosti na deň súdny. Tri omše upomínajú i na trojaké narodenie Krista, a síce na večné 
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od Boha Otca, na súčasné z Panny Márie a na duchovné v našom srdci. V mnohých kostoloch vídame 

na Vianoce ≪betlehem≫ (jasličky). Tento nábožný obyčaj ≪betlehemov≫ alebo jasličiek v kostoloch 

a domoch pochádza od sv. Františka Assiského. (Viď o ňom III. diel: hry pašiové.) Panuje i obyčaj 
postavovať v domoch vianočné stromčeky; vianočný stromček pripomína osudný strom v raji (preto 

sú na ňom jablká), ale i na strom alebo drevo sv. kríža. (Preto vešajú sa naň vzácne veci a svetielka.) 
Vianočné dary upomínajú na dar, ktorý sme v tento deň dostali od nášho Otca nebeského. Po 

Vianociach nasleduje sviatok sv. Štefana, pamiatka sv. Jána a mláďatok. Cirkev chce povedať: ≪Ak 

chceš prísť ku Kristovi, musíš ako Štefan, byť mučeníkom, i keď nie spôsobom krvavým, aspoň 

nekrvavým skrze sebazaprenie a trápenie; musíš ako Ján milovať Boha a blížneho a konať obzvlášť 

skutky  milosrdenstva;  musíš  konečne byť pred Bohom taký,  ako dieťa≫. Štyri týždne pred 

Vianocami menujú sa adventom (=príchodom); pripomínajú nám 4000 rokov pred príchodom Krista. 

Čas adventný, ktorý nás upomína na biedu pohanov a pád prvých rodičov v raji, bol vždy považovaný 
za čas pokánia; preto už dávno (okolo r. 480) bolo predpísané postiť sa v advente, a síce trikrát v 

týždni, a v nedele čítali sa ako evanjelia kázne sv. Jána Krstiteľa o pokání. Advent trvá do 24. 
decembra, v deň ktorý je pamiatka prarodičov Adama a Evy. Týmto protipostavením prvého Adama 

(24. dec.) druhému (25. dec.) chce nás Cirkev upomínať na veľké milosrdenstvo Božie, ktoré sa vo 
vtelení zjavilo. Advent práve padá na čas, keď je v prírode tma a zima, lebo za 4 tisíc rokov pred 

Kristom i v duchu ľudskom panovala tma a v srdciach zima. (Pomyslime si len na modlárstvo, otroctvo 

a obetovanie ľudí.) 

 
Novorodeniatku prišli sa klaňať najprv pastieri, potom svätí traja králi. 
 

Pastieri, ktorí na betlehemskom poli strážili stádo svoje, dozvedeli sa skrze anjela, že sa narodil 

Kristus. (Luk. 2, 9) Sv. traja králi od východu (t.j. z krajiny ležiacej východne od Palestíny) videli 
zázračnú hviezdu, ktorá ich viedla k jasliam. (Mat. 2, 9) Táto hviezda teda nebola obyčajná, lebo 

pohybovala sa na nebi v rozličných smeroch; bol to podistým anjel v podobe hviezdy. (Sv. Zl.) Katarína 

Emmerichova hovorí vo svojich videniach, že na hviezde tejto bolo vidieť veľmi mnoho obrazov, napr. 

dieťa s krížom, paniu s dieťaťom, kalich s hroznom a s klasmi, kostol, písmená       ≪Judsko≫ atď. 

Sv. traja králi ukazujú svojimi darmi, kto je ten, ktorému sa klaňajú. (Sv. Iren.) Nesú mu zlato, odznak 

vernosti, lebo je kráľ; kadidlo, odznak modlitby, lebo je Boh; horkú myrhu, odznak mŕtvenia, lebo je 
Vykupiteľ a ako taký bude mnoho trpieť. Sv. 3 králi vrátili sa domov inou cestou, čím označuje sa, že 

my hriešni ľudia len tak môžeme sa vrátiť do svojej pravej vlasti, do raja, keď opustíme cestu, ktorou 

sme doposiaľ išli a nastúpime cestu pokánia, poslušnosti, sebazaprenia. (Sv. Reh. Vel.)  

— Pastieri boli zástupcami židov (i chudobných), sv. 3 králi zástupcami pohanov (i bohatých). Relikvie 

(pozostatky) sv. troch kráľov boli cisárom Barbarossom (1162) prenesené do Kolína; tu nachádzajú 

sa v hlavnom chráme.  
— Sviatok sv. Troch kráľov je 6. januára; v deň predtým za starodávna krstili sa vo východnej Cirkvi 

pohania. Ešte i dnes v niektorých krajinách býva v tento deň posviacka vody (trojkráľová voda), kriedy 

a soli. Počiatočné písmená mien sv. troch kráľov píšu sa na dvere, aby naše príbytky pod ich ochranou 

boli. Sviatok sv. Troch kráľov nazýva sa i sviatkom ≪Zjavenia≫, lebo sa za predošlých čias v tento 

deň slávilo Narodenie Krista P., teda zjavenie Krista na zemi. (Preto v gréckej Cirkvi ešte i dnes trvá 

advent až do Troch kráľov.) Deň tento má byť pamätným i preto, že vtedy Kristus v Jordáne bol 

pokrstený a že neskoršie v ten istý deň učinil svoj prvý zázrak v Káne. Na Tri kráľe vídať v niektorých 

kostoloch pri betleheme i vyobrazenie sv. troch kráľov. Títo vyobrazujú sa najviac tak, že predstavujú 

tri hlavné rasy ľudského pokolenia (biele, žlté a čierne). Murín obyčajne stojí v úzadí, lebo synovia 

Chamovi najneskôr vstupujú  do kresťanstva. 
 

Keď malo Dieťa 8 dní, dostalo pri obriezke meno ≪Ježiš≫. (Luk. 2, 21) 
 

Obriezka bola obrad, ktorý povzbudzoval k očisteniu sa od neprávostí. (Sv. Amb.) Ježiš (hebrejsky: 

Ješuah) je toľko, ako ≪Spasiteľ≫ alebo Vykupiteľ. Toto meno je, ako hovorí sv. Pavol, nad všetky 

mená. (Filip 2, 9) Lebo ho sám Boh vyvolil a zvestoval Panne Márii. (Mat. 1, 21) Ono má i veľkú  moc: 

Vzývanie tohto mena donáša pomoc v pokušení a v každom nešťastí; zlí duchovia utekajú pred ním. 

(Mar. 16, 17) Proroci menovali budúceho Vykupiteľa obyčajne ≪Emanuelom≫, t.j. ≪Boh s nami≫. 

(Is. 7, 14)  

— Sviatok Obrezania 1. Januára je spolu sviatkom Nového roku. Cirkev chce tým napomínať nás, 

aby sme všetko začínali v mene Ježiša a srdce svoje obrezali od všetkého hriechu a nečistoty (Kol. 2, 

11) aby sa nám v novom roku dobre vodilo. Len pápež Inocenc XII. r. 1691 ustanovil, aby sa nový rok 

s 1. januárom začínal; predtým zväčša Vianoce bývali začiatkom nového roku. Deň pred Novým 
rokom, čo deň pamiatky sv. Silvestra, býval kedysi sviatkom. Preto sa až po dnes udržala slávnostná 
bohoslužba, ktorá sa na konci starého roku odbavuje. Ostatne sluší sa, aby sme na konci roka 

ďakovali Bohu; tým dosiahneme nové milosti pre nastávajúci rok. Blázni sú, ktorí končia tento deň 

len v samých veselostiach. 
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Keď Dieťa malo 40 dní, bolo obetované v chráme jeruzalemskom. (Luk. 2, 39) 
 

Mária splnila predpis Mojžišov (3. Mojž. 12), hoci bola bez hriechu a ako Taká nepotrebovala 
očisťovanie. Mária obetovala Ježiša, lebo Boh po usmrtení prvorodenstva u Egypťanov podržal si 

prvorodenstvo Izraelitov ako svoje vlastníctvo. (4. Mojž. 8, 17)  

— Sviatok ≪Očisťovania Panny Márie≫ 2. februára nazýva sa inak i Hromnicami. V tento deň býva v 

kostole pred omšou procesia s horiacimi sviecami, lebo staručký Simeon v chráme nazval Krista ≪
Svetlom k osvieteniu pohanov≫. (Luk. 2, 32) Táto procesia so sviecami bola uvedená preto, lebo 
pohania vo februári, keď deň na našej polovici zemegule očividne rastie a tak pribúda svetla, ku cti 

bohov svojich dodržiavali procesie s pochodňami (fakľami). Pohanský zvyk tento mal byť vytisnutý 
kresťanskou procesiou. Pred procesiou posviacajú sa v kostole sviece. Pri posviacke tejto modlí sa 

kňaz za osvietenie a ochranu pre všetkých, čo si posvätené sviece nábožne odkladajú. A preto nie je 

žiadna povera, keď tieto ≪hromničné≫ sviece počas hromobitia alebo v hodinu smrti zapaľujeme a 

vzhľadom na modlitbu kňazovu, konanú pri posviacke, Boha o ochranu prosíme. Povera bola by len 
vtedy, keby sme napr. boli toho názoru, že posvätenou sviecou môžeme prekaziť uderenie hromu. 

(Hrom napriek tomu môže uderiť, ale Boh môže zachrániť nábožného kresťana.) V deň po 

Hromniciach t.j. 3. febr. je pamiatka sv. Blažeja. Vtedy kňazi žehnajú veriacich dvoma posvätenými 

sviecami, a síce horiacimi, lebo takým spôsobom i sv. Blažej zachránil od smrti jedného na hrdlo 

chorého chlapca. Horiace sviece v tie dva dni vyobrazujú Krista, ktorý je ≪Svetlo sveta≫; pomysli na 

slová Simeonove pri obetovaní Krista v chráme. Po vzore Márie i kresťanské matky nosia svoje 

novorodeniatka do kostola a obetujú ich Bohu. (Vádky alebo úvod šestinedielky.) 

 
Prvé roky svojej mladosti strávil Kristus v Egypte a potom zdržoval sa v Nazarete 
až do 30. roku svojho veku. (Mat. 2) 
 
Anjel napomenul Jozefa, aby zutekal, lebo Herodes chcel usmrtiť Dieťa. (Mat. 2, 13) Nato dal Herodes 

v okolí Betlehema povraždiť všetkých chlapčekov, čo ešte nemali 2 roky. (Mat. 2, 16) Túto karu 

dopustil Boh na matky betlehemské pre ich nemilosrdenstvo voči vtelenému Synovi Božiemu; lebo 

nechceli prijať na nocľah Matku Božiu a sv. Jozefa, keď títo do Betlehema prišli. No nevinné deti nič 

nestratili takou mučeníckou smrťou; lebo krstom z krvi dosiahli radosti nebeské. V jednom predmestí 
Kaira (vtedy Heliopolis) ctia od dávna bydlisko sv. Rodiny. Prítomnosťou Ježiška posvätený Egypt bol 
neskoršie obývaný tisícami mníchov, ktorí viedli život podobný anjelskému. Mysli napr. na sv. Antona 

Pustovníka, sv. Pavla Tebaiského. Tu bol sv. Pachomiom založený i prvý kláštor na jednom ostrove 

nílskom (340).  

— Po návrate z Egypta žil Ježiš v Nazarete. Kristus vyvolil si za miesto pobytu práve ten kraj a to 
mesto, ktoré Židia najviac zavrhovali; tým chcel nás učiť pokoru. Až do 30. roku veku svojho viedol 

skrytý život, aby nám odporúčal utiahnutosť od sveta.  

 

Keď Kristus mal 12 rokov, putoval do Jeruzalema, a síce do tamojšieho chrámu. Tu 
svojou múdrosťou udivil zákonníkov. (Luk. 2, 41 a ďal.)  
 

Keď sa Kristus stal dospelým, Ján Krstiteľ oznamoval na púšti jeho verejné 
vystúpenie. 
 

O Jánovi Krstiteľovi vieme nasledujúce: Archanjel Gabriel zvestoval otcovi Zachariašovi, keď v chráme 

obetoval, narodenie Jána Krstiteľa. Zachariaš nechcel tomu veriť a onemel (Luk. 1); pri narodení syna, 
zas navrátila sa mu reč a modlil sa utešený chválospev Benedictus, t.j. Požehnaný Pán Boh izraelský 

atď. (Luk. 1, 57—80) Ján Krstiteľ už od malička žil na púšti a pripravoval sa prísnym kajúcim životom 
na svoj úrad, t.j. za predchodcu Vykupiteľa. Konečne, keď Kristus mal už asi 28 rokov (Luk. 3, 1), na 

rozkaz Boží vystúpil zo samoty a pri Jordáne, kde sa Židia v zástupoch hrnuli k nemu, držal prísne 

kázne o pokání, oznamoval príchod Vykupiteľa a krstil. (Mat. 3) Raz videl prichádzať Krista, a zvolal: 

≪Ejhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta!≫ Lebo Ján karhal kráľa Herodesa pre jeho hriešny 

život, dal ho tento do väzenia hodiť (Mar. 6, 18) a neskôr pri jednej hostine dal mu sťať hlavu. (Mat. 
14) Ján je predobrazom pustovníkov. 

 

II. Verejná činnosť Kristova. 
 

Keď Kristus mal 30 rokov, dal sa od Jána v Jordáne pokrstiť a potom postil sa 40 
dní na púšti, kde sa dal pokúšať diablovi. (Mat. 3-4) 
 
Všetci apoštolskí mužovia pred svojim verejným vystúpením utiahli sa do samoty, tak napr. Mojžiš, 

Ján Krstiteľ a apoštoli pred zoslaním Ducha Sv. Svojim pôstom a víťazným bojom proti diablovi chcel 
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Kristus ako nový Adam učiniť zadosť za hriešne požívanie zakázaného ovocia a za pád Adamov v 

pokušení.  
— Číslo 40 sa často nachádza v náboženstve; 40 je číslom pokánia: po 40 dní pršalo, keď bola potopa 

sveta, 40 dní postili sa Mojžiš a Eliáš, toľko mali Ninivitčania, aby sa obrátili, za toľko ostal na zemi 

Kristus po vzkriesení, po 40 rokov boli Židia na púšti.  
— Obrady: Na pamiatku pôstu Krista Pána ustanovila Cirkev 40-denný pôst. Tento začína sa s 

Popolcovou stredou. Aby nás v deň tento dôrazne povzbudila k pokániu, upomína nás Cirkev živo 
na smrť. Kňaz posýpa naše čelá popolom, ktorým vyobrazuje sa pominuteľnosť naša, a hovorí:              

≪Pamätaj, človeče, že si prach a v prach sa navrátiš!≫ Popol tento je zo spálených ratolestí, ktoré 

na Kvetnú nedeľu minulého roku posvätené boli, aby sa tak vyobrazovala ničota všetkej pozemskej 

radosti a slávy. Pôstny čas trvá od Popolcovej stredy až do Veľkej noci. Po tento čas majú dospelí, 
ktorým minulo 21 rokov len raz cez deň, vynímajúc nedele, do sýtosti sa najesť (3. prikázanie cirkevné) 

a všetci kresťania, počnúc od siedmeho roku, i od mäsitých pokrmov sa zdržovať; majú sa tiež vyhýbať 
hlučným veselostiam a rozmýšľať o umučení Krista Pána. (Hlučné veselosti zakazujú sa v 5. prikázaní 

cirkevnom.  

— Preto vo veľkom pôste bývajú i kázne o umučení Krista Pána a zakrývajú sa obrazy na oltároch.) V 
nedele slúži kňaz sv. omšu vo fialovej farbe, aby nás napomínal k pokániu. Na konci omše prepúšťa 
ľud miesto obyčajného Ite missa est slovami Benedicamus Domino (= Dobrorečte Pánu). Tým chce 

povedať: Nezabudnite, že sa v tento čas horlivo máte modliť. V mnohých kostoloch býva 
i odpoludňajšia pobožnosť, pri ktorej spieva sa kajúci žalm Dávidov Miserere (= Zmiluj sa nado mnou, 

Bože). Tri dni pred Popolcovou stredou nazývajú sa fašiangy. Aby sme sa v tieto dni od zbytočných 

veselostí zdržovali, vykladá sa k poklone najsvätejšia sviatosť oltárna. Fašiangové bláznivosti, aké 
vystrájajú sa pred Popolcovou stredou, pochádzajú z pohanských časov. Lebo v mesiaci februári, keď 

je deň už značne dlhší, slávili pohania nový rok alebo návrat boha slnca, ktorý domnele na voze sa 
viezol. V 5. nedeľu pôstnu zahaľujú sa kríže na znamenie, že sa Kristus pred svojim umučením musel 

skryť, aby ho prv neusmrtili. (Ján 11, 54) Menovaná nedeľa nazýva sa Smrtnou nedeľou, lebo od tohto 

času zaoberá sa Cirkev výlučne rozjímaním o umučení a smrti Krista Pána. 

 

Potom chodil Kristus po židovskej krajine a učil asi pol štvrte roka; vtedy 
zhromaždil okolo seba 72 učeníkov a spomedzi týchto  vyvolil si 12 apoštolov. 
 

Učiacu činnosť svoju začal Kristus na svadbe v Káne, kde učinil i prvý zázrak, aby poukázal, že 

kráľovstvo nebeské, do ktorého ľudí chce viesť, podobné je svadobnej hostine. (Mat. 22, 1) Kristus 
rečnil často pred mnohými tisícami ľudí; niekedy bolo okolo neho 4 do 5 tisíc ľudí, odhliadnuc od žien 

a detí (pomysli na zázračné rozmnoženie chleba); mýtnik Zachej musel vyškriabať sa na strom, aby 
vo veľkom množstve ľudu uvidel Krista. Stálymi sprievodcami Krista boli apoštoli a učeníci. Títo počuli 

všetky jeho slová a videli všetky jeho skutky, aby ich potom neskôr hlásať mohli národom zeme. V 

apoštoloch sú vyobrazení biskupi, v učeníkoch kňazi, pomocníci biskupov. Slovo ≪apoštol≫ značí 

to, čo posol.  

— Učenie Kristovo právom sa volá evanjelium, tj. radostné posolstvo; lebo hlásalo zrušenie zaslúženej 
pokuty a dedičstvo nebeské. (Sv. Zl.)  
— Kristus je majstrom učiteľov. Učil ako ten, ktorý má moc, tak že ľud často náramne sa divil jeho 

učeniu. (Mar. 1, 22; Mat. 7, 29)  

 

Kristus tak hovoril, že ho všetci ľahko rozumieť mohli; lebo hovoril prostými slovami 
a znázorňoval svoju reč ustavične znakmi, podobenstvami a poukazovaním na 

predmety v prírode. 
 

Učenie Kristovo podobá sa pokladu, skrytému v roli jednoduchých slov. (Mat 13, 44) Všetci 

apoštolskí mužovia hovorili jednoducho; nechceli sa páčiť, ale chceli byť dobre porozumení a užitoční. 
Hovorili len zo srdca, a reč srdca je vždy jednoduchá.  
— Znaky, ktoré Kristus používal, boli: Kristus dýchol na apoštolov, keď im udeľoval Ducha Sv. (lebo 

tento je akoby dychom vychádzajúcim z Boha); zdvihol ruky svoje (Luk. 24, 50), keď im pred svojim 

nanebovstúpením udelil moc učiť a krstiť (zdvihnutie rúk znázorňuje zdelenie, lebo rukou zdeľujeme); 

pri uzdravení slepého od narodenia (Ján 9, 6) vypľul, spravil blato, natrel oči slepého a poslal ho k 

vode. (Tým chcel povedať: Keď sa živá voda, ktorá ide z úst mojich, t.j. moje učenie, spojí s prachom 

zeme, s človekom, uzdravená bude duchovná slepota jeho, len musí sa človek ešte dať pokrstiť.)  
— Podobenstvá, ktoré Kristus prednášal, sú napr. márnotratný syn, milosrdný Samaritán, boháč 

a chudobný Lazar, mýtnik a farizej v chráme, nespravodlivý vladár, múdre a nemúdre panny, dobrý 

pastier, nemilosrdný sluha, stratená ovca, stratený peniaz, hrivny, figový strom, robotníci vo vinici, 
kráľovská svadba, veľká večera; 7 podobenstiev o kráľovstve nebeskom, a síce o rozsievačovi, o pšenici 

a kúkoli, o horčičnom zrne, o kvase, o sieti rybárskej, o poklade v roli a o perle.  
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— Kristus ustavične poukazoval na tie predmety prírody, čo okolo neho boli: na ľalie a trávu na poli, 

na vrabca na streche, na dobré semä a kúkoľ, na figový strom, na vinicu, na ovce, na pastierov atď. 

Veď príroda a kresťanské náboženstvo majú veľa podobného, lebo obe sú dielom toho samého Boha. 

 

Kristus pri hlásaní svojho evanjelia sa obracal najprv k chudobným. 
 

Kristus sám hovorí v reči svojej k učeníkom Jánovým: ≪Chudobným káže sa evanjelium≫ (Mat. 11, 

5) A v nazaretskej synagóge na seba vzťahoval slová proroka: ≪Pán poslal ma hlásať evanjelium 

chudobným,≫. (Luk. 4, 18) Chudobní sú od pozemských statkov už čiastočne odlúčení, preto i viac 

pripravení na prijatie učenia Kristovho. 

 

Základná myšlienka takmer všetkých náuk Kristových je: ≪Hľadajte kráľovstvo 

Božie.≫ 
 

V kázni na hore napomína Kristus: ≪Hľadajte teda predovšetkým kráľovstvo Božie!≫ (Mat. 6, 33) 

t.j. usilujte sa obsiahnuť večnú spásu. Sv. evanjelisti tiež zhrňujú učenie Krista do týchto  slov:             

≪Čiňte pokánie a verte evanjeliu, lebo priblížilo sa kráľovstvo Božie. (Mat. 4, 15)  

 
Kristus učil nové vieroučenie, dal nové príkazy a ustanovil nové prostriedky 
milosti. 
 

Učil napr. tajomstvo najsvätejšej Trojice, svoje božstvo, posledný súd; — dal dva príkazy lásky a 
zdokonalil 10 prikázaní Božích (zakázal ešte i hnev, nadávky a pod.); — ustanovil obetu omše a 7 

sviatostí a naučil nás Otčenáš. 

 

Kristus svoje božské posolstvo a pravdu svojho učenia potvrdil mnohými 
zázrakmi, svojou vševedúcnosťou a svätosťou svojho života. 
 

Kristus sám odvolával sa na svoje zázraky; on povedal: ≪Ak mne (t.j. slovám mojim) veriť nechcete, 

verte skutkom≫. (Ján 10, 38) Nikodém zo zázrakov Kristových usudzuje o jeho božskom poslaní; 

hovorí: ≪Nikto nemôže činiť tieto divy, ktoré ty činíš, ak Boh nie je s ním.≫ (Ján 3, 2) Kristus činil 

všetky zázraky z vlastnej moci, iní činili ich vždy v mene Božom alebo v mene Krista. O zázrakoch 

Kristových bude reč neskoršie pri náuke o božstve Kristovom.  
— Kristus bol vševedúci. Lebo vedel najtajnejšie hriechy ľudí: hriechy Samaritánky pri studni 

Jakubovej; hriechy farizejov, čo k nemu do chrámu priviedli ženu; vedel o úmysle Judášovom, o 
budúcom hriechu Petrovom, predpovedal mnohé okolnosti umučenia, ktoré sa celkom splnili. Na 
Kristovi Pánovi nachádzame najväčšiu svätosť; lebo vynikal, ako nikto pred ním alebo po ňom, 

neopísateľnou trpezlivosťou, tichosťou, pokorou, láskou k blížnemu atď. Akože by ten, čo tak svätý 

život viedol, bol mohol hovoriť nepravdu?  

 

Farizeji a zákonníci ho nenávideli a prenasledovali, lebo ich zmyselným očakávaniam 
ohľadom Mesiáša nezodpovedal a ich chyby verejne karhal; ba po vzkriesení Lazara 
uzniesli sa i na tom, že ho usmrtia. 
 

V chráme chceli ho kameňovať (Ján 8, 59; 10, 31), v Nazarete zhodiť zo skaly (Luk. 4, 29); nadávali 
mu; nazývali ho spojencom diabla (Mat. 12, 24), buričom ľudu, zhanobiteľom soboty; kládli mu osídla, 

aby ho v reči chytili (napr. otázku, či sa sluší platiť daň cisárovi). Tak už i celá učiteľská činnosť 

Kristova bola obeťou.  
— Židia domnievali sa, že Mesiáš bude veľkým, pozemským kráľom, ktorý ich vymaní spod rímskeho 

jarma; mysleli, že ich obohatí pozemskými statkami. No Kristus prišiel v nízkosti a chudobe a k tomu 

prikazoval ešte i sebazaprenie, skutky milosrdenstva a pod. Okrem toho vytýkal Kristus farizejom ich 
pokrytectvo a svätuškárstvo; menoval ich vybielenými hrobmi a dietkami diabla. (Mat. 23, 27; Ján 8, 

44) Preto brojili proti nemu a jeho učeniu. Keď však hlavní kňazi a farizeji počuli o vzkriesení Lazara, 

riekli: ≪Tento človek činí mnohé divy.  Ak  ho tak necháme,  všetci  uveria v neho≫. Ustanovili teda, 

že ho usmrtia. (Ján 11, 47— 53) 
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III. Umučenie Krista. 
 

V nedeľu pred Veľkou nocou vošiel Kristus slávnostne do Jeruzalema a v 
nasledujúce dni učil v chráme. 
 
Pred smrťou ukázal sa Kristus ešte raz vo svojej sláve, aby bolo zjavné, že dobrovoľne zomrie.  

— Obrady: Bohoslužobné výkony v Kvetnú nedeľu zmiešané sú s radosťou i smútkom; s radosťou 

pre slávnostný vchod Ježišov do Jeruzalema, so smútkom pre nastavajúce umučenie jeho. Na 
pamiatku slávnostného vchodu Krista P. do Jeruzalema koná sa posviacka ratolestí (bahniatok) a 

procesia s posvätenými ratolesťami v kostole. Pri spievanej sv. omši spieva sa na chóre pašia                  

(= umučenie Krista Pána) podľa sv. Matúša, ktorú kňaz číta pri oltári. Cirkev chce nás tým upomínať, 
že len skrze utrpenie dôjdeme víťazoslávy (t.j. neba). Bahniatka dávajú sa obyčajne za obrazy alebo 
zapichujú sa do roli, aby sme poliam vzrastu a podnikom svojim šťastia vyprosili. Robíme tak preto, 

lebo pri posviacke ratolestí modlil sa kňaz, aby Boh od hriechu a od nehody zachránil všetkých, čo 

tieto ratolesti nosia a úctivo zachovávajú. Týždeň po Kvetnej nedeli volá sa Veľkým týždňom alebo 
Sväto-týždňom; lebo v ňom svätíme pamiatku umučenia a smrti Krista Pána na kríži, ktorou sa veľké 

dielo nášho vykúpenia dokonalo. 

 

Na Zelený štvrtok večer požíval Kristus so svojimi učeníkmi veľkonočného 
baránka, ustanovil sviatosť oltárnu a šiel potom na horu Olivovú, kde podstúpil 
úzkosť smrti. 
 
Pred ustanovením najsv. sviatosti oltárnej umýval Kristus apoštolom nohy. Tým učil nás poníženosti 

a pokore. Na hore Olivovej učil zase pokornú modlitbu, oddanosť do vôle Božej a krotkomyselnosť 

voči tým, ktorí nás prenasledujú. ≪Na hore Olivovej vzal Pán na seba môj smútok, aby mi daroval 

svoju radosť≫ (Sv. Ambr.) Vidím na najväčšom hrdinovi, ako sa bojazlivo trasie, badám na sliepke, 
že je smutná kvôli kuriatkam svojim; tvoje trasenie ó Pane, má nás urobiť mocnými, tvoja trúchlivosť 
veselými. (Sv. Bern.) Obrady: V mnohých kostoloch zvonieva sa vo štvrtok večer o 8. hodine na 

pamiatku smrtnej úzkosti Krista. Čo máme sa vtedy modliť?  
— V Zelený štvrtok umýva pápež nohy 12 (od časov Rehora Veľkého 13) kňazom. Biskupi a katolícki 

panovníci (niekde i farári a kniežatá) umývajú nohy 12 starcom. Pri spievanej sv. omši zvoní sa na 
Glória všetkými zvonmi a slávnostne prijímajú kňazi i ľud. Tým sa má znázorniť ustanovenie sviatosti 
oltárnej. No Cirkev neoddáva sa úplnej radosti a hneď sa pohrúži do smútku. Nasleduje prenesenie 
Najsvätejšieho (prevelebná sviatosť) na bočný oltár alebo do kaplnky, aby sa nám vyobrazoval odchod 

Krista na horu Olivovú. I obnaženie oltárov a stíchnutie zvonov je znakom smútku pre smrtnú úzkosť 

Krista. V katedrálnych (biskupských) kostoloch býva od dávna i posviacka sv. olejov. Z toho možno 

domnievať sa, že Kristus pri poslednej večeri ustanovil i niektoré iné sviatosti. Na hore Olivovej bol 
Kristus vojakmi chytený, potom vedený k najvyšším kňazom a tu na smrť odsúdený. Obrady: V stredu, 

štvrtok a piatok popoludní vo Veľký týždeň bývajú smútočné utierne. Pred oltárom na trojhrane je 

14 žltých voskových sviec a v prostriedku jedna biela. Žlté sviece znamenajú apoštolov a učeníkov a 
biela Spasiteľa. Spievajú sa žalmy (trúchlospevy nad hriechmi) a za každým zahasí sa jedna svieca, 

aby sa znázornilo utekanie apoštolov a učeníkov pri zajatí Krista. Na konci sa biela svieca odnesie za 

oltár, odkiaľ ju potom s buchotom zase vynesú. Tým má sa znázorniť smrť a vzkriesenie Krista i zjavy 

v prírode, aké sa vtedy stali. 

 

Odtiaľto viedli ho Židia vo Veľký piatok ráno k rímskemu miestodržiteľovi, Pontskému 
Pilátovi, aby tento potvrdil ortieľ smrti. 
 

Židia totiž nemali práva trestať niekoho na živote; k tomu potrebovali privolenie rímskeho 
miestodržiteľa. (Ján 18, 31) No Pontský Pilát nenašiel na Kristovi žiadnej viny a robil mnohé pokusy, 

aby ho oslobodil; poslal Krista k Herodesovi, chcel, aby si volili, koho má prepustiť na slobodu, či 
Ježiša alebo Barabaša, a konečne strašne zohaveného (so slovami: Ejhľa, Človek) predstavil ho Židom. 

 

Pontský Pilát dal bičovať Krista, aby Židov obmäkčil; potom chcel prepustiť Krista, 
lebo nenachádzal na ňom nijakej viny. 
 
Mysli i na to, ako vojaci vysmievali Krista a ako ho korunovali tŕním.  

 

Ale keď Židia vyhrážali sa Pontskému Pilátovi, že ho u cisára obžalujú, odsúdil Krista 
na smrť kríža.  
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Cesta na horu Kalváriu vyobrazuje sa 14 stanicami krížovej cesty. Cesta až na horu Kalváriu obnášala 

1300 krokov. 

 

Na Veľký piatok na poludnie bol Kristus na hore Kalvárii von z Jeruzalema 
ukrižovaný a umrel na kríži okolo 3. hodiny popoludní. 

 
Ukrižovanie bolo vtedy najpotupnejšou a najhroznejšou pokutou smrti. (Cicero) Na smrť kríža 

odsudzovali len najväčších zločincov, ako zbojníkov a vrahov. Kríž bol vtedy to, čo dnes šibenica. Z 

toho dôvodu učenie o Ukrižovanom bolo židom na pohoršenie a pohanom zdalo sa bláznivým. (1. Kor. 
1, 23) Pováž, akej cti došiel kríž dnes: ozdobuje koruny kráľov a prsia zaslúžilých mužov. Na dreve bol 
spáchaný prvý hriech, na dreve kríža dokonalo sa vykúpenie od všetkých hriechov. (Sv. Atan.) Skadiaľ 

vznikla smrť, stadiaľ povstal život. (Slová prefácie.) Kristus nedal sa sťať, ani rozsekať, aby ukázal, že 

jeho duchovné telo, Cirkev, nesmie byť rozdelené nijakým rozkolom. (Sv. Atan.) Kristus naklonil svoju 

hlavu, aby nás bozkal, vystrel ruky, aby nás objal, otvoril srdce svoje, aby nás miloval. (Sv. Aug.) 
Srdce Ježišovo bolo otvorené (prebodnuté kopijou), aby touto viditeľnou ranou bola označená 

neviditeľná rana jeho lásky. (Sv. Bern.) Nie vojaci, ale jeho veľká láska k nám pribila Krista na kríž. 

(Sv. Aug.) Pod krížom že bol pochovaný Adam; preto pod krížami často vídať i umrlčiu hlavu. 

 

Po tieto tri hodiny bolo veľké zatmenie slnka na celej zemi, hoci je to inak nemožné 

počas plného mesiaca.  
 

Slnko od žiaľu skrylo svoje lúče, lebo nemohlo zniesť potupu svojho Stvoriteľa. (Sv. J. Zl.) Zároveň 

malo sa tým i povedať, že zhaslo Svetlo tohto sveta. O tomto zatmení vyprávajú i pohanskí 

spisovatelia, ako napr. Flegon.  

 

Pri Kristovej smrti zem sa triasla, skaly pukali, opona v chráme sa roztrhla a mnohí 

zomrelí vstali i zjavili sa v Jeruzaleme. 
 

Hľa, všetky tvory trpia s Kristom, len mizerný človek netrpí, hoci za neho samého trpí Kristus. (Sv. 

Hier.) Po týchto  zázrakoch mnohí poznali božstvo Kristove, ako napr. stotník, ktorý zvolal: ≪Opravdu 

Syn Boží bol tento≫ (Mat. 27, 54) Ešte i dnes je na Kalvárii hlboká trhlina medzi miestom, kde stál 

kríž Krista a tým, kde bol kríž ľavého lotra. Vysvetli si význam tej trhliny. 
 

Na kríži hovoril Kristus 7 posledných slov. 
 

Tieto posledné slová sú:  
1. Otče, odpusť im.  
2. Ešte dnes budeš so mnou v raji.  
3. Ejhľa, matka tvoja.  
4. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil.  
5. Žíznim.  
6. Dokonané je.  
7. Otče, do rúk tvojich porúčam ducha môjho.  
 
Náramný výkrik Krista pred smrťou poukazuje na to, že umiera dobrovoľne; lebo mal ešte toľko sily, 

že mohol žiť i ďalej. I tým, že naklonil hlavu svoju a len potom vypustil ducha, ukázal, že umiera 

dobrovoľne.  
— Kríž teda nie je len miestom trpiaceho, ale i kazateľňou učiaceho Krista. (Sv. Aug.) Tu káže Kristus 

obzvlášť lásku k nepriateľom, tichosť, trpezlivosť, poslušnosť, milosrdenstvo Božie, dobrotu, 

spravodlivosť a všemohúcnosť Božiu, nesmrteľnosť duše, posledný súd a vzkriesenie z mŕtvych. 

Prečo?  
— Obrady: V mnohých kostoloch zvonieva sa v piatok o 3. hodine na skonanie Krista Pána. Pretože 

Kristus v piatok obetoval za nás svoje telo (mäso), zakazuje Cirkev v piatok požívať mäso. (3. 

prikázanie cirkevné.) Vo Veľký piatok dosahuje smútok cirkevný svoj najvyšší stupeň. Oltáre sú 

obnažené, kostolná lampa nehorí, zvony sa neozývajú a kňazi v čiernom rúchu padajú na tvár svoju 
na stupňoch oltára. Kňaz modlí sa slávnostne za všetkých ľudí, i za židov a pohanov; lebo veď i Kristus 

zomrel v tento deň za všetkých. Kríž sa pozdvihuje a odhaľuje. (Tým vyobrazuje sa obnaženie tela 

Kristovho a pozdvihnutie, prípadne  jeho pribitie, na kríž.) Nato kňaz položí kríž pred oltárom na zem 

a po trojnásobnej poklone bozká nohy ukrižovaného Spasiteľa. I ľud bozkáva potom znaky rán 
Spasiteľových na kríži. Vo Veľký piatok neslúži sa sv. omša; len farári konajú bohoslužbu, ktorá sa 

podobá na sv. omšu, a prijímajú sv. hostiu, v predošlý deň posvätenú. V kostole je sv. hrob, do ktorého 

prenesie sa telo Pána (sv. hostia). 
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V piatok večer bolo sňaté telo Kristovo z kríža a uložené do hrobu, v skale 

vykresaného, ktorý patril Jozefovi arimatijskému. 

 
Na Veľkonočnú sobotu, teda v najväčší sviatok židovský, spočíval Kristus v hrobe. 
 
Obrady: V Bielu sobotu žehná sa pri kostole oheň, z kremeňa vykresaný, (obraz vzkrieseného 

Vykupiteľa, ktorý vstal z hrobu vykresaného v skale), ktorým zažnú sa 3 sviece na trojramenníku a 

oltárna lampa (≪večné svetlo≫). Jedna svieca trojramenníka zažne sa pri vchode do kostola, druhá 

uprostred kostola a tretia pred hlavným oltárom, lebo 3 božské osoby len poznenáhla stali sa známymi 
svetu. V tento deň svätí (žehná) sa veľkonočná svieca (paškál); táto svojimi 5 dierkami a klinami, 

prípadne  hrudami pristrojenými zo zŕn temianu, pripomína nám Spasiteľa s jeho päť ranami; preto 

sa až do Nanebovstúpenia zapaľuje pri hlavných službách Božích. Prvopočiatočne svätievala sa 

veľkonočná svieca v noci pred sviatkom veľkonočným. Tým chcela Cirkev vyobrazovať Krista ako ≪

Svetlo sveta≫ a poukázať, že svojim vzkriesením zvíťazil nad mocami temnosti, nad peklom. Svätenie 

krstovnej vody pripomína  slávnostný krst katechumenov (t.j. ľudí dospelých, na vieru Kristovu 

obrátených) za dávnych čias. Pôvodne v Bielu sobotu ráno nebývali sv. omše, čím Cirkev chcela 
vyobraziť hrobový pokoj Krista. Slávnostná sv. omša slúžila sa len o polnoci veľkonočnej. No aby 

prechod z hlbokého smútku do najväčšej radosti nebol priskorý, Cirkev po zrušení nočnej bohoslužby 
preložila veľkú  sv. omšu na predpoludnie Bielej soboty. Bielou volá sa táto sobota, lebo kedysi tí, čo 

v tento deň prijali sv. krst, obliekli si čisté biele rúcho, na znak nadobudnutej nevinnosti, aby ho 

nosili až do Bielej nedele. Večer je slávnosť vzkriesenia na znak vzkriesenia Krista a nášho budúceho 

z mŕtvychvstania. 

 
IV. Povýšenie Krista. 
 

Kristus uponížil sa a bol poslušný až do smrti, ba až do smrti na kríži. Preto povýšil ho i Boh. (Fil. 2, 

8) Povýšenie Krista vzťahovalo sa len na jeho človečenstvo; ako Boh mal Kristus i tak všemožnú 

velebnosť a blaženosť a nemohol byť viac povýšený. (Sv. Zl.) Nie Najvyšší povyšuje sa, ale len ľudská 

prirodzenosť Najvyššieho. (Sv. Cyr. J.) 

 

Hneď po smrti Kristovej zostúpila duša jeho víťazoslávne na miesto, kde 
nachádzali sa spravodliví Starého zákona. (Sn. Lat. IV.) 

 
Toto miesto nazýva sa predpeklím; predpeklie nie je to, čo očistec (na oboch miestach chýba videnie 

Boha; no v očistci musia sa trpieť súčasné muky, v predpeklí nie), a ani nie to, čo peklo (v oboch niet 

videnia Boha, no v pekle sú večné muky, v predpeklí nie). Duše v predpeklí netrpeli žiadnej bolesti. 
(Rim. katech.) Ani nemohli byť celkom bez radosti, ako vidíme z podobenstva o chudobnom Lazarovi, 

ktorý v predpeklí bol ≪potešený≫. (Luk. 16, 25) Veď pri zvláštnom súde po smrti bola im prisúdená 

večná spása ako odmena. A predsa ešte nemohli vojsť do večnej radosti v nebi, lebo nebo ešte nebolo 

otvorené. (Žid. 9, 8) Preto ustavične túžili po Vykupiteľovi. Predpeklie nazýva sa v podobenstve o 

chudobnom Lazarovi a boháčovi i ≪lonom Abrahámovým≫ (Luk. 16, 22); na inom mieste nazýva sa 

≪žalárom≫ alebo väzením (1. Pet. 3, 19), lebo duše pred smrťou Krista nemohli sa odtiaľ vyslobodiť. 

Vykupiteľ na kríži menoval toto miesto ≪rajom≫ (Luk. 23, 43), lebo pri príchode Krista premenil sa 

tamojším dušiam ich žalár na raj. (Rim. kat.) Aké plesanie mohlo byť vtedy u patriarchov a prorokov! 

(Rim. kat.) Po smrti Krista Pána niet už nijakého predpeklia.  

— V predpeklí boli teda napr. títo spravodliví: Adam a Eva, Abel, Noe, Abrahám, Izák, Jakub, Jozef, 

Dávid, Izaiáš, Daniel, Jób, Tobiáš, pestún Ježiša Krista a mnohí iní; zvlášť boli tam i pokazení 
súčasníci Noemovi, ktorí keď blížila sa potopa, činili pokánie. (1. Pet. 3, 20)  

 

Kristus zostúpil k dušiam v predpeklí, aby im vykúpenie zvestoval a ich vyslobodil. 
 
Kristus zostúpil do predpeklia k duchom, aby im oznámil, že dokonal vykúpenie. (1. Pet. 3, 19) Duša 
Kristova zostúpila do predpeklia spojená s božstvom (Sv. Epif.) Pán zdržoval sa v predpeklí po 3 dni. 
(Sv. Iren.) Sám zostúpil do predpeklia, aby s veľkým zástupom z neho vystúpil. (Sv. Ig. A.) Kristus bol 

podobný mocnému kráľovi, ktorý zaujíma opevnené miesto, kde jeho priatelia sú uväznení. (Sv. Cyp.) 

Východ z predpeklia je predobrazom slávnostného vchodu do neba, ktorý Kristus raz v deň súdny s 
blahoslavenými sláviť bude. I zatrateným v pekle zjavil sa Kristus a prinútil ich, aby sa mu klaňali. 

(Fil. 2, 10) 
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Na Veľkonočnú nedeľu ráno pred východom slnka vystúpil Kristus slávne z hrobu, 

a síce z vlastnej moci svojej. 
 

Kristus často predpovedal, že v tretí deň vstane z mŕtvych (Luk. 17, 33); porovnával sa s Jonášom 

(Mat. 12, 40) a povedal pri vyčistení chrámu: ≪Rozvaľte chrám tento (totiž telo) a za tri dni zase ho 

vystavím≫ (Ján 2, 19)  

— Kristus povedal, že má moc, položiť život svoj a zase ho vziať. (Ján 10, 18) Keď čítame (Rim. 4; 8, 

11), že vzkriesil ho Otec, je to len z tej príčiny, že Kristus je rovnej podstaty s Otcom, a že teda všetko, 
čo Kristus, robí i Otec.  

— Zmŕtvychvstanie Krista je nepochybne isté. ≪Zásluha kresťanova nespočíva v tom, keď verí, že 

Kristus zomrel, ale keď verí, že vstal z mŕtvych≫. (Sv. Amb.) Židia povedali, že učeníci ukradli mŕtvolu 
Kristovu. (Mat. 28, 13) No k takému činu boli učeníci pribojazliví i pristatoční. Nemožno, že by sa nik 

zo strážcov nebol zobudil pri odvalení kameňa. Ani nemôžu byť svedkami taký strážcovia, čo spia. 

(Sv. Aug.) Veľmi podivné je, že vojaci neboli potrestaní pre zanedbanie svojej povinnosti.  

— Niektorí voľnomyšlienkari vravia, že Kristus bol zdanlivo mŕtvy a v tretí deň precitol zo svojej 
mdloby i vyšiel z hrobu. Avšak už hrozné muky a strata krvi pri bičovaní i križovaní museli zapríčiniť 

skorú smrť; ba jediná rana v boku, do ktorej Tomáš chcel vložiť celú ruku svoju, bola by dostačila 

usmrtiť Krista. Už vtedy, keď na Kalváriu išiel, nemohol Kristus uniesť kríž. A akože by po 36-

hodinovom odpočinku v hrobe bol mohol vymotať sa z plachiet, ktorými bol obvinutý (Ján 19, 39), 
odvaliť kameň od dverí hrobových a sem i tam chytro chodiť prebodnutými nohami? To uverí len 

blázon. Smrť Kristova bola úradne potvrdená správou stotníka k Pilátovi (Mar. 15, 45); už pri obzeraní 

krížov nepolámali vojaci kosti Spasiteľových, lebo videli, že bol mŕtvy. (Ján 19, 33) Krv a voda, ktoré 
z prebodnutého srdca Kristovho tiekli, boli najlepším dôkazom jeho smrti. (Ján 19, 34) Matka Božia 

a priatelia Kristovi boli by iste nepochovali Spasiteľa a nezatvorili hrob jeho ťažkým kameňom (Mat. 
27, 60), keby ešte nebol býval mŕtvy. Smrť Kristovu dosvedčujú jednohlasne i všetci evanjelisti. 
 

Vzkriesený Vykupiteľ mal na svojom tele znaky päť rán a mal telo ligotavé, prenikavé, 
chytro pohyblivé a nesmrteľné. 
 

Kristus mal na sebe znaky 5 rán; lebo vyzval neveriaceho Tomáša, aby prsty svoje vložil tam, kde boli 

rany od klinov a ruku svoju do rany na boku. (Ján 20, 27) Kristus preto podržal znaky 5 rán na 
svojom tele, lebo rany sú znakom udatnosti a víťazstva a preto i najkrajšou ozdobou hrdinu. I preto 

podržal Kristus znaky svojich rán, aby nám ukázal, že nechce zabudnúť na nás v nebi, keď nás má 

zapísaných do svojich svätých rúk vlastnou krvou svojou. (Sv. Bern.) Ďalej chcel Kristus znaky rán 
nosiť v nebi preto, aby svojmu nebeskému Otcovi ustavične ukazoval cenu vykúpenia nášho (Sv. Amb.) 

a týmto ukazovaním v istom ohľade ustavične obnovoval v nebi obetu krížovú. (Žid. 8, 1— 6) Ranu 

na boku podržal preto, aby nás uvedomil, ako veľmi nám jeho umučenie obľahčilo prístup k srdcu 

jeho. (Sv. Bern.) 
 

Vykupiteľ vstal z mŕtvych preto, aby dokázal, že je Boh, a že i my raz vstaneme z 
mŕtvych. 
 

Kristus je prvý spomedzi tých, čo z mŕtvych vstali. (1. Kor. 15, 20) Kristus je vzorom našim vo všetkom. 

(Deh.) Ako vstal z mŕtvych Kristus, naša hlava, tak vstaneme i my. (Sv. Iren.) Najprv vzkriesil Kristus 

svoje telo, potom vzkriesi i údy svojho tela. (Sv. Atan.) Budúce vzkriesenie bolo nádejou Jóba v 
najväčšej biede. (Jób. 19, 25)  
— Obrady: My kresťania slávime Veľkú noc na pamiatku zmŕtvychvstania Krista Pána. V Starom 

zákone slávila sa Veľká noc (vlastne Veľkonočná sobota) na pamiatku vyslobodenia z egyptského 
otroctva. Kresťania slávia Veľkú noc v prvú nedeľu po plnom mesiaci, ktorý po jarnej rovnodennosti 

nasleduje. (Ustanovenie snemu Nicejského r. 325.) Len keby kresťanská a židovská Veľká noc na ten 

istý čas pripadali, slávi sa kresťanská Veľká noc o 8 dní neskôr. Veľká noc teda neslávi sa každoročne 
v ten istý deň; no predsa slávi sa vždy v niektorú nedeľu od 22. marca do 25. apríla. Kedysi býval zvyk 
na Veľkú noc zabiť a požívať baránka; tento zvyk miestami panuje i dnes, a preto je v rituáli i modlitba 

k sväteniu veľkonočného baránka. Pohania vstávali na Veľkú noc duchovne z mŕtvych skrze sv. krst; 
preto doposiaľ svätí sa v Bielu sobotu krstovná voda. My všetci máme vstať z mŕtvych skrze 

veľkonočnú spoveď a prijímanie (Rim. 6, 4); na to je 4. cirkevné prikázanie. Aby sme raz vstali z hrobu 

pozemského, musíme teraz vstať z hrobu hriechu. (Sv. Amb.) Zafarbené vajcia veľkonočné sú obrazom 

zmŕtvychvstania ; ako zo škrupiny vychádza kuriatko, tak raz i človek vyjde zo zeme oslávený. Mäso 

a koláče veľkonočné, ktoré sa v kostole svätia, pripomínajú veľkonočného baránka a nekvasené 

chleby, ktoré Izraeliti jedli pri východe z Egypta. Okolo Veľkej noci prebúdza sa i príroda k novému 

životu. Čas pred Veľkou nocou, alebo čas pôstny vyobrazuje nám život pozemský, ktorý je plný 
pokušenia a trápenia; no čas po Veľkej noci znázorňuje nám spásu, ktorá po smrti a zvlášť po 

zmŕtvychvstaní bude nasledovať. Preto postíme sa a smútime pred Veľkou nocou; no potom po Veľkej 
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noci spievame piesne radostné. (Sv. Aug.) Mysli len na často opätované radostné alleluja (t.j. chváľme 

Boha). 
 

Vzkriesený Vykupiteľ zostal na zemi 40 dní a zjavoval sa po tento čas veľmi často 

apoštolom svojim. 
 
Kristus zjavil sa podistým najprv svojej Matke (Sv. Ambr.) a medzi apoštolmi najprv Petrovi (Luk. 24, 

34); vo veľkonočnú nedeľu ráno zjavil sa pri hrobe Márii Magdaléne v podobe záhradníka (Mar. 16, 9; 

Ján 20, 15) a potom nábožným ženám, ktoré od hrobu odišli (Mat. 28, 9); vo veľkonočnú nedeľu večer 
dvom učeníkom, ktorí do Emausa išli (Luk. 24), a hneď nato učeníkom zhromaždeným v dome 
poslednej večere, pred očami ktorých jedol rybu a medovník, a udelil im moc odpúšťať hriechy. (Ján 

20) V nasledujúcu nedeľu zjavil sa im zas v tomže dome a bral Tomáša na otázku pre jeho neveru. 

(Ján. 20) Pri jazere Genezaretskom zjavil sa Kristus siedmim učeníkom a odovzdal Petrovi najvyššiu 

moc nad apoštolmi a veriacimi; i predpovedal mu, akou smrťou zomrie on a Ján. (Ján 21) Zvlášť 
slávnostne zjavil sa 11 apoštolom a vyše 500 učeníkom na vrchu v Galilei a prikázal im učiť a krstiť 

všetky národy. (Mat. 28, 16 a d.) Za tých 40 dní často hovoril s učeníkmi o kráľovstve Božom. (Sk. ap. 

1, 3) Posledný raz zjavil sa pri svojom nanebovstúpení.  
— Kristus teda zjavoval sa nie za tmavej noci, ale za vidna; nie raz, ale často, nie na jednom, ale na 

mnohých miestach: v záhrade Getsemanskej, v sieni (dvorane) jeruzalemskej, pri jazere 

Genezaretskom, na vrchu v Galilei, na hore Olivovej. Zjavenia Kristove netrvali niekoľko chvíľok, ale 

po dlhší čas; lebo sa Kristus dlho zhováral s apoštolmi.  
— I apoštoli sa náležite presvedčili o zmŕtvychvstaní Kristovom. Neverili ženám, ktoré od hrobu prišli 

a o zjavení a slovách anjela vyprávali. (Luk. 24, 11) Mysleli, že ich zmysly klamú, keď sa im Kristus 
zjavil; preto im Pán ukázal svoje rany, kázal aby sa ho dotkli, a jedol pred nimi. (Luk. 24, 38 a d.) Ale 

Tomáš nechcel uveriť ani desiatim apoštolom. (Ján 20, 25) Nevera Tomášova viac nám dopomáha k 

viere, než viera ostatných apoštolov. (Sv. Reh. V.) Ani o jednej pravde neboli teda apoštoli viac 
presvedčení, ako o zmŕtvychvstaní Kristovom; preto všade v prvom rade hlásali, že vstal z mŕtvych, 

tak v deň zoslania Ducha Sv., pred vysokou radou, v chráme, po uzdravení chromého od narodenia 

atď. 
 

Na 40. deň po svojom zmŕtvychvstaní vstúpil Kristus na hore Olivovej do neba a 

sedí tam na pravici Boha Otca. 
 

Kristus vstúpil na nebo asi na poludnie; pred vstúpením zdvihol ruky, požehnal apoštolov, dal im 

rozkaz, hlásať evanjelium všetkým národom a prisľúbil im, že bude s nimi až do skončenia sveta. 
(Mat. 28, 18; Luk. 25, 25) Po nanebovstúpení zjavili sa dvaja anjeli a tešili apoštolov. (Sk. ap. 1, 9 a 

d.) Stopa nôh Kristových, ktorú že zanechal na hore Olivovej, ukazuje sa pútnikom už dávno. (Sv. 

Hier.) Avšak dnes vidno už len stopu ľavej nohy; stopu pravej nohy zničili Turci pred asi 200 rokmi. 
Z tejto stopy vidno, že tvár Kristova pri nanebovstúpení ako i pri ukrižovaní k Európe bola obrátená. 

Kristus vošiel do neba tam, kde sa počalo jeho utrpenie, aby nám ukázal, že cesta utrpenia je i cestou 
do neba. Kristus nevstúpil na nebesia ako Boh, ale ako Človek; lebo ako Boh nikdy nezanechal neba. 

Vstúpil na nebesia svojou vlastnou mocou a nepotreboval nijakej cudzej pomoci; neviezol sa na voze, 

ako Eliáš (4. Kráľ. 2, 11), ani nebol podporovaný anjelmi, ako prorok Habakuk (Dan. 14, 36), ale 

mocou svojej vlastnej prirodzenosti božskej preniesol do neba svoje oslávené telo. (Sv. Cyp.) Pri svojom 

nanebovstúpení pojal Kristus so sebou do neba i duše, ktoré z predpeklia boli vyslobodené. (Ef. 4, 8) 
Od týchto  čias Kristus, hoci neskôr zjavil sa ešte mnohým svätým, nezostúpil už telesne na zem, 
okrem pri sv. omši; to je jednomyseľný názor všetkých sv. otcov. (Scar.)  
— Obrady: V 40. deň po Veľkej noci je sviatok Nanebovstúpenia Krista Pána. Pred týmto sú tri 
krížové dni s ich procesiami; tieto znázorňujú východ Krista a jeho sprievodcov na horu Olivovú.  

 

Kristus preto vstúpil na nebo, aby ako človek vošiel do slávy svojej (Ef. 4, 10), aby 
poslal Ducha Svätého (Ján 16, 7), aby za nás prosil Otca (Ján 14, 16), a aby nám 

prístupným urobil nebo. (Ján 14, 2)  
 

Kristus je prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi (1. Tim. 2, 5) a naším prímluvníkom u Otca. (1. Ján 

2, 1) Ak netrúfaš si obrátiť sa k Bohu Otcu, obráť sa k Ježišovi Kristovi, ktorý je nám daný za 

prostredníka. Čože by nedosiahol taký Syn od takého Otca? (Sv. Bern.) Kristus často prirovnáva sa k 
svetlu. Veď on je pravé Slnko duší. Ako slnko, keď vyššie a vyššie vystupuje, nič nestratí zo svojej 

hrejúcej sily, ba naopak práve na poludnie, keď najvyššie stojí, je najúčinnejšie, tak ani účinnosť 
Kristova na zemi neumenšila sa jeho nanebovstúpením, ale stala sa ešte väčšou. (Wen.) 
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Kristus sedí po pravici Božej, t.j. on ako človek má v nebi najvyššiu slávu i najvyššiu 
moc nad všetkými tvormi. 
 

Koho zvlášť chceme poctiť, tomu dávame sadnúť po pravej ruke svojej. (3. Kráľ. 2, 19) Preto slová     

≪Kristus sedí po pravici Božej≫ znamenajú: Kristus má u Boha najvyššiu česť. Kristus teda je 

povýšený nad všetkých anjelov. (Ef. 1, 21) Pravica Boha Otca nie je nič iného, než večná blaženosť; 

ľavica je večná bieda, ktorá dostane sa bezbožníkom. (Sv. Aug.) Boh Otec nemá ničoho telesného; 

preto výrazom ≪pravica Božia≫ označujeme slávu jeho božstva, ktorú Syn Boží zaujal s telom svojim. 

(Sv. Ján Dam.) Slovo ≪sedet≫ znamená, že Kristus má moc kráľovskú i sudcovskú. Lebo králi sedia 

na trónoch, keď vydávajú rozkazy a prijímajú holdovania svojich poddaných. Sudcovia (i spovedník 

a Kristus pri poslednom súde) vynášajú súdne výroky, sediac na stolici. Sám Kristus, povedal pred 

svojim nanebovstúpením: ≪Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi≫ (Mat. 28, 18) Preto majú sa 

mu klaňať všetky tvory. (Filip. 2, 9—11) 

 

Na desiaty deň po svojom nanebovstúpení zoslal Kristus Ducha Svätého na 
apoštolov. 
 

Duch Svätý zostúpil na apoštolov v nedeľu, ktorá padla na 50. deň po vzkriesení Krista Pána, a síce 

o 9. hodine pred poludním. (Sk. ap. 2, 25) Podoby, v akých Duch Svätý zostúpil, znamenajú účinky 

Ducha Sv.: silný vietor posilnenie vôle, oheň osvietenie rozumu, jazyky dar reči, udelený sv. 
apoštolom, a rozšírenie evanjelia medzi všetky národy. Sviatok Svätého Ducha (Turíce alebo i Rusadle) 
je deň založenia Cirkvi, lebo v tento deň začala sa Cirkev pokrstením 3000 ľudí. On je opakom toho, 

čo sa dialo pri stavaní babylonskej veže; lebo pri tomto boli jazyky pomätené a v deň zoslania Ducha 

Sv. zjednotené.  
— Obrady; Sviatok Svätého Ducha (Turíce alebo Rusadle) slávime v 50. deň po Veľkej noci. V Starom 

zákone tento sviatok pod menom Letnic (Pentekoste) slávil sa v 50. deň po východe z Egypta 
a pripomínal židom, že na hore Sinaj dostali desatoro Božích prikázaní. (Na hore Sinaj bili hromy a 

blýskalo sa, na hore Sione bolo hučanie prudkého vetra a ukázali sa ohnivé jazyky; i v jednom i 

v druhom prípade oznamovala sa vôľa Božia, a síce v 50. deň po vyslobodení (vykúpení) z telesného, 

prípadne  duchovného otroctva.) Svätodušná sobota bývala predtým dňom krstu; preto i dnes ešte 
svätí sa vtedy krstovná voda. Deň tento bol dňom prísneho postu; lebo máme sa i my, ako apoštoli, 

pôstom pripraviť na príchod Ducha Sv.  

— Nedeľa po Sv. Duchu je Trojičná, lebo je zasvätená najsvätejšej Trojici. Ona zahrňuje v sebe 3 
hlavné sviatky cirkevného roku: Vianoce (v ktorý sviatok poslal nám Boh Otec svojho Syna), Veľkú  

noc (v ktorý sviatok Syn Boží vstal z mŕtvych) a sviatok Svätého Ducha (v ktorý prišiel Duch Sv.) Že 

Cirkev pre najsvätejšiu Trojicu neustanovila osobitného sviatku, tým chce ona povedať, že nie je 

vstave úplne dôstojným spôsobom sláviť nevýslovné tajomstvo najsvätejšej Trojice.  

— Vo štvrtok po Trojičnej nedeli je sviatok Božieho Tela s mimoriadne slávnostnou procesiou. Tento 

sviatok bol založený istým biskupom v Belgicku r. 1250; pohnútkou k tomu boli videnia jednej 

mníšky. O niekoľko rokov neskôr (1264) uviedol ho pápež v celej Cirkvi. Sviatok tento preto nasleduje 
po Duchu Sv., lebo apoštoli po zoslaní Ducha Sv. začali veriacim udeľovať Telo Božie, a lebo nám 

Cirkev tým chce povedať: Nermúťte sa nad odchodom Krista do neba, lebo je ešte vždy u nás v 

najsvätejšej sviatosti oltárnej. 

 

Na konci sveta príde Kristus zase, aby všetkých ľudí súdil. 
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7. Osoba Vykupiteľa. 

 

Ježiš Kristus, náš Vykupiteľ, je vtelený Syn Boží, teda sám Boh. 
 

I. Vtelenie Syna Božieho. 
 

Že Boh zostúpi na zem a obcovať bude s ľuďmi, tušili už i pohania. Gréci v bájach svojich vyprávali o 

bohoch, ktorí ako ľudia mali chodiť po zemi; mysli napr. na báj Grékov o návšteve bohov u Tantala. 
Nuž Boh vskutku zostúpil na zem (Ján 3, 10) a síce pri zvestovaní narodenia Kristovho. (Luk. 1, 26 a 

d.) 

 

1. Druhá Božská osoba pôsobením Ducha Sv. stala sa človekom z Márie Panny a 
síce pri zvestovaní narodenia Kristovho.  

 

Syn Boží vzal na seba ľudské telo a ľudskú dušu, do ktorých sa akoby obliekol, aby sa zjaviť mohol 

u nás na zemi; i my obliekame sa do čistých šiat, keď chceme z domu vyjsť a obcovať s ľuďmi. ≪Pri 

vtelení robil Boh tak, ako slnko, ktoré sa musí zatiahnuť chmárami, aby sme ho slabým okom svojim 

vidieť mohli (inak by sme oslepli); Boh totiž zatiahol sa chmárou tela, aby kalnými očami nášho tela 
mohol byť videný. (Ľud. Gran.) Ľudská myšlienka oblieka sa do slov, aby sme ju vonku počuť mohli; 

tak i Boh obliekol sa do ľudskej prirodzenosti (do tela a duše), aby ho ľudia vidieť mohli. Sv. Ján ev. 

hovorí: ≪A Slovo (= Syn Boží) telom (= človekom) učinené je a prebývalo medzi nami (= 33 rokov žilo 

medzi nami ľuďmi). (Ján 1, 14)  

— Vtelenie sa stalo v tú chvíľu, keď Mária riekla archanjelovi: ≪Staň sa mi podľa slova tvojho≫. 

(Luk. 1, 38) Tieto slová Márie stiahli z neba večné Slovo. (Sv. Bern.) Ako obraz slnka zrazu sa zjaví 

v zrkadle tichej vody, tak zjavila sa druhá Božská osoba v najčistejšom živote Márie. V omyle sú, ktorí 

myslia, že sa najprv utvorilo človečenstvo Kristovo a potom spojila sa s ním Božská osoba. Mýlia sa i 

tí, čo myslia, že Kristus doniesol z neba svoje ľudské telo. (Blud valentinianov.) Kristus má svoje telo 

z Márie Panny. Bol učinený zo ženy (Gal. 4, 4) a podľa tela je z rodu Dávidovho. (Rim. 1, 3) Syn 

človeka ovšem zostúpil z neba, no nie jeho človečenstvo, ale Božská osoba.  
— Ani nesmieme myslieť, že snáď podstata Božská, spoločná všetkým trom osobám, zostúpila z neba 

a tak spojila sa s človečenstvom (t.j. s telom i s dušou človeka, teda s ľudskou prirodzenosťou). To 

nie je možné už i preto, lebo by sa týmto spojením bola stala zmena v podstate božskej; no táto nedá 
sa ani myslieť; lebo podstata Božská je nezmeniteľná. Okrem toho museli by v takom prípade všetky 
tri osoby stať sa človekom. 
A tak teda len jedna božská osoba v najsvätejšej Trojici vzala na seba človečenstvo, a síce Syn Boží. 
Boh (= jedna Božská osoba) stal sa človekom, ale nie božstvo (= Božská podstata). No predsa je 

podstata Božia najužšie spojená s podstatou ľudskou, a síce skrze božskú osobu Synovu. (Viď ďalej.)  
— Okrem toho je isté, že pri vtelení spoluúčinkovali všetky tri božské osoby. Lebo všetky diela Božie 

zvonku konajú sa božskou podstatou, ktorá je spoločná všetkým trom osobám. 

 

Vtelenie je vlastne dielom všetkých troch božských osôb.  
 

Všetky diela Božie sú spoločné všetkým trom božským osobám, teda i vtelenie. A tak všetky tri osoby 
utvorili ľudské telo a ľudskú dušu a spojili s tým druhú osobu božskú. Ako keď traja bratia oblečú 

jedného spomedzi seba do vzácnych šiat, tak všetky tri božské osoby obliekli jednu osobu spomedzi 

seba do šiat človečenstva. ≪Pri citare počuť síce len strunu, ktorá vydáva ľúbezné tóny, a predsa k 

vylúdeniu týchto požaduje sa troje: ľudská ruka, zručnosť hráča a struna. Tak i druhá osoba Božská 

sama vzala na seba telo i stala sa viditeľnou, a predsa boli tri osoby, ktoré pri tom spoluúčinkovali≫. 
(Sv. Aug.) I telo i duša sú činné, aby ľuďom zaopatrili pokrm, a predsa pokrm spája sa len s telom; 

práve tak všetky tri osoby boli činné pri vtelení, a predsa ľudská prirodzenosť spojila sa len s druhou 
božskou osobou. (Sv. Fulg.) No vtelenie pripisuje sa hlavne Duchu Svätému, lebo je najväčším dielom 
lásky Božej; veď diela lásky vždy sa pripisujú Duchu Sv., ktorý je Duchom lásky Otcovej a Synovej. 

(R. K.)  
— Podľa názoru sv. otcov je nepochybné, že by i Boh Otec alebo Duch Sv. bol mohol stať sa človekom. 
Ale slušalo sa, aby ten, ktorý už od večnosti bol Syn Boží, bol i Synom človeka (t.j. Synom ľudským); 

aby ten, ktorý je najdokonalejšou podobizňou Božou, prinavrátil človekovi stratený nadprirodzený 

obraz. 

 

2. Otec Ježiša je teda Boh Otec v nebi; Jozef, ženích Márie, je len pestún Ježiša. 
 
Kristus teda je Syn Boží, nielen preto, že je druhá Božská osoba, ale i preto, že Boh sám spôsobil 

utvorenie jeho sv. človečenstva. (Sv. Reh. V.)  
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— Pri prvom zasľúbení Vykupiteľa v raji nazýva sa Kristus ≪semenom ženy≫ (t.j. potomkom ženy), 

teda nie semenom muža. (1. Mojž. 3, 15) Kristus sám nazýva sa ≪Synom človeka≫, t.j. jedného 

človeka, a nie snáď Synom ľudí. (Mat. 26, 64) V rodokmeni Krista spomína sv. Matúš len pochádzanie 

od Márie a vôbec nie snáď od Jozefa. A predsa mnohí mali Ježiša za syna Jozefovho. (Luk. 3, 23) 
Mária preto bola zasnúbená s Jozefom, aby Mária a Kristus neprišli pred svetom o česť a mali niekoho, 

kto by sa o nich staral. I tajomstvo vtelenia malo zostať ešte skryté pred svetom, lebo by sa ľudia boli 
na ňom len pohoršovali. 

— O sv. Jozefovi vieme nasledujúce: Jozef bol tesár. (Mat. 13, 55) On bol ≪spravodlivý≫, t.j. viedol 

svätý život. (Mat 1, 19) Jozef bol dokonalý v každej cnosti. (Sv. Hier.) Jozef preto bol tak svätý, lebo 
bol tak blízky k prameňu svätosti; i voda je čistejšia, čím bližšia je k prameňu. (Sv. Tom. Akv.) Zvlášť 
vynikal Jozef svojou čistotou, ktorou prevyšoval všetkých svätých, ba aj anjelov (Sv. Fr. S.); preto 

vyobrazuje sa s ľaliou v ruke. Jozef mal od Boha veľké milosti. Dostalo sa mu cti, po akej márne túžili 

králi i proroci: mohol totiž nosiť Spasiteľa na svojich rukách, bozkávať ho, hovoriť s ním, šatiť ho, 

živiť a ochraňovať. (Sv. Bern.; Pius IX.) ≪Otcom≫ menoval ho Ten, ktorý mal Otca svojho v nebi. (Sv. 

Bas.) Mnohí svätí majú za to, že stojí v nebi na veľmi vysokom stupni (lebo bol ženíchom Kráľovnej 

nebeskej), že na konci sveta bude veľmi vzývaný a ukáže potom veľkú  moc svojej prímluvy. (Tak i 
Jozef egyptský dal sa len neskoršie poznať bratom svojim.) Sv. Jozef je ochrancom (patrónom) Cirkvi 

(Pius IX. 8. dec. 1870), t.j. jeho modlitba za Cirkev má veľkú moc pred trónom Božím. Je i ochrancom 
zomierajúcich, t.j. môže nám ľahko vyprosiť šťastlivú smrť. Veď on sám mal šťastlivú smrť, keď totiž 

Ježiš a Mária boli prítomní pri smrti jeho a pomáhali mu. Sv. Jozef vzýva sa s úspechom v súčasných 

núdzach, lebo sa kedysi sám staral o výživu Krista. Sv. Tomáš Akvinský hovorí, že sv. Jozef dostal od 
Boha moc, aby pomohol v každej potrebe. Sv. Terézia (†1582) tvrdí, že jej modlitba k sv. Jozefovi ani 

v jednom nebezpečenstve duševnom alebo telesnom nebola bez výsledku. Sv. Alfons ctil ho 
každodenne. Najviac a s veľkým výsledkom vzývajú ho i misionári. Cirkev katolícka vždy zvláštnym 
spôsobom ctila (Kong. obr. 8. 12. 1870) sv. Jozefa hneď po Matke Božej pre vysokú hodnosť jeho, teda 

viac než iných svätých. 

 

3. Vtelenie Syna Božieho je nám tajomstvom, lebo ho nikdy nepochopíme, ale len 

obdivovať ho a klaňať sa mu môžeme. 
 

Už prorok osvedčil, že pôvod Vykupiteľa nedá sa pochopiť a udať. (Is. 53. 8) Počatie a vtelenie Krista 
môžeme tak málo pochopiť, ako úrodnosť suchého prúta Aronovho (4. Mojž. 17), ktorý vydal lístie, 

kvety a ovocie, totiž mandle. (Sv. Aug.) Zažmúr, rozume, oči svoje, lebo pod závojom viery môžeš vidieť 
jasnosť tohto tajomstva; ako i telesné oko môže zniesť svetlo slnka len pod závojom chmár. (Sv. Bern.) 
Viem, že Syn Boží stal sa človekom; ale ako sa to stalo, neviem. (Sv. Zl.) Podobenstvá, ktoré spojenie 
božstva s človečenstvom v Kristu znázorňujú: Božstvo a človečenstvo spojili sa v Kristu práve tak, ako 

v človeku rozumná duša s telom je spojená. (Atan. vierovyznanie) Keď duch a hmota, ktoré sú predsa 

celkom rozdielne medzi sebou, môžu sa spojiť v človeku, tým viac môžu sa spojiť božstvo a 

človečenstvo, ktoré si v istom ohľade sú podobné. ≪I slovo človeka má svoje vtelenie. Slovo je najprv 

myšlienkou v mojom duchu, teda niečo duchovného. Ale keď sa chce vyjaviť, vtelí sa do hlasu, stane 

sa zvučným slovom a mnohí počujú ho. Predsa neprestalo byť myšlienkou môjho ducha. Tak i Slovo 

Božie mnohým stalo sa viditeľným a predsa neprestalo byť u Otca≫. (Sv. Aug.) Podobenstvá, ktoré 

znázorňujú počatie Krista, spôsobené Duchom Svätým: Ako kedysi Boh z Adama stvoreného zo zeme 

stvoril Evu, tak stvoril Krista z Márie. (Sv. Isid.) Pri vtelení stalo sa niečo podobného, ako pri stvorení 

sveta, keď prvé rastliny bez pričinenia ľudského skrze všemohúcnosť Božiu zo zeme vyrástli. 

 

Tajomstvu vtelenia klaniame sa denne pri trojnásobnom zvonení na ≪Anjel Pána≫. 
 

Východ a západ slnka upomína nás živo na vtelenie a smrť Krista, ≪Svetlo Sveta≫. Preto zvoní sa 

trikrát denne na ≪Anjel Pána≫. Slová tejto modlitby upomínajú nás živo na rozhovor Matky Božej s 

anjelom.  

— V každej omši kľaká kňaz na Krédo (pri slovách: ≪A vtelil sa z Ducha Svätého z Márie Panny a stal 

sa človekom≫ atď.) a často i pri poslednom evanjeliu ( pri slovách:   ≪A slovo telom učinené je≫) a 

klania sa tomuto tajomstvu; na Vianoce a vo sviatok Zvestovania Panne Márii (25. marca) pri veľkej 

omši a pri spomenutých slovách Kréda pokľaknú všetci prítomní kňazi na stupňoch oltárnych a 

naklonia hlavy svoje.  

— I anjeli klaňajú sa tajomstvu vtelenia Syna Božieho. Krásne oslovuje Krista sv. Efrem: ≪Ľudia 

vyznávajú tvoje božstvo, anjeli klaňajú sa tvojmu človečenstvu. Anjeli divia sa, aký si ty malý, ľudia 

však, aký si veľký≫ 
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4. Vtelenie Syna Božieho bolo potrebné, aby sa urazenému veličenstvu Božiemu 

dokonale za dosť urobilo. 
 

Boh ovšem mohol vykúpiť ľudí aj iným spôsobom, než vtelením; ba mohol sa k zvláštnemu osláveniu 
svojej dobroty uspokojiť i s nedokonalým zadosťučinením alebo aj odpustiť vinu bez akéhokoľvek 

zadosťučinenia. Už sv. Augustín píše: ≪Sú blázniví ľudia, ktorí myslia, že múdrosť Božia nemohla 

vykúpiť človeka iným spôsobom, než tým, že Boh človekom sa stal, z Panny sa narodil a od hriešnikov 

mnoho trpel. Áno, Boh mohol to aj inak usporiadať ≫. Ale Boh, ako vidíme zo smrti Vykupiteľovej, 
žiadal dokonalé zadosťučinenie. Lebo veď chcel osláviť nie iba svoju dobrotu, ale i svoju spravodlivosť. 
No dokonalé zadosťučinenie môže dať len Bohočlovek. Veľkosť urazenia totiž vždy závisí od toho, aká 

veľká je osoba urazeného. Urazenie Boha je teda nekonečne veľké. Také urazenie nemôže napraviť 
žiadna konečná bytosť, ani len najdokonalejší anjel, ale len bytosť nekonečná, teda Boh sám. Ak teda 

človek mal byť vykúpený, musel Boh stať sa človekom. (Sv. Anselm) Ako samý Boh nemohol trpieť, 

ako samý človek nemohol vykúpiť. Preto Boh vzal na seba človečenstvo. (Sv. Proklus.) Keď maľovaný 
obraz je tak porúchaný, že ho už nepoznať, musí zase prísť ten, ktorého podobu mal, ak má sa 

obnoviť. Tak i Boh musel zostúpil, aby obnovil človeka, na obraz svoj stvoreného. (Sv. Atan.) 

 

Bohočlovek musel sa zjaviť na zemi i v stave uponíženia, aby urazenému veličenstvu 

Božiemu dokonale za dosť urobil. 
 

Lebo Pána slávy neboli by ukrižovali, keby sa bol ukázal v celom veličenstve svojom. (1. Kor. 2, 8) 
Kristus tak urobil, ako aténsky kráľ Kodrus. Delfské orakulum totižto bolo veštilo, že Aténčania 

zvíťazia, ak ich kráľ nepriateľskou rukou usmrtený bude. Tu obliekol sa Kodrus do šiat otrockých, 
išiel do nepriateľského tábora a tam bol zabitý. Keď nepriatelia, ktorí vedeli o veštbe orákula videli, 

koho zabili, dali sa zronení na útek. I proroci predpovedali, že pokolenie ľudské bude spasené smrťou 

Kráľa slávy; tu vzal tento na seba podobu sluhu, šiel do sveta, a tam ho nepoznali i usmrtili. Keď zlí 
duchovia videli, koho svojimi nástrojmi usmrtili, dali sa na útek. (Deh.) Keby tak jeden kráľ svoju 

spôsobnosť v bojí chcel ukázať a vystúpiť na bojisku, musel by skryť všetky odznaky svojej kráľovskej 

hodnosti, inak neopovážil by sa nikto bojovať s ním. Vyjavil by sa len po vydobytom víťazstve. Tak 
urobil i Syn Boží. (Ľud. Gran.) Ale on príde ešte raz s veľkou mocou a velebnosťou. (Mat. 26, 64)  

— Či by Syn Boží bol sa stal človekom i vtedy, keby ľudia neboli zhrešili, nedá sa povedať s istotou. 

Vieme len toľko, že po upadnutí do hriechu stalo sa vtelenie preto, aby človek bol vykúpený. Avšak 
Boh, lebo je všemohúci, bol by mohol stať sa človekom i tak, keby ľudia neboli zhrešili. Vtedy by sa 

ľudia skrze vtelenie boli najužšie spojili s božstvom. (Sv. Tom. Akv.) 

 

5. Druhá Božská osoba vždy ostala Bohom, hoci stala sa človekom; ani vtelením nič 
nestratila zo svojho veličenstva. 
 
Hoci vravíme, že Syn Boží zostúpil na zem, tým nemienime, že opustil nebo. Ako hviezda, keď stane 

sa nám viditeľnou a začne jestvovať pre naše oko, predsa ostáva na oblohe, tak ani Kristus neopustil 
svojej slávy v nebi, keď stal sa človekom. (Deh.) Ako ligot slnka nezaháša sa chmárami, ale sa len 

zakrýva, tak božstvo Kristovo nebolo zahasené jeho človečenstvom, ale len zakryté. (Sv. Ambr.) Keď 
myšlienka, toto slovo nášho ducha, dá sa počuť i zvonku, neprestane byť myšlienkou nášho ducha. 

Tak i Slovo Božie stalo sa zvonku viditeľným a predsa neprestalo byť u Otca. (Sv. Aug.) Ako slovo, 

ktoré druhému hovorím, počuje nie iba tento, ale i celé okolie, tak i večné Slovo, ktoré spojilo sa s 
telom, nebolo týmto tak zúžené, že by svojou všade prítomnosťou nebolo naplňovalo nebo i zem. (Deh.) 

Kristus stal sa človekom takým spôsobom, že neprestal byť Bohom. (Sv. Aug.)  

— Ani svojim vtelením nestratil Boh ničoho zo svojho veličenstva. Keď lúč slnečný vysuší barinu 

bez toho, že by sa poškvrnil, tým menej poškvrnil sa Boh najčistejším telom Márie; on čistí všetko, 
ale nemôže byť poškvrnený. (Sv. Odil.) Keby sa princ obliekol do šiat otrockých a v takých z nečistoty 

vytiahol vzácny prsteň, aby si ho potom nastokol na prst, nestratil by nič na svojej cti; tak ani Syn 
Boží nestratil na cti, keď vzal na seba podobu sluhu a zostúpil k nám na zem, aby spasil a získal si 
duše. (Tert.) Rúcho z obecného súkna nie je pre mocnára; no pristane mu, ak je ozdobené zlatom, 

perlami a drahými kameňmi. Tak ani pre Syna Božieho nehodila sa upadlá prirodzenosť ľudská ; ale 

pristala mu tá, čo vyšla okrášlená z najčistejšieho tela Márie.  
— Keď apoštol vraví, že sa Kristus zničil a vzal na seba podobu služobníka (Fil. 2, 7), nuž tým nemyslí, 

že by sa Boh bol niečo vzdal, ale len, že vzal na seba nízku prirodzenosť ľudskú a tým dal nám príklad 

pokory. ≪Uponížil seba samého≫. (Fil. 2, 8)  
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6. Vtelením Syna Božieho dosiahli veľkú dôstojnosť všetky údy pokolenia ľudského. 
 

Ako slnko vypúšťa lúče svoje na všetky obežnice (planéty), prostred ktorých sa nachádza, práve tak 
skvie sa Kristus božským svetlom svojim nad všetkými ľuďmi, medzi ktorými nachádzal sa po 33 
rokov. Synom Božím prijatá prirodzenosť ľudská podobá sa kvasu (nákyške), ktorý preniká všetku 

múku. (Mat. 13, 33) Kristus je vínny kmeň, my vínne ratolesti. (Ján 15)  
— My v niečom máme prednosť i pred anjelmi. Hoci títo nie sú podrobení chorobám, ani smrti, predsa 

nemajú Boha za brata. Keby teda boli schopní závisti, museli by nám závidieť. ≪Najvyšší Pán vzal na 

seba podobu služobníka, aby služobník dostal slobodu a stal sa Pánom≫. (Sv. Amb.) Syn Boží stal sa 
Synom človeka, aby synovia človeka stali sa dietkami Božími. (Sv. Atan.) Ó, aké vzácne je vykúpenie, 

keď človek zdá sa byť takým, ako Boh! (Sv. Hilar.)  
— Nikdy teda nepoškvrňuj hriechom svojej božskej hodnosti, nerob Kristovi hanby! Nikdy nerob niečo 

také, čo pristane len diablovi!  

 

Aké pravdy nasledujú z tajomstva vtelenia? 
 

1. Kristus je spolu pravý Boh a pravý človek; preto nazývame ho 

≪Bohočlovekom≫. 
 

Každá bytosť dostáva svoju podstatu od toho, od koho pochádza. Dieťa svojim pôvodom od človeka 

dostáva podstatu ľudskú. A tak i Kristus svojim pôvodom od Boha Otca dostáva podstatu božskú, 

svojim pôvodom od Márie podstatu ľudskú. ≪Kristus sa vždy i choval tak, že ho ľudia museli mať za 

Boha i človeka≫. (Sv. Aug.) Pripisoval si totiž hneď božské, hneď zase ľudské vlastnosti. Povedal:        

≪Otec je väčší odo mňa≫ (Ján 14, 28), a predsa zase: ≪Ja a Otec sme jedno≫. (Ján 10, 30) Ako Boh 

nazýva Máriu ≪ženou≫ (tak na svadbe v Káne a na kríži), ako človek nazýva ju ≪matkou≫. Sám 

nazýva sa ≪Synom Božím≫ a pritom zase ≪Synom človeka≫. 

 

Kristus teda ako človek je nám podobný vo všetkom, lenže je bez hriechu. (Sn. 
Chalced.) 
 

Kristus vo všetkom stal sa podobným svojim bratom. (Žid. 2, 17) Bol učinený na podobenstvo ľudí a 
našiel sa uspôsobeným ako človek. (Fil. 2, 7) Kristus mal ľudské telo, ako my; mal teda i ľudské 
potreby (hlad a smäd, jedol, pil a spal) radoval sa, plakal, trpel, zomrel. Mal skutočné a nie snáď len 

zdanlivé telo, ako predpokladala sekta doketov.  

— Kristus mal ľudskú dušu, teda ľudský rozum (lebo nevedel času svojho návratu, Mar. 13, 32) 

a ľudskú vôľu. (Lebo modlil sa: ≪Otče, nie moja, ale tvoja vôľa staň sa≫. Luk. 22, 42) Pri smrti 

porúčal Kristus svoju dušu do rúk svojho nebeského Otca. (Luk. 23, 46) Preto mýlia sa tí, čo myslia, 

že Kristus mal len zmyselnú a nie rozumnú dušu; tohto názoru bol Apollinaris, ktorý si inak svojimi 

spismi proti arianom nadobudol zásluhy o kresťanské náboženstvo.  

— Sv. Pavol nazýva Krista človekom ≪nebeským≫ voči prvému človeku, Adamovi ktorý bol pozemský, 

t.j. zo zeme utvorený (1. Kor. 15, 47); a síce preto, lebo telo Kristovo z neba (t.j. skrze pôsobenie Ducha 

Sv.) nadprirodzeným spôsobom z tela Márie utvorené bolo a lebo sa na ňom už na zemi ukazovali 
nebeské vlastnosti oslávených tiel. (Mysli na oslávenie na Tábore, na chodenie po jazere.) 

 
2. V Kristu teda sú dve prirodzenosti, Božská a ľudská, ktoré napriek úzkemu 
spojeniu nie sú zmiešané.  
 
Prirodzenosť a či podstata je súhrn všetkých síl, ktoré sa v istej bytosti nachádzajú. Osoba je 
riaditeľka prirodzenosti, teda riaditeľka týchto síl. Iné vysvetlenie: čo je spoločné všetkým ľudom, to 

je prirodzenosť; ale čím je človek jednotlivcom (t.j. samostatnou a osobitnou bytosťou), to je osoba. 

Prirodzenosť dá sa teda oznámiť mnohým jednotlivcom, no osoba nie.  
— Ako železná palica a zlatá palica, keď horúčosťou sa roztopia, zlejú sa v jeden kus bez toho, že by 

preto železo stalo sa zlatom alebo naopak, práve tak spojili sa dve prirodzenosti v Kristu.  
— Ľudská prirodzenosť teda nepremenila sa na božskú, ako voda na víno na svadbe v Káne; lebo 

niečo konečného (zmeniteľného) nemôže sa premeniť na niečo nekonečného (nezmeniteľného).  
— Ani sa ľudská prirodzenosť nestratila v božskej asi tak, ako kvapka vody zmizne v mori alebo kúsok 

vosku v ohni.  (Tak učil Eutyches, opäť carihradský (blud jeho zavrhol snem Chalcedonský 451.)  

— Ani sa snáď z božskej a ľudskej prirodzenosti nevyvinula tretia od oboch rozdielna prirodzenosť, 

ako sa z kyslíka a vodíka tvorí voda. Lebo Boh nedá sa meniť. 
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Preto Kristus má dvojakú vôľu, božskú i ľudskú; ale ľudská je božskej úplne 

podrobená. (Sn. Carihradský III. 680) 
 

Že Kristus má i ľudskú vôľu, je zrejmé z modlitby na hore Olivovej: ≪Otče, nie moja, ale tvoja vôľa 

staň sa≫.(Luk. 22, 42) Že ľudská vôľa je podrobená božskej, dosvedčuje Kristus slovami: ≪Nehľadám 

vôle svojej, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.≫ (Ján 5, 30) Chorý človek má sa podrobiť lekárskej 

operácii. Jeho vôľa spiera sa tomu pre bolesti. A predsa poddáva sa vôli lekárovej. Vzťahuj to na 

Kristovu modlitbu na hore Olivovej. 
 

Preto u Krista je dvojaký spôsob konania, božský i ľudský. (Sn. Carihr. III. 680) 
 

K božskému spôsobu konania patria zázraky a proroctvá, k ľudskému modlitba, požívanie pokrmu, 

spánok, utrpenia.  
— Tri božské osoby v Trojici majú, ako známo, jednu prirodzenosť alebo bytosť. Koľko spôsobov 

konania majú preto? Samo sebou rozumie sa, že len jeden. Prečo? 
 

3. Ale v Kristu je len jedna osoba a síce Božská. 
 

Ako dve oči tvoria len jeden zrak a dve uši len jeden sluch, tak obe prirodzenosti v Kristu robia len 
jednu osobu (Arnob.) Ako rozumná duša s telom je len jeden človek, tak Boh a človek sú len jeden 

Kristus. (Atan. vierovyznanie) Ako telo v človeku jestvuje len skrze dušu a bez tejto v prach sa 

rozpadne, tak ľudská prirodzenosť jestvuje v Kristu len skrze božskú osobu.  
— Hoci ľudskú prirodzenosť v Kristu nespravuje ľudská, ale Božská osoba, preto prirodzenosť táto nie 

je nedokonalá, ale naopak stala sa značne dokonalejšou. Ako v človeku telo skrze obcovanie s dušou 
stáva sa dokonalejším, než telo zvierat, tak v Kristu ľudská prirodzenosť skrze obcovanie s božským 

Slovom stala sa dokonalejšou, než prirodzenosť všetkých ostatných ľudí. Preto ľudské telo Kristovo 

malo nebeské vlastnosti; mysli na premenenie jeho na Tábore.  
— Ako ďalej v človeku telo je nástrojom, ktorým duša účinkuje, tak v Kristu ľudská prirodzenosť je 

nástrojom, ktorým Božská osoba účinkuje. Avšak ľudská prirodzenosť v Kristu nie je asi takým 

mŕtvym nástrojom, ako pero v mojej ruke; ona je živá a má vlastnú činnosť svoju, ako oheň, ktorý 

hreje a horí. (Preto v ňom popri božskom je i ľudské poznanie a chcenie.) Ale ľudská prirodzenosť v 
Kristu ani nie je nástrojom božskej osoby takým spôsobom, akým sú nástrojmi Božími proroci, apoštoli 
a i. Veď títo nie sú tak úzko spojení s božstvom Krista, ako človečenstvo jeho. Oko, ruka sú ako 

nástroje úzko spojené so mnou, ale nie pero, meč. Celkom tak je i s ľudskou prirodzenosťou Krista a 
s prorokmi, apoštolmi a pod. ako nástrojmi Božími. V Kristu teda nie je snáď Božská osoba a popri 

nej ešte ľudská osoba (Boh Kristus popri človeku Kristovi), tak že by božstvo ako v chráme bývalo 

v istom človeku, ako býva v dušiach spravodlivých. (Blud Nestoria, patriarchu carihradského, 

zavrhnutý na sneme Efeskom 431.) 
 

Lebo v Kristu Božská i ľudská prirodzenosť skrze božskú osobu nerozlučne sú 
spojené, z toho vyplývajú nasledujúce pravdy: 
 

1. Kristus aj ako Človek je pravý Syn Boží. 
 

Preto hovorí sv. Pavol: ≪Boh neušetril ani vlastného Syna svojho, ale dal ho za nás všetkých≫. (Rim. 

8, 32) 
 

2. Mária, Matka Kristova je naozaj Matka Božia alebo Bohorodička. 
 

Mária porodila toho, ktorý je Boh. Je teda Matka Božia. Už Alžbeta menovala ju Matkou Božou. (Luk. 
1, 43) Blud Nestoria, že sa Mária len Rodičkou Kristovou smie nazývať, bol zavrhnutý na sneme 

Efeskom (431). ≪Keď náš Pán Ježiš Kristus je Bohom, akože by nebola Rodičkou Božou Svätá Panna, 

ktorá ho porodila?≫ (Sv. Cyrill.) Hoci rodička nedáva dieťaťu duše, predsa sa nazýva matkou dieťaťa. 

Práve tak nazýva sa i Mária Matkou Božou, hoci nedala Kristovi božskej podstaty. 
 

3. Kristus ako človek nemohol ani zhrešiť, ani mýliť sa. 
 

Kristus nezhrešil ani skutkom, ani slovom. (1. Pet. 2, 22) Ako svetlo v blízkosti svojej netrpí tmu, tak 

Syn Boží v ľudskej prirodzenosti svojej netrpí hriechu. (Sv. Reh. V.)  
— A tak Kristus už od narodenia vládol najvyššou múdrosťou a svätosťou (Kol. 2, 3) a nemohlo mu 

toho ani pribúdať. Slová: ≪Ježiš rástol múdrosťou a milosťou≫ (Luk. 2, 52) značia: S pribúdajúcim 

vekom javila sa v rečiach a skutkoch Ježišových vždy viac jeho múdrosť a milosť Božia. ≪Ako slnko 

od úsvitu až do poludnia vždy viac svetla dáva, tak robil i Kristus, Slnko duchovné≫ (Deh.)  
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— I telesná postava a celý zjav Krista museli byť vznešené. (Ž. 44, 3) Telesným závojom zahalená sláva 

a velebnosť božstva odrážala sa na jeho tvári a dodávala mu krásy, ktorá priťahovala a podmaňovala 

si všetkých, čo mali šťastie vidieť ho. (Sv. Hier.) 
 

4. Všetky ľudské činy Kristove majú teda nekonečnú hodnotu. 
 

Činy kráľove sú i ľudské, lebo je človek, i kráľovské, lebo je kráľ. Tak je to i s činmi Kristovými. Čo 

Kristus činil ako človek, to je čin ľudský, ale i božský, lebo je pravý Boh. ≪Ako žeravé železo páli, nie 

preto že vlastnosť túto má od prírody, ale preto že je spojené s ohňom, tak i telo Kristovo koná božské 

skutky nie samo sebou, ale preto, že je spojené s božstvom≫. (Sv. Ján. Dam.) I najmenšia modlitba 

alebo muka Kristova bola by teda vykúpila všetkých ľudí. 
 

5. Človečenstvu Kristovmu patrí poklona Božská. 
 

Poklona táto nevzťahuje sa snáď na ľudskú prirodzenosť, ale na božskú osobu; i dieťa, ktoré otcovi 
ruku bozkáva, ctí nie snáď ruku, ale samého otca. (Deh.) Kto ctí kráľa, ctí ho i s jeho purpurom, ktorý 

nosí; tak i v Kristu klaniame sa človečenstvu spojenému s božstvom, lebo jedno od druhého nedá sa 
odlúčiť. (Sv. Tom. Akv.) Dreva môžeme sa dotýkať celkom ľahko; no nie potom, keď už je zapálene. 

Tak i telu samému nemôžeme sa klaňať, ale len tomu, s ktorým spojil sa Boh. Čomu sa klaniame, to 

práve je Boh, telom učinený. (Sv. Ján Dam.)  

— Preto klania sa Cirkev sv. 5 ranám Kristovým, srdcu Kristovmu (kde býva láska), krvi Kristovej. Z 

toho dôvodu môžeme Kristu ako Bohu pripisovať ľudské a Kristu ako človekovi božské vlastnosti. 

(Takzvané obcovanie zvláštnosti.) Tak povedal Peter, keď uzdravil chromého od narodenia: ≪Usmrtili 

ste Pôvodcu života≫ (Sk. ap. 3, 15) Sv. Pavol: ≪Keby boli poznali Pána slávy, neboli by ho ukrižovali≫. 

(Kor. 2, 8) Sv. Ján: ≪Po tom poznali sme lásku Božiu, že on život svoj položil za nás≫. (1. Ján 3, 16) 

Lebo totižto druhá Božská osoba je Boh a človek spolu, môžeme všetko, čo o druhej božskej osobe 

hovoríme, vypovedať i o Kristu ako človekovi (napr. tento človek je vševedúci, všemohúci); a čo 

hovoríme o Kristu ako človekovi, môžeme vypovedať i o druhej božskej osobe. (Napr. Boh trpel za nás, 
zomrel za nás.) Istý človek má 2 vlastnosti: on je bohatý i dobrosrdečný. V tomto prípade môže sa 

dobre povedať: ≪Tento boháč je dobrosrdečný≫, ale i: ≪Tento dobrosrdečný človek je bohatý≫. 

Hovorí sa tak vzhľadom k jeho osobe, ktorá je dobrosrdečná a bohatá. To isté môže sa robiť vzhľadom 

k božskej osobe, ktorá je Boh a spolu i človek a preto vládne božskými i ľudskými vlastnosťami 

(zvláštnosťami). Môže sa teda povedať: Tento trpiaci je Boh; tento umierajúci je všemohúci a pod.  

— Len nesmeli by sme povedať: Božstvo trpelo, zomrelo; lebo slovo ≪božstvo≫ označuje ≪božskú 

podstatu≫. Táto netrpela. ≪Hoci v trpiacom bolo božstvo, predsa božstvo netrpelo. Slnko ostane bez 

úrazu, hoci niekto zrúbe strom, na ktorý ono svieti; tak i božstvo zostalo nedotknutým od toho 

utrpenia≫ (Sv. Ján Dam.) 
 

 

II. Ježiš Kristus je Syn Boží. 
 

Ježiš Kristus nazýva sa obyčajne jednorodeným Synom Božím. I on sám nazýva sa tak. (Ján 3, 10) 
Jednorodeným Synom Božím nazýva sa preto, lebo je druhou božskou osobou, a táto je len jedna; ďalej 

preto, že je rôzny od všetkých anjelov a ľudí, ktorí sa tiež menujú dietkami Božími. Lebo týmto nezdelil 
Boh svoju podstatu (Filip 2, 6) a prijal ich za dietky len z milosti. (Gal. 4, 5) Kristus ako jediný Syn 

Boží nechcel zostať sám, chcel mať spoludedičov, lebo vedel, že dedičstvo jeho nebude menším, hoci 

ho mnohí budú účastní. (Sv. Amb.) 
 

1. Ježiš Kristus pred najvyšším kňazom potvrdil prísahou, že je Syn Boží (Mat. 26, 
64); i v rozhovore s uzdraveným človekom, ktorý bol slepý od narodenia, nazýva 
sa Synom Božím. (Ján 9, 37) 

 

2. Boh Otec menoval Ježiša Krista svojim Synom pri krste v Jordáne i pri premenení 
na Tábore. (Mat. 3, 17; 17, 5) 

 

3. Už archanjel Gabriel menoval Ježiša Krista ≪Synom Najvyššieho≫, keď Márii 

zvestoval jeho narodenie. (Luk. 1. 32) 
 

4. I sv. Peter slávnostne menoval Ježiša Krista ≪Synom Boha živého≫ a bol za to 

vyznačený Kristom. (Mat. 16, 16) 
 

5. Ba i diabli kričali z posadnutých a privolávali Kristovi: ≪Ježišu, Synu Boží! čo 

máme my s tebou ? Či prišiel si sem trápiť nás pred časom ?≫ (Mat. 8, 29) 
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III. Ježiš Kristus je Boh sám. 
 

Už proroci predpovedali: ≪Boh sám príde a vykúpi vás≫. (Is. 35, 4) Izaiáš vraví, že dieťa, ktoré má sa 

narodiť k vykúpeniu ľudí, bude Boh sám. (Is. 9, 6)  

— Bludár Arius zapieral božstvo Kristovo; blud jeho bol zatratený na sneme Nicejskom r. 325 a pritom 

vyhlásené bolo výslovne, že Ježiš Kristus je rovnakej podstaty s Otcom a nasledovne Boh. Arius 

zomrel náhlou smrťou pri jednej víťazoslávnej procesii a jeho telo rozpučilo sa, ako Judášovo. (336) 

Mnoho záleží na tom, aby sme mali pevné presvedčenie o božstve Kristovom; lebo na tomto 

presvedčení spočíva naša viera. Keď raz bohatý mládenec oslovil Ježiša: ≪Majstre dobrý !≫ hneď 

odpovedal mu Kristus: ≪Prečo nazývaš ma dobrým? Nikto nie je dobrý, okrem samého Boha≫. (Luk. 

18, 19) Tým dal mu na vyrozumenie, že musí ho predovšetkým uznávať za Boha, inak všetko nestojí 

nič. 

 

1. Že Ježiš Kristus je Boh, to vidíme z jeho vlastných rečí i z rečí apoštolov. 
 

Pri svojom nanebovstúpení povedal: ≪Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi≫ (Mat. 28, 18); a vo 

sviatok Posvätenia chrámu: ≪Ja a Otec sme jedno≫. (Ján 10. 30) Posledné slová považovali Židia za 

bohorúhanie a preto chceli Krista ukameňovať. (Ján 10, 33) Kristus si pripisuje zvlášť také vlastnosti 

a diela, aké len Bohu patria. Pripisuje si večnosť, keď hovorí: ≪Otče, osláv ma slávou, ktorú som mal 

u teba prv, než svet bol≫ (Ján 17, 5); alebo: ≪Prv, než Abrahám bol, ja som≫. (Ján 8, 58) Pripisuje 

si moc, odpúšťať hriechy. Odpustil hriechy Magdaléne (Luk. 7, 48) a pošinutému. (Mat. 9, 2) Nazýva 

sa kriesiteľom mŕtvych (Ján 5, 28), sudcom sveta (Mat. 25, 31), pôvodcom všetkého života. (Ján 11, 

25) Hovorí napr.: ≪Kto zachováva slová moje, neuzrie smrti na veky≫. (Ján 8, 51)  

— Že Ježiš Kristus je Boh, to pevne verili sv. apoštoli a často i slávnostne vyznávali. Tomáš privolal 

vzkriesenému Vykupiteľovi: ≪Pane môj a Bože môj ≫ (Ján 20, 28) Sv. Augustín vraví o Tomášovi:      

≪Videl človečenstvo, vyznal božstvo (Ježišovo)≫. Sv. Pavol píše: ≪V Kristu prebýva telesne všetka 

plnosť božstva≫ (Kol. 2, 9), a: ≪Skrze neho stvorené sú všetky veci,... a on je pred všetkými a všetko 

zostáva v ňom.≫ (Kol. 1, 16) 

 

2. Že Ježiš Kristus je Boh, usudzujeme z jeho zázrakov a proroctiev. 
 

Veľké množstvo najrozmanitejších zázrakov, ktoré všetky činil Kristus vo vlastnom 
mene svojom, dokazujú všemohúcnosť Kristovu.  
 
Zázraky Kristove dajú sa rozdeliť na 5 tried:  
1. Zázraky na bezživotnej prírode (premenenie vody na víno, rozmnoženie chleba, utíšenie vlnobitia 

na jazere, chodenie po vode atď.).  

2. Uzdravenia nemocných (ako slepých, nemých, malomocných, chromých atď.)  

3. Vzkriesenia mŕtvych (ako vzkriesenie dcéry Jairovej v jeho dome, naimského mládenca pred 

mestskou bránou a Lazara, ležiaceho v hrobe).  

4. Vyhnanie diablov z posadnutých, akých bolo veľa za čias Kristových. (Mat. 8, 28)  
5. Zázraky na vlastnom tele Kristovom. (Vzkriesenie, nanebovstúpenie.)  

 
Kristus teda ukázal, že má moc nad celou prírodou; v tom nevyrovnal sa mu nijaký posol Boží.  

— Všetci poslovia Boží činia zázraky v mene Božom (tak napr. Peter a Ján u dverí chrámových v mene 

Ježišovom), ale Kristus vo svojom, vlastnom mene. On nepovedal: ≪V mene Božom vstaň≫ a pod., 

ale: ≪Mládenče, tebe pravím, vstaň≫ (Luk. 7, 14), ≪Chcem, buď očistený≫ (Mat. 8, 3), ≪Mlč, 

onemej≫. (Mar. 4, 39) Keď Kristus sa niekedy najskôr modlil k Otcovi svojmu, robil to preto, aby ho 
neupodozrievali, že činí zázraky v mene najhlavnejšieho diabla. (Bened. (XIV.) Zázraky, aké pripisujú 

sa zakladateľom cudzích náboženstiev, sú doprosta smiešne. Že Budha jazdil na slnečnom lúči, že 

pred Mohamedom zostúpil mesiac a prešiel mu cez rukávy, že Apollonius z Tyany v sudoch vozil 
povíchrice, dal tancovať stromom a pod. Voči tomu aká vznešenosť javí sa v zázrakoch Kristových! 

 

Proroctvá Kristove o svojich vlastných osudoch, o zrade Judášovej, o zapretí 
Petrovom, o konci života Jánovho a Petrovho, o rozbúraní Jeruzalema, o osudoch 

národa židovského a Cirkvi dokazujú vševedúcnosť Kristovu. 
 

Kristus predpovedal, že v Jeruzaleme bude usmrtený (Luk. 13, 32), že bude bičovaný a ukrižovaný a 
že v tretí deň vstane z mŕtvych. (Mat. 20, 17) Kristus pri poslednej večeri predpovedal zradu Judášovu 

(Ján 13, 26) a zároveň, že ho Peter, prv než kohút dva krát zaspieva, tri krát zaprie. (Mat. 26, 34) 
Vzkriesený Vykupiteľ na jazere Tiberiatskom predpovedal Petrovi smrť krížovú, Jánovi prisľúbil smrť 

prirodzenú. (Ján 21, 18) Po slávnostnom vchode do Jeruzalema (Luk. 19, 41) a v reči svojej 
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o poslednom súde na hore Olivovej (Mat. 24) povedal, že počas jedného veku ľudského bude mesto 

Jeruzalem nepriateľmi obkľúčené, násypom obohnané a celkom rozbúrané; že pritom bude súženie, 

akého ešte nikdy nebolo na zemi, ani nebude. Kristus vedel i to, že Židia budú roztrúsení medzi všetky 

národy (Luk. 21, 24); že Cirkev jeho rýchlo sa rozšíri medzi všetky národy (Ján 10, 16; Mat. 13, 31) 

napriek najukrutnejšiemu prenasledovaniu jeho apoštolov.(Ján 16, 2) 
 

3. Že Ježiš Kristus je Boh, usudzujeme z jeho vznešeného učenia i z jeho 

vznešeného rázu (charakteru). 
 

Učenie Kristovo prevyšuje i náuky najmúdrejších mužov, čo kedysi žili a medzi ním 

a náukami všetkých iných náboženstiev je obrovský rozdiel.  
 
Učenie Kristovo zodpovedá všetkým potrebám ľudského srdca a hodí sa pre všetky stavy, veky, 

pohlavia a národy. Preto milióny ľudí našli v tomto učení svoje najvyššie šťastie, potechu v živote i pri 

smrti; ba i veľkí mudrci, ako sv. Justín, sv. Augustín a i. našli len v ňom duševný pokoj, po ktorom 

túžili.  
— Učenie Kristovo úplne objasnilo najvyššie ciele človeka a stvorenstva i odporúčalo také vznešené 

cnosti, ako lásku k blížnemu, pokoru, krotkomyseľnosť, trpezlivosť, lásku k nepriateľovi, chudobu, 

ktoré dotiaľ boli celkom neznáme, a ktoré okrem Krista nebol by našiel nijaký človek. ≪Rozum 

nepoznal by ešte ani teraz všeobecných mravných zákonov, keby ich kresťanstvo nebolo učilo≫. 
(Kant)  

— Učenie Kristovo je navzdory svojej vznešenosti celkom jednoduché a pochopiteľné a bolo hlásane s 

takou istotou, že ľud, ktorý počúval Krista, často bol veľmi prekvapený silou jeho reči. (Mat. 7, 28)   

≪Prevýšiť Ježiša v ohľade náboženskom je nemožné pre všetky časy≫. (Strauss) Kresťanské 

náboženstvo neobsahuje v sebe zhola ničoho, čo by sa zdravému rozumu protivilo alebo mohlo človeka 

urobiť nešľachetným; to nedá sa povedať o iných náboženstvách. Pováž napr. že Mohamed učil 

fatalizmus (vieru v osud) a kázal rozširovať svoje náboženstvo ohňom a mečom. Ani talmud, podľa 

ktorého riadia sa dnešní židia, nie je príkladný. 
 

Kristus bol bez najmenšieho hriechu a skvel sa množstvom najvznešenejších cností 
v takej miere, že pre všetky časy je vzorom každému človeku. 
 

Zradca Judáš vyznal, že zradil ≪krv spravodlivú≫ (Mat. 27,4); Pilát nenašiel na Kristovi nijakej viny 

(Ján 18,38); Kristus sám pýtal sa židov: ≪Kto z vás bude ma karhať pre hriech ?≫ na čo židia nič 

nemohli odpovedať. (Ján 8, 46) Ba Kristus je oslobodený aj od nedostatkov a jednostrannosti, aké čas 

alebo národnosť vtláča všetkým ľuďom. To ukazuje jeho chovanie sa voči Samaritánom a Rimanom, 

zvlášť krásne podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. (Ján 8, 46)  

— Na Kristovi skvejú sa nasledujúce cnosti: Najväčšia láska k blížnemu; lebo celý život jeho bol 

ustavičným pomáhaním, ≪chodil, dobročiniac≫ (Sk. ap. 10, 38) ba položil i život svoj za druhých. 

Na ňom skvie sa pokora, lebo obcoval s takými, čo u ľudu najviac boli opovrhnutí; krotkomyseľnosť 

(tichosť), lebo zniesol nielen posmech nepriateľov, ale i nevernosť svojho učeníka; neprekonateľná 
trpezlivosť v najukrutnejších mukách; veľká láskavosť voči chybujúcim; láska k nepriateľovi, ktorú na 

kríži tak krásne ukázal; zmužilosť, s akou všade vystupoval, a zvlášť obdivuhodná horlivosť v modlitbe, 

ktorá ho pobádala celé noci stráviť v modlitbe. Kde nájdeme zjav podobný Kristovi? Pohanskí mudrci, 

ktorých súčasníci obdivovali, sú voči Kristovi len to, čo slabé svetlo lampy voči svetlu slnečnému. Ráz 
(charakter) Ježišov je a ostane divom v dejinách sveta. Pred Kristom chovali sa mimovoľne úctivo i 

jeho najväčší nepriatelia. To ukázalo sa napr. pri vyháňaní kupcov a predavačov z chrámu; lebo nikto 

neopovážil sa vzdorovať Kristovi. (Mat. 21, 12) Keď ho farizeji v chráme po vyznaní božstva chceli 
kameňovať, išiel spomedzi nich a oni ustupovali pred ním. (Ján 10) Vojakov na hore Olivovej len 

oslovil Kristus a títo naľakaní padli na zem (Ján 18, 6); bál sa ho i Pilát. (Ján 19, 8) 

 
 

4. Že Ježiš Kristus je Boh, usudzujeme z rýchleho rozšírenia sa jeho učenia i 

z veľkých účinkov, aké toto učenie spôsobilo na zemi. 
 

Učenie Kristovo navzdory najväčším prekážkam bolo celkom jednoduchými 
prostriedkami veľmi rýchlo rozšírené po celej zemi.  
 
Prekážky u pohanov boli tieto: Zákony rímskej dŕžavy hrozili pokutou smrti každému, kto pohanské 

náboženstvo opustí, alebo hrozili mu vyhnanstvom. Pohania osočovali kresťanov čo najhrubšie; 

hovorili, že kresťania sú neznabohovia, že na schôdzkach svojich požívajú ľudské mäso a ľudskú krv 

a páchajú tam mnohé zločiny; vinu každej pohromy, ako moru, vojny, pôvodne uvaľovali na 

kresťanov, ktorí podľa ich mienky vzbudili hnev pohanských bohov. Preto kresťania boli od 
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pohanských cisárov po 300 rokov najukrutnejším spôsobom prenasledovaní. Až do rozkazu cisára 
Konštantína Veľ., aby kresťania boli trpení, počítame 10 veľkých prenasledovaní. 
 — Iné prekážky boli v kresťanskom učení: Učenie o Ukrižovanom bolo pohanom už samo sebou 

bláznivosťou; okrem toho bolo učenie toto hlásané Židmi, ktorých Rimania beztak veľmi zavrhovali. 

Kresťanské náboženstvo žiada obzvlášť sebaovládanie (sebazaprenie) a štedrosť, teda obsahuje v sebe 

náuky, ktoré sa veľmi ošklivia ľudom zmyselným a bažiacim po pôžitku, ako boli pohania, ba ťažko 
pripadajú i tým, čo dobre zmýšľajú.  

— Židov však nebolo možné získať pre kresťanské náboženstvo; lebo títo očakávali pozemské a skvelé 

kráľovstvo Mesiáša.  
— Prostriedkami, ktorými sa učenie Kristovo šírilo, boli jednoduchí a neučení rybári a mýtnici; bolo 

ich len 12, a k tomu ešte hlásali učenie Kristovo len prostými slovami a bez lichotenia, bez akejkoľvek 

podpory od mocných tohto sveta. Sv. apoštoli ovšem činili zázraky; no rozšírenie kresťanského 
náboženstva bez zázrakov bolo by už najväčším zázrakom. (Sv. Augustín.)  

— Kresťanstvo šírilo sa podivne rýchlo. V deň zoslania Ducha Sv. sa dalo pokrstiť 3000 ľudí, po 

zázraku u dverí chrámových zase 2000. Okolo roku 100 bolo kresťanstvo už rozšírené po celej dŕžave 

rímskej. Plinius, miestodržiteľ v Bitynii, písal napr. cisárovi Trajánovi, že pohanské chrámy vo 

všetkých mestách a dedinách stoja prázdne, lebo že všade sú kresťania. Okolo roku 150 píše už sv. 

Justín: ≪Niet národa, u ktorého by sa nekonala modlitba k Otcovi nebeskému v mene 

Ukrižovaného≫ Teda právom povedal raz Gamaliel vo vysokej rade židovskej: ≪Ak dielo toto je z ľudí, 

rozpadne sa, ale ak je z Boha, nemôžete ho zrušiť.≫ (Sk. ap. 5, 38—39)  

 

Učenie Kristovo spôsobilo, že modlárstvo so svojimi ohavnými zlozvykmi zmizlo a 
celý občiansky život bol pretvorený a zošľachtený. 
 
Prestali obetovať ľudí; práve tak prestali ukrutné divadlá a boje gladiátorov.  

— Vznikli mnohé dobročinné ústavy na opatrovaniu chorých, cudzích atď.; za vznik svoj ďakujú 

príkazu Kristovmu, aby sme konali skutky milosrdenstva.  
— Prestalo mnohoženstvo ; žena zase získala svoju hodnotu a tak povstal riadny rodinný život; bol to 

následok učenia Kristovho o nerozlučnosti manželstva.  
— Otroctvo bolo pomaly zrušené, lebo podľa učenia Kristovho každý človek zastupuje miesto Krista.  

— Panovníci a predstavení boli viac uctení, lebo podľa učenia Kristovho zastupujú miesto Božie.  

— Neľudské zákony proti zločincom boli poľavené a vojny stali sa zriedkavými.  
— Remeslá, umenia a vedy boli viac pestované a práci dostalo sa novej cti.  

— Konečne sa všetci praví kresťania po všetky storočia vyznačovali najvznešenejšími cnosťami a 

vykonávaním skutkov milosrdenstva. Už cisár Julián odpadlík, napomína pohanov, aby v štedrosti a 

čistote života napodobňovali kresťanov. Učenie, ktoré toľko dobrého urobilo, musí byť od Boha. 

Niektorí urobili námietku, že učenie Kristovo vyvolalo medzi ľuďmi toľko náboženských bojov a 
rozkolov (siekt). Tvrdenie toto je nepravé. Nie učenie Kristovo je príčinou toho, ale náruživosť ľudí, a 

síce takých, čo učenie Kristove nenasledujú. Niet takej svätej veci, že by sa nemohla zneužiť. Ale 
zneužitie niektorej veci, teda zlosť alebo pošeťilosť ľudskú vždy treba rozoznávať od veci samej. Verím 
pevne, ó Pane Ježišu Kriste, že Ty si opravdivý Syn Boží! 
 

IV. Kristus je náš Pán. 
 

Pri poslednej večeri povedal Kristus apoštolom: ≪Vy nazývate ma Majstrom a Pánom, a dobre hovoríte; 

lebo som≫. (Ján 13, 13)  

Krista nazývame ≪naším Pánom≫, lebo on je náš Stvoriteľ, Vykupiteľ, Zákonodarca, Učiteľ a Sudca.  

Kristus je náš Stvoriteľ. Skrze Krista stvorené je všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné. 

(Kol. 1, 16) Boh stvoril tento svet skrze Syna svojho. (Žid. 1, 2) Sv. evanjelista Ján nazýva Krista 

Slovom a hovorí: ≪Bez neho nič nebolo učinené, čo je učinené≫. (Ján 1, 3) My sme teda jeho tvory a 

patríme mu práve tak, ako hrnčiarovi jeho nádoby. (Ž. 2, 9)  

— Kristus je náš Vykupiteľ. Lebo od neho sme vykúpení a vyslobodení z otroctva diabolského (1. Pet. 

1, 18); nasledovne patríme mu, ako otrok pánovi, ktorý ho Vykúpil. Preto vraví apoštol: ≪Či neviete, 

že nie ste svoji? Lebo ste kúpení za veľkú cenu≫. (1. Kor. 6, 19 a 20)  

— Kristus je náš Zákonodarca. Lebo zdokonalil 10 Božích prikázaní a znovu kázal zachovávať ich; 

dal nám i 2 príkazy lásky. Nazýva sa i ≪Pánom soboty≫. (Luk. 6, 5) Kto však rozkazuje nám, ten je 

naším ≪pánom≫.  

— Kristus je náš Učiteľ. Učiteľom nazývame toho, kto v nejakom remesle, umení alebo vede iných 

vyučuje. Kristus vyučoval ľudí v umení, ako sa môžu stať podobnými Bohu a svätými. On sám nazýva 

sa našim Učiteľom. (Ján 13, 13) Učiteľa žiaci a majstra učni vždy nazývajú ≪pánom≫.  

— Kristus je náš Sudca, Lebo Kristus ešte raz príde s veľkou mocou a velebnosťou, a potom zhromaždí 

všetkých ľudí pred súdnou stolicou svojou i bude ich oddeľovať, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov. 

(Mat. 25, 31) Vtedy i spravodliví i hriešnici budú ho nazývať ≪Pánom≫ ; povedia:  ≪Pane! kedy sme 



119 
 

ťa  videli  lačného  alebo  smädného  alebo  ako  pocestného alebo nahého alebo chorého alebo v 

žalári? ≫ (Mat. 25, 37, a 44)  

— V celom svete závisí to, čo je slabšie, od silnejšieho a je mu podrobené. Vidíme to i v prírode: ríša 

nerastov slúži rastlinstvu, toto zase živočíšstvu a obe človeku: mesiac obieha okolo zeme, ktorá je 

oveľa väčšia, zem zase okolo slnka, ďaleko väčšieho. A tak i všetky tvory sú podrobené Kristu Pánu, 

tomuto Slnku milostí. On je samojediný Mocnár, Kráľ kráľov a Pán panovníkov... jemu buď česť a 

panovanie na veky. Amen. (1. Tim. 6, 15 a 16) 

 

VIII. ČLÁNOK VIERY: DUCH  SVÄTÝ. 

1. Milosť Ducha Svätého je nám potrebná. 

 
1. Duch Sv. je tretia Božská osoba, teda Boh sám. Duch Sv. je teda večný, 

všadeprítomný, vševedúci, všemohúci. 
 

Hovoríme ≪Duch Svätý≫, lebo Otec a Syn skrze neho zjavujú svoju svätosť. (Scheeben)  

— Duch Sv. je Boh od Boha, ako svetlo zažína sa od svetla. (Tert.) Ako para vystupujúca z vody nemá 

inej prirodzenosti, než voda, tak i Duch Sv. je rovnakej podstaty s Otcom a Synom. (Sv. Cyr. Al.) 

Kristus hovorí: ≪Vyháňam diabla prstom Božím≫, t.j. skrze Ducha Sv. Ako prst je z podstaty telesnej, 

tak i Duch Sv. musí byť z podstaty Božej. (Sv. Isid.) Duch Sv. nazýva sa ≪prstom Božím≫, lebo Otec 

a Syn len skrze neho prichádzajú do styku s nami. Skrze neho napísané sú i dve kamenné tabule. 
(Sv. Atan.) Že Duch Sv. je večný, všadeprítomný atď., vyhlásila Cirkev na 2. všeobecnom sneme 

Carihradskom roku 381 proti bludu Macedoniusovmu.  

— Duch Sv. pochádza zároveň od Otca i Syna. Gréci, ktorí neuznávali toto vieroučenie a r. 867 i 

1053 od katolíckej Cirkvi odpadli, dostali sa podivným spôsobom práve vo sviatok svätodušný r. 1453 

pod turecké jarmo. 

 
2. Duch Sv. rozdáva milosti, ktoré Kristus zaslúžil svojou smrťou na kríži. 

Duch Sv. netvorí teda nič nové, ale len spôsobuje, aby sa darilo a dokonalo, čo Syn Boží začal: je to s 

ním, ako so slnkom: keď toto včas vychodí a svieti na zasiate pole, netvorí nové semeno, ale len 

spôsobuje, aby vzišlo čo už je tam a rástlo.  
— Milosť je dobrodenie, ktoré sa niekomu preukazuje bez toho, aby mal právo požadovať ho. Panovník 
daruje život zločincovi na smrť odsúdenému. Vtedy sa hovorí: panovník ho omilostil. Cisár Jozef 

daroval raz plačúcemu chlapcovi na ulici vo Viedni jeden zlatý, lebo mu na otázku, prečo plače, 

odpovedal, že lekár, zavolaný k chorej matke jeho, nechce prísť, kým nedostane jednej zlatky. Potom 
cisár navštívil chorú matku, napísal jej recept, ktorým jej povolil zdvihnúť si 50 dukátov z cisárskej 
pokladnice. Podobne i Boh zachádza s nami úbohými ľuďmi: preukazuje nám mnoho dobrodení bez 
našich zásluh, teda zo samého milosrdenstva. (Rim. 2, 23) Tieto dobrodenia Božie slúžia buď k 

nášmu pozemskému blahu, ako napr. zdravie, majetok, dobrá pamäť; alebo slúžia k nášmu večnému 

blahu, ako napr. odpustenie hriechov. Tu je reč o posledných milostiach. Obzvlášť tieto milosti chcel 

nám Kristus zaslúžiť na kríži. 
 

3. Preto pomoc Ducha Sv. je nám bezpodmienečne potrebná k spaseniu. 
 

Človek svojimi prirodzenými silami nemôže dosiahnuť večnú spásu. To nám znázorní nasledujúce 
podobenstvo: V záhrade stojí krásny strom. Dieťa vystiera svoje ramená za ovocím, no nemôže ho 

dosiahnuť. Tu príde otec, vyzdvihne ho hore, a dieťa dosiahne ovocie. Práve tak je i s človekom: 
pomocou svojich prirodzených síl nemôže dosiahnuť večnú spásu. Duch Sv. musí mu udeliť milosť 

svoju. Ako oko veľmi vzdialené predmety nevidí bez ďalekohľadu, a ako rameno veľkú  ťarchu nemôže 
zdvihnúť, ale potrebuje sochor, tak i naše slabé prirodzené sily duševné, rozum a vôľa, potrebujú 

nadprirodzenú pomoc, aby sme dosiahli večnú spásu. Táto pomoc je milosť Ducha Sv. Ona je duši 

tým, čím ďalekohľad oku, sochor ramenu. Preto hovorí Kristus: ≪Kto nebude znovuzrodený z vody a 

Ducha Sv., nemôže vojsť do kráľovstva Božieho≫. (Ján 3, 5) Bez svetla niet života. Bez lode nemožno 

plaviť sa morom; bez Ducha Sv. nemožno dostať sa do prístavu nebeského. (Sv. Makar)  
 

Ba bez pomoci Ducha Sv. nemôže sa vykonať ani najmenší záslužný skutok.  
 

Bez pomoci Božej nevládzeme ničoho. ≪Dostatočnosť naša je z Boha≫. (2. Kor. 2, 5) Po dedičnom 

hriechu podobáme sa chorému, ktorý bez pomoci iného nemôže opustiť posteľ. (Sv. Tom. Akv.) Podobní 
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sme dieťaťu, ktoré si ani pomôcť, ani umyť, ani obliecť sa nemôže. Pozerá na matku a plače, kým sa 

tá nezľutuje nad ním a nepomôže mu. (Sv. Makar) Bez pomoci Ducha Sv. povodí sa nám napriek 

všetkým námahám tak, ako sv. apoštolom v noci pred zázračným lovením rýb.  
— Podobenstvá: Bez svetla nemožno pracovať; tak ani človek nemôže urobiť niečo dobré bez svetla 

milosti Ducha Sv. Telo nič nemôže vykonať, ak ho duša neoživuje; človek nemôže robiť niečo dobré, 

ak ho nepodporuje Duch Sv., ktorý je život duše. (Sv. Fulg.) Ako mesiac nemôže svietiť, keď nedostáva 

svetlo, tak ani človek nemôže nič záslužného robiť bez božského svetla milosti. (Sv. Bonav.) Naša duša 
nenesie ovocie, ak nie je polievaná dažďom milosti Ducha Sv. (Sv. Hilar) Bez dažďa ani tráva nerastie, 

ani kvety nekvitnú, ba bez neho zahynulo by aj obilie; tak ani duša bez milosti Ducha Sv. nedosiahne 

žiadnej cnosti. (Sv. Reh. V.; Iren.) Ako milosť neúčinkuje bez vôle, tak ani vôľa bez milosti. Je s tým 

ako so zemou: na tejto nerastie nič ak nedostáva dažďa; a dážď bez zeme nedonáša žiadnej úrody. 
(Sv. Zl.) Ako pero potrebuje atrament, aby písalo, tak potrebujeme milosti Ducha Sv., aby sme si do 

duše cnosti zapísali. (Sv. Tom. Akv.)  

— Každý dobrý  skutok vykonáva sa teda spoločne Duchom Sv. a našou slobodnou vôľou. (1. Kor. 

15, 10) Je to tak, ako keď učiteľ chlapcovi pri písaní vedie ruku; obaja píšu súčasne. Preto zásluhu 
svojich dobrých skutkov nemôžeme nikdy pripisovať sebe samým. Rastliny neplodia sa zemou, ale 

skôr slnkom prostriedkom zeme. Podobne je to s našimi dobrými skutkami. Ako pohyb svojho tela 

musíme pripisovať duši, ktorá oživuje telo, tak i dobré skutky svoje musíme pripisovať Bohu, ktorý 
oživuje nás milosťou svojou. (Rodr.) Sebe samým nemôžeme pripisovať dobré skutky práve tak, ako 

ani vojak nemôže pripisovať víťazstvo sebe samému a nie vojvodcovi. (Sv. Valerián) 

 

S pomocou Ducha Sv. môžeme však vykonať i najťažší skutok. 
 

Preto hovorí sv. Pavol: ≪Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje≫. (Fil. 4, 13) Či apoštoli sami sebou 

mali potrebné vlastnosti, aby obrátili svet? Dávid, aby bol panovníkom? Jozef, aby vyhovel dôvere 

Faraónovej? Zaiste nie; ale Duch Sv. robil ich schopnými. 

 

2. Účinkovanie Ducha Svätého 
 

Duch Sv. udeľuje nasledujúce milosti: 

1. Dáva všetkým ľuďom pomáhajúcu milosť. 
2. Dáva mnohým ľuďom posväcujúcu milosť. 

3. Dáva obyčajne sedem darov, zriedka mimoriadne dary milosti. 
4. Zachováva a spravuje katolícku Cirkev. 

 

I. Pomáhajúca milosť. 
 

1. Duch Sv. v živote našom často pôsobí na nás, keď rozum náš osvecuje a vôľu 

našu posilňuje. Také pominuteľné pôsobenie Ducha Sv. na nás nazýva sa              

≪milosťou pomáhajúcou≫ alebo ≪milosťou povzbudzujúcou≫. 
 
V deň zoslania pôsobil Duch Sv. na apoštolov: osvietil ich rozum a posilnil ich vôľu. Predtým boli 

neumelí (Kristus vytýkal im, že sú ≪blázni a ťarbaví srdcom≫, Luk, 24. 25), ale v deň zoslania Ducha 

Sv. vedeli všetko potrebné; predtým boli bojazliví (dvere ich príbytku boli zamknuté), no v deň 

príchodu Ducha Sv. boli podobní levom a vystupovali neohrozene. Ohnivé jazyky znamenali osvietenie 

(lebo oheň zaháňa tmu a robí jasnosť), prudký vietor posilnenie apoštolov (lebo víchor vyvracia i 

stromy s koreňmi).  

— Duch Sv. robí tak ako slnko. Toto osvetľuje a zohrieva zem. (Duch Sv. osvecuje rozum a zohrieva 

vôľu k dobrému.) Keď slnko začne svietiť, zmizne lesk tých hviezd, čo v noci svietia, a vidíme len slnko 

na nebi. (Keď Duch Sv. zasvieti v srdci našom, hneď zavrhneme všetko pozemské, čo sme v tme 

hriechu milovali, ako jedenie, pitie, hru, tanec atď., a všetky naše myšlienky sú obrátené len k Bohu.) 
Okrem toho skrze svetlo slnečné vidíme pravú podobu pozemských vecí, špinu na sebe, ako i cesty na 

hodiny ďaleko. (Skrze svetlo Ducha Sv. jasne poznáme pravú hodnotu pozemských vecí, svoje hriechy 

a cieľ života svojho.)  
— Keď slnko začne hriať, topí sa ľad a rastliny sa zazelenajú. (I Duch Sv. teplotou svojou pôsobí, že 

sa naše srdce, tvrdé ako kameň, roztaví a zmäkne, t.j. dostane lásku k Bohu a blížnemu; ďalej pôsobí, 

že hneď konáme skutky záslužné pre nebo, teda také, čo sa pre nebo zelenajú.)  

— Duch Sv. je teda svetlo, vychádzajúce od Otca svetiel. (Jak. 1, 17) ≪Pomáhajúca milosť je svetlo, 

ktoré hriešnika osvecuje a ním zatriasa≫. (Sv. Aug.)  
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— V pospolitom živote nazýva sa táto milosť ≪božským vnuknutím≫. Nazýva sa i milosťou pomoci, 

lebo nám poskytuje dočasnú pomoc k dosiahnutiu spásy. Pomáhajúcu milosť znázorňuje Kristus v 
podobenstve o stratenej ovci, ktorú dobrý pastier hľadá, kým ju nenájde. (Luk. 15)  

 

Duch Sv. pôsobí na nás pri rozličných príležitostiach, obzvlášť pri kázni, pri čítaní 
náboženských kníh, pri chorobách, pri smrteľných pádoch, pri pohľade na dobré 

príklady a náboženské obrazy, pri poučeniach skrze našich predstavených alebo 
dobrých priateľov a v mnohých iných prípadoch. 
 
Na Sv. Antona pustovníka (†356) pôsobil Duch Sv. pri kázni o bohatom mládencovi, na ľudí v deň 

zoslania pri kázni apoštolov, na sv. Ignáca Loyolského (†1556), keď čítal životopis Krista a svätých, 

na sv. Františka Assiského (†1226) počas jeho choroby, na sv. Františka Borgiaša (†1572) pri pohľade 

na mŕtvolu cisárovny Izabely, na sv. Norberta (†1134) v nebezpečenstve života následkom udretia 
hromu, na márnotratného syna v čase núdze atď. Vo všetkých týchto  ľuďoch stala sa nenazdajky 
vnútorná premena, ako náhle Boh (Duch Sv.) prehovoril k nim. Oni všetci mohli povedať so sv. 

Cypriánom: ≪Keď Duch Sv. vstúpil do duše mojej, zmenil ma zrazu na iného človeka≫.  

— Boh zväčša posiela na nás najskôr trápenia, a len potom sa nám Duch Sv. prihovára. Ako vosk 

nie ľahko prijíma obraz pečate, ak nie je zmäkčený plameňom a tlakom, tak človek nie ľahko prijíma 
pôsobenie Ducha Sv., kým nie je vopred obmäkčený trápením. I papier musí sa najprv zhotoviť a 

vyhladiť, aby sme na ňom písať mohli; tak i človek musí byť najprv očistený trápením od zlých 

žiadostí, aby prijal pôsobenia Ducha Sv. 

 

2. Pôsobenie Ducha Sv. dalo sa niekedy zázračným spôsobom vidieť a počuť. 
 

Mysli na holuba a na hlas z neba pri krste Krista, na ohnivé jazyky a na hučanie silného vetra v deň 

zostúpenia Ducha Sv. na apoštolov alebo i na obrátenie sv. Pavla. Pováž tiež, ako Kristus pri 

sviatostiach ustanovil viditeľné a počuteľné znaky. 

 
3. Duch Sv. nenúti nás, ale necháva nám úplnú slobodu. 
 

Duch Sv. je podobný vodcovi; za týmto môžeme ísť alebo nie. Podobá sa zvlášť tomu oblakovému a 

ohnivému stĺpu, ktorý Izraelitom ukazoval cestu do zasľúbenej zeme. Duch Sv. je svetlo vychádzajúce 

od Boha; pred týmto svetlom možno i zažmúriť oči. ≪Privoliť volaniu Božiemu alebo nie, to je 

ponechané našej vlastnej vôli≫. (Sv. Aug.) Boh nepôsobí na nás tak, akoby sme boli bezživotné 

kamenné alebo také predmety, čo nemajú rozumu, ani slobodnej vôle. (Sv. Aug.) Boh všíma si veľmi 

slobody človeka; nenarušuje ju ani vtedy, keď ju človek používa k svojej záhube. (Ketteler) Ako Boh 

nedovoľuje zlému duchu, aby nás olúpil o slobodnú vôľu, tak neodníma nám ju ani on sám. (Sv. 

Gertrúda)  
 

Preto môže človek spoluúčinkovať s pomáhajúcou milosťou alebo sa jej i protiviť. 
 

Šavol spoluúčinkoval s milosťou, voči tomu bohatý mládenec (Luk. 18) protivil sa jej. Ľudia, ktorí sa 

v deň zoslania Ducha Sv. posmievali sv. apoštolom a mali ich za opitých, protivili sa milosti (Sk. ap. 
2, 13); tak i tí, čo vysmievali sa zo sv. Pavla, keď v aténskom areopágu hlásal evanjelium a hovoril 

o vzkriesení mŕtvych. (Sk. ap. 17, 32) I Herodes, ktorý dozvedel sa od sv. 3. kráľov o narodení Krista, 

sprotivil sa milosti, t.j. nechcel s ňou spoluúčinkovať. Mysli na Luthera vo Vartburgu a na jeho 

kalamár. Odkiaľ prichádzali myšlienky, ktoré Luther považoval za pošeptávania diablove, ako napr. 

myšlienky: Kto ťa poslal? Či len ty sám si múdry?  
— Keď niekto do manželstva chce vstúpiť, urobí ponuku osobe, ktorej srdce a vernosť žiada; táto 

osoba môže privoliť alebo nie. Podobne robí i Boh; robí ponúknutie, a my môžeme ho prijať alebo 
odoprieť. (Sv. Fr. S.) Kto sa pomáhajúcej milosti ustavične protiví a v takom stave i zomiera, pácha 

ťažký hriech proti Duchu Sv.; tento nemôže byť odpustený. Taký človek podobá sa satanovi, ktorý 

sa tiež ustavične protiví pravde. Preto napomína sv. Písmo: ≪Dnes, keď hlas jeho počujete, 

nezatvrdzujte srdcia svoje≫. (Žalm 94, 8)  
 

Kto s pomáhajúcou milosťou spoluúčinkuje, dosiahne ešte väčšie milosti; ale kto sa 
jej protiví, stratí všetky ostatné milosti a očakáva ho prísny súd. 
 
Šťastlivý ten, ktorý spoluúčinkuje s milosťou. Kto použije prvú milosť, ťahá za ňou celú reťaz milostí. 

Použitá milosť podobná je klíčiacemu semenu. Ten sluha, ktorý dobre použil 5 hrivien, dostal ešte inú 

na odplatu. (Mat. 25, 28)  

— Preto hovorí Kristus: ≪Kto má, tomu bude dané a bude mať hojnosť; ale kto nemá, tomu odníme 

sa i to, čo má≫. (Mat. 13, 12)  
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— Ale nešťastný je, kto protiví sa milosti. Aký hrozný súd prišiel roku 70 po Kr. na mesto Jeruzalem, 

ktoré nepoznalo dňa navštívenia svojho, t.j. milosti. (Luk. 19, 41) Na takého, čo milosť odvrhol, 

vzťahujú sa slová Kristove: ≪Avšak daromného služobníka vrhnite do tmy najkrajnejšej ; tam bude 

plač a škrípanie zubov≫. (Mat. 25, 30) Mrzí veľkého pána, keď vidí, že si niekto neváži jeho milosti a 

dobrodení; tak i Boh, najvyšší Pán neba a zeme nerád vidí, keď sa najväčší dar jeho, milosť Ducha 

Sv. neprijíma. ≪Boh opúšťa tých, čo zdráhajú sa prijať milosť jeho.≫ (Sv. Aug.) Kto nepoužíva 

pomáhajúcej milosti, ten na púti do neba práve tak nedôjde cieľa, ako pocestný, ktorý nevstúpil do 
železničného vlaku, kým tento bol na stanici. Okamih pomáhajúcej milosti podobný je rozhodujúcemu 
obratu v chorobe. Kto nevšíma si tohto, ľahko môže prísť o život. Bohužiaľ, mnohí ľudia zvykli 

odstrkovať od seba Ducha Sv., ktorý pôsobí na nich (pri prípadoch smrti, pri prijímaní sv. sviatosti, 
pri dôležitých slávnostiach cirkevných), a kaziť prijaté milosti svetskými kratochvíľami (navštevovaním 

krčiem) a hostinami (ako sú napr. kary po pohreboch a i.) Mali by sa skôr utiahnuť do samoty, 

rozmýšľať, utiekať sa k modlitbe alebo hneď očistiť sa od hriechu pri sv. spovedi. Tak urobil napr. sv. 

Ignác Loyolský, ktorý sa po svojom obrátení na viac mesiacov utiahol do jaskyne Manresy; tak urobila 

sv. Mária Egyptská, ktorá sa po obrátení svojom vyspovedala a odišla na púšť. ≪Plavci začínajú svoju 

morskú cestu, ako náhle zbadajú, že duje prajný vietor; tak i my, ako náhle pocítime v sebe vanutie 

Ducha Sv., máme hneď ísť za ním≫. (Ľud. Gran.) Ak zameškáme rýchlo a dobre použiť pomáhajúcu 

milosť, Boh nám ju odníme. Za nedbanlivosť svoju budeme tak potrestaní, ako Izraeliti, ktorí zavčas 
rána zmeškali zbierať mannu, a potom po východe slnka našli ju už roztopenú. (Sv. Fr. S.)  

— Čím väčšie boli pomáhajúce milosti, tým väčšia bude raz naša zodpovednosť. (Sv. Reh. V.) Kristus 

hovorí: ≪Od každého, ktorému mnoho bolo dané, bude mnoho požadované≫. (Luk. 12, 48) 

 
4. Duch Sv. pôsobí na každého jedného človeka: tak na hriešnikov, ako na 

spravodlivých; ďalej tak na katolíckych kresťanov, ako na inovercov a nevercov. 
 

Milý Boh podobá sa dobrému pastierovi (Ján 10), ktorý chodí za stratenou ovcou, až ju nájde. (Luk. 

15) Kristus, Svetlo sveta, osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na tento svet. (Ján 1, 8) Boh 

chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. (1. Tim. 2, 4) 
 

Duch Sv. už od začiatku sveta bol činný na spasenie ľudí; no v hojnejšej miere prišiel 

na svet len vtedy, keď zostúpil na apoštolov. 
 

Keď Židia boli v zajatí babylonskom, vtedy Duch Sv. často pôsobil na pohanov; mysli len na mnohé 
zázraky, ktoré Boh činil k osláveniu svojho mena, ako na zachránenie 3. mládencov v ohnivej peci, 

Daniela v jame uprostred levov. I patriarchov a prorokov osvecoval Duch Sv., podistým i Sokratesa 

(ktorý učil jestvovanie jedného Boha a preto r. 399 pred Kr. na smrť bol odsúdený) a iných 
šľachetných mužov pohanských. Ako slnko už pred východom svojim vysiela na nebi svoje lúče, tak i 

Kristus, Slnko spravodlivosti, pred svojim príchodom vysielal lúče svetla Ducha Sv. Ako my ohľadom 
budúcej výplaty, ktorú od niekoho očakávame, vopred dávame peniaze, tak i Boh so zreteľom na 

budúce zadosťučinenie Vykupiteľovo udeľoval ľudom v Starom zákone svoju milosť. 
 

Ale Duch Sv. nedáva milosti svoje všetkým ľuďom v rovnakej miere: najhojnejšie 

rozdáva milosti svoje údom Cirkvi katolíckej. 
 

Jeden sluha dostáva 5 hrivien, druhý 2, tretí len 1. (Mat. 25, 15) Národ židovský dostal viac milostí, 
než pohania; Matka Božia dostala viac, než všetci iní ľudia. Mestá Korozain a Betsaida dostali viac 
milostí, než Tyrus a Sidon; Kafarnaum viac, než Sodoma. (Mat. 11, 31) Sú milosti všeobecné, ktorých 

bývajú účastní všetci ľudia bez rozdielu. Ale sú i milosti zvláštne, ktoré Boh udeľuje len niektorým 

dušiam, a síce takým, čo Bohom sú určené k niečomu. (M. Latast.) Veľa milostí možno dosiahnuť 

obzvlášť cez cudziu modlitbu a spoluúčinkovaním s prvou milosťou. Sv. Augustín skrze modlitbu sv. 

Moniky dostal o mnoho viac milostí, než stovky a stovky iných ľudí; tak i Pavol skrze modlitbu 

umierajúceho Štefana. Sv. apoštoli poslúchli prvé volanie Krista a preto dosiahli toľko milostí. 
 

Ani Duch Sv. nepôsobí na človeka ustavične, ale len z času na čas. 
 

Preto sv. Pavol privoláva kresťanom: ≪Teraz je čas plný milosti, hľa, teraz je deň spasenia!≫ (2. Kor. 

6, 2) Uvažuj o podobenstve o robotníkoch vo vinici; tam počuješ, že Boh len raz volal tých istých 

robotníkov. (Mat. 20) Pôstny čas je plný milosti, tak i čas misii a čas jubilea (milostivého leta). Také 
časy plné milosti sú podobné výročným trhom, kde možno dostať tovar ľahšie i lacnejšie; lenže k 

získaniu Ducha Sv. nepotrebujú sa peniaze, ≪kupuje sa bez peňazí a celkom zdarma≫ (Is. 55, 1) 

Čerpaj celé potoky z prameňa nebeskej milosti; príde čas, že nebudeš môcť z neho sa napiť. (Sv. Efr.) 
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5. Pomáhajúce milosti dosiahneme ľahšie vykonávaním dobrých skutkov, teda 

modlitbou, pôstom a udeľovaním almužny; ďalej užívaním prostriedkov milostí 
Cirkvi, teda počúvaním sv. omše a kázne, hodným prijímaním sviatostí. 
 

Milosť Božiu vlastne nemôžeme si nadobudnúť svojimi skutkami, t.j. svojim konaním dobrého, lebo 

by inak nebola milosťou (Rim. 11, 6 ); a predsa dobré skutky sú potrebné, lebo Boh, ktorý síce                

≪stvoril nás bez pričinenia nášho, predsa nechce spasiť nás bez nášho pričinenia≫ (Sv. Aug.) Keď 

žobrák vystrie ruku za almužnou, nuž toto vystretie ruky nedáva mu ešte nijakého práva na almužnu, 

ale je potrebné k prijatiu almužny. Podobne je i tu. (Aliolli.) ≪Nie pre skutky, ktoré sme konali, ale 

podľa milosrdenstva svojho spasil nás Boh.≫ (Tit. 3, 5) Keď teda mnoho dobrého robíme, ľahšie 

dosiahneme milosti. Duch Sv. rozdáva jednotlivým ako chce, no i podľa prípravy a spoluúčinkovania 

každého jedného. (Sn. Tr. 6, 7) Preto ten, ktorý koná viac dobrých skutkov, dostáva viac milostí 

pomáhajúcich. Obzvlášť vieme, že modlitba k Duchu Sv. je veľmi účinná; lebo Otec nebeský dáva 

dobrého ducha tým, čo ho prosia. (Luk. 11, 13)  

— Práve tak účinná je modlitba k Matke Božej; lebo Mária je ≪milosti plná≫ a ≪rozdávateľka 

všetkých božských milostí≫. Nech nikto nepovažuje za preháňanie taký názov Matky Božej. Nech 

pováži, že tak hovorili najväčší svätí. No nesluší sa povedať, že títo hovorili nepravdu, lebo veď všetci 

boli oduševnení Duchom Sv., Duchom pravdy. (Sv. Alf.) I poklona najsv. sviatosti oltárnej prináša 
nám mnoho milostí. Taktiež utiahnutosť od sveta alebo samota, kde Boh hovorí k nášmu srdcu (Oseaš 

2, 14) a umŕtvenie zmyslov (potlačenie zvedavosti, vyhýbanie sa zbytočným rečiam) sú výborné 

prostriedky k dosiahnutiu milostí pomáhajúcich. Príkladom sú nám apoštoli pred dňom zostúpenia 

Ducha Sv. 

II. Posväcujúca milosť. 
 

1. Keď hriešnik spoluúčinkuje s pomáhajúcou milosťou, vojde Duch Sv. do jeho 
duše a udelí tejto lesku a krásy, ktorou získa si priateľstvo Božie. Táto trváca 

krása duše následkom Ducha Sv., prebývajúceho v nej, nazýva sa                             

≪posväcujúcou milosťou≫. 
 

Keď ohňu dáme náležite pôsobiť na železo, vnikne do železa a toto prejde do iného stavu: stane sa 

žeravým, svieti a ponáša sa na zlato. Práve tak je i s dušou: keď táto vážne berie pôsobenie Ducha 

Sv., vnikne Duch Sv. do nej a skrze Ducha Sv. prebývajúceho v nej (1. Kor. 6, 19) dostane novú 

trvácu povahu: isté svetlo a lesk, takzvanú ≪posväcujúcu milosť≫. Že spoluúčinkovaním s milosťou 

môžeme Boha pritiahnuť k sebe, to vyplýva z napomínaní Božích: ≪Obráťte sa ku mne, a ja obrátim 

sa k vám≫. (Zach. 1, 3) ≪Pripravujte srdce svoje Pánovi≫. (1. Kráľ. 7, 3) Kto dosiahol milosť Božiu, 

ten je podobný človeku, ktorý obliekol sa do nových pekných šiat. Preto sa posväcujúca milosť 

porovnáva i so svadobným rúchom; mysli na podobenstvo o večeri (Mat. 22) a o márnotratnom synovi. 

(Luk. 15) Skrze Ducha Sv. dosiahne duša veľkú krásu. Kto vstúpi do stavu milosti, ten duchovným 

spôsobom premení sa tak, ako človek pokaličený, chorobou a vekom spotvorený, ktorý akýmsi 

zázrakom dostane najkrajšiu mladistvú podobu i ozdobí sa kráľovským šarlátom a berlou. (Sv. Zl.) 
Aby sa kráľ v niektorom paláci dôstojne ubytoval, musí tento vopred byť krásne upravený; tak i človek 
musí sa skrze Ducha Sv. najprv pretvoriť v nádherný chrám, aby Boh v ňom bývať mohol.(Scheeben) 

Keby sme mohli pozerať na krásu duše, ktorá je v stave milosti Božej, boli by sme bez seba od podivu 

a vytrženia. (Blosius) Keby si mohol hľadieť na dušu, ktorá je bez hriechov, bol by si tak uchvátený 

jej krásou, že by si po sto rokov ani len nemyslel na jedlo a napoj. (Sv. Vinc. Fer.) Krásou duše po 

vzkriesení bude sa riadiť i krása tela. ≪Starajme sa teda všemožne o dušu; lebo to bude osožné i telu, 

ktoré by inak i s dušou zahynulo≫. (Sv. Zl.) Blázni sú teda ľudia, čo sa toľko starajú o krásu tela a 

toľko času márnia na jeho ozdobenie, ale o krásu duše sa nestarajú.  

— Posväcujúca milosť nie je teda iba akousi priazňou Božou (Sn. Trid. 6, 11), ale udeľuje sa nám 

Bohom z jeho Ducha. (1. Ján 4, 13) Duch Sv. preniká nás, ako oheň; on nie je v nás len asi tak, ako 

slnko v izbe. (Scheeben.) Následkom svojej krásy prichádza Duša k priateľstvu Božiemu. ≪Keby 

človek, ktorý sa v stave posväcujúcej milosti nachádza, poznal, ako ho Boh rád má, musel by zomrieť 

od preveľkej radosti≫ (Sv. Magd. Paz.) Ó, jak dobrotivý je Boh! V stave posväcujúcej milosti nie sme 

snáď iba jeho služobníkmi, ale sme i jeho priateľmi. (Ján 15, 15) Slovo ≪priateľ≫ označuje istú 

rovnosť. Povýšenie zo stavu hriechu do stavu priateľstva Božieho nazýva sa aj ospravedlnením (Sn. 

Tr. 6, 4), znovuzrodením (Ján 3, 5; Tit. 3, 4—7), vyzlečením starého a oblečením nového človeka. (Ef. 
4, 22)  
— Príklady: Ako náhle sa Dávid, Šavol alebo i márnotratný syn úprimne obrátili, hneď mali v sebe 

Ducha Sv. a s ním i posväcujúcu milosť; inak by neboli hneď prinášali toľkých obetí. Lebo Dávid a 

Šavol strávili veľa dní v najprísnejšom pôste a modlitbe; márnotratný syn však priniesol veľkú obeť 
svojim návratom do otcovského domu, ktorý ho stál toľko hanby. Istá vec je, že kto má dokonalú 
ľútosť, už pred sv. spoveďou má posväcujúcu milosť. Z tej samej príčiny i patriarchovia a proroci 



124 
 

Starého zákona mali v sebe Ducha Sv. a s ním posväcujúcu milosť; to zapríčinila ich kajúca myseľ a 

viera vo Vykupiteľa. Vieme i to, že Boh dobrotivý niektorým ľudom už pred krstom udelil Ducha Sv.; 

tak dostali ho pohanský stotník Kornelius a ľudia zhromaždení v jeho dome už počas kázne sv. Petra 

a k tomu ešte viditeľným spôsobom. (Sk. ap. 10, 44) 

 

2. Ale obyčajne vchádza Duch Sv. do človeka, keď tento prijíma sviatosť krstu 
alebo pokánia. 
 

Je isté, že kto sa spovedá s nedokonalou ľútosťou, dosiahne odpustenie hriechov len skrze kňazské 
rozhrešenie. (Viď diel III. o 5 častiach sviatosti pokánia.) Môže sa teda povedať: Skrze sviatosti krstu 
a pokánia doplňuje sa z pokladu zásluh Kristových, čo ešte nie je dostatočné v spoluúčinkovaní 

kajúceho hriešnika. Obe sviatosti roznecujú ohník, ktorý už tlie v srdci hriešnikovom, vo veľký 
plameň, ktorým ničia sa úplne plevy hriechov. Tieto sviatosti sú ako sochor, ktorý zväčšuje našu silu. 

 

3. Keď Duch Sv. do nás vojde, udelí nám pravý život duševný. 
 

Boh náš je Bohom živým; kde príde, dáva život. Keď vojde do duše, robí ju živou, ako duša telo. Naša 
duša má síce život: ona oživuje telo a pomocou svojho rozumu a slobodnej vôle svojej môže poznať i 

milovať, čo je pravé, krásne a dobré. No tento prirodzený život duše je v porovnaní so životom Božím 

len mŕtvy život. Má sa k životu Božiemu, ako mŕtva socha kráľa k živej osobe jeho. A hľa, tento život 

Boží dosiahne duša, keď Duch Sv. vojde do nej so svojou milosťou: vtedy stane sa schopnou poznať 
Boha samého v jeho sláve, milovať a požívať ho. Tento božský život duše nazýva sa i nadprirodzeným 
životom. Ako kedysi Eliáš mŕtveho chlapca vdovy v Sarepte (3. Kráľ. 17) a Elisej mŕtveho syna 

pohostinskej ženy v Suname (4. Kráľ. 4) tak vzkriesil, že si ľahol na mŕtvolu a ústa svoje položil na 

ústa, oči svoje na oči a ruky svoje na ruky mŕtveho dieťaťa, tak i Duch Sv. milosťou svojou kriesi 

našu dušu k vlastnému, božskému životu: on nachyľuje sa nad svojou podobizňou, dušou, kladie 

ústa svoje na naše a vdychuje nám svojho ducha; svoje oči spája s našimi, t.j. dáva nám svoje 
poznanie; svoju ruku spája s našou, t.j. udeľuje nám svoju božskú silu. Týmto spôsobom preroďuje 
sa duša naša k novému životu. (Pet. 1, 3; 24) Duša ostáva v Bohu, a Boh žije v nej. Skrze to kladie sa 

do duše zárodok života večného. Milosť podľa výpovede božského Spasiteľa je ≪prameň vody 

vyvierajúcej do života večného≫, t.j. majúcej oživujúcu silu pre celú večnosť. (Ján 4, 14) ≪Uložené je 

v nás nebeské semä, ktoré má rásť k životu večnému. My sme rod nebeský, ktorého Otec kraľuje v 

nebi. Hľa, tak ťa povýšila milosť!≫ (Sv. Pet. Zl.) Zakiaľ telo naše zo dňa na deň hynie a starne, zatiaľ 

duša naša následkom milosti čo deň stáva sa mladšou. (2. Kor. 4. 16) I do tela kladie milosť zárodok 

života večného. ≪ Lebo keď  Duch Boží, ktorý z mŕtvych vzkriesil Ježiša, býva vo vás, nuž ten, ktorý 

z mŕtvych vzkriesil Ježiša, i  vaše  smrteľné  telá  náplní  životom pre Ducha svojho, ktorý býva vo 

vás.≫ (Rim. 8, 11) Právom teda Duch Sv. volá sa ≪Oživovateľom≫. 
 

Duch Sv., keď vojde do nás, obzvlášť pôsobí milosťou svojou nasledujúce: 
 

I. Čistí nás od všetkých ťažkých hriechov. 
 
Ako železo prepaľované ohňom stráca hrdzu, tak i my stratíme hriechy, keď nás preniká Duch Sv. 

Milosť je ≪akýsi blesk a svetlo, ktoré ničí všetky škvrny duše našej  a robí ju krajšou a blýskavejšou

≫. (Rim. katech.) Preto sa posväcujúca milosť je nezlučiteľná s hriechom smrteľným. Kto teda je čistý 

od ťažkých hriechov, v tom býva Duch Sv .; kto však žije v ťažkých hriechoch, v tom býva zlý duch. 
No hoci milosť Božia hojí ducha ľudského, predsa nehojí i nášho tela. V tejto čiastke človeka, teda v 

tele, je, ako píše apoštol, hriech, t.j. práchno hriechu (Rim. katech.) alebo žiadostivosť. Preto aj u 

najväčšieho Svätého ostáva náchylnosť k zlému; proti tejto musí bojovať až do smrti. Z toho dôvodu 

sv. Pavol hovorí o sebe: ≪Viem, že vo mne, t.j. v mojom tele, nebýva nič dobrého≫. (Rim. 7, 18) 

Žiadostivosť môže sa síce v tomto živote umenšiť, ale nie zničiť. (Sv. Aug.) Žiadostivosť ostáva preto, 
aby človek z jednej strany poznal, aký zhubný je hriech, a z druhej strany vždy mal príležitosť bojom 

proti svojej skazenej prirodzenosti nadobudnúť si zásluhy pre nebo. 
 

II. Spojuje nás s Bohom a robí nás chrámom Božím. 
 

Keď Duch Sv. vojde do nás, spojíme sa najužšie s Bohom. Kto má Ducha Sv., je tak spojený s 
Kristom, ako réva s vínnym kmeňom. (Ján 15, 5) Skrze Ducha Sv. spojí sa prirodzenosť naša tak úzko 

s Bohom, ako kvapka vody v pohári vína, ktorá sa tam rozpustí a dostane vínovú farbu, vôňu i chuť. 

(Sv. Reh. Naz.) Skrze Ducha Sv. staneme sa účastnými božskej prirodzenosti (2. Pet. 1, 4), a síce 
nielen podľa mena, ale i v skutočnosti. (Sv. Cyr. Al.) Skrze Ducha Sv. staneme sa takrečeno 
zbožnenými. (Sv. Tom. Akv.) Keď Duch Sv. príde k nám, robí tak, ako balzam, ktorého ľúbeznej vône 

dostane sa všetkým predmetom, čo ním boli dotknuté; ako pečať, ktorá vtlačená do vosku zanechá 
v ňom svoju podobu. (Scheeben) Skrze milosť dáva sa nám božstvo. (Sv. Maxim.) Železo položené do 



125 
 

ohňa stane sa žeravým, ako oheň; taktiež človek skrze Duch Sv. zmení sa v Boha. (Sv. Basil; Sv. Tom. 

Akv.) Preto sa ľudia často volajú bohami. (Ján 10, 34; Žalm 81, 6) Keď lúč slnečný padne na kryštál, 

tento svieti a jasá sa, ako samo slnko; tak i Duch Sv., tento lúč zo svetlomora božskej podstaty, keď 

udrie do našej duše, robí ju podobnou Bohu, svätou a nebeskou. (Dr. Schmitt) Diabol a prví ľudia si 
žiadali, aby boli ako Boh, ale bez neho a proti nemu. Boh chce, aby sme boli, ako on, ale v spojení s 

ním. (Scheeben) Skrze Ducha Sv. staneme sa podobnými anjelom; lebo i v týchto  býva Duch Sv. (Sv. 

Basil)  

— Duch Sv. robí nás chrámom Božím. Duch Sv. býva síce predovšetkým v duši človeka a dáva jej 

pravý život. No lebo duša je v tele, i naše telo je príbytkom Ducha Sv. (Sv. Aug.) Kto teda má 
posväcujúcu milosť, podobá sa chrámu jeruzalemskému; tento belel sa zvonku (i duša je čistá od 

hriechu), bol vnútri celkom obitý zlatom (duša má lásku k Bohu, ktorej odznakom je zlato); v ňom, a 

síce v dymovom oblaku, nachádzal sa Boh (i v duši sedí na tróne Duch Sv.) a sedemramenný svietnik 

(duša skrze Ducha Sv. prijíma sedem darov). Preto sv. Pavol hovorí kresťanom: ≪Či neviete, že ste 

chrám Boží a že Duch Boží býva vo vás?≫ (1. Kor. 3, 16) A zase: ≪Vy ste chrám Boha živého≫. (2. 

Kor. 6, 16) V Otčenáši hovoríme: ≪Ktorý si na nebesiach≫ ; týmito nebesami na zemi je spravodlivý, 

lebo v ňom býva Boh. (Sv. Aug.) Kristus vraví, že on sám a Boh Otec prídu k takému človeku a 

prebývať budú v tom, ktorý miluje Krista (Ján 14, 23), teda má v sebe Ducha Sv. 

 

III. Premení naše duchovné sily a tým nám udelí božské i mravné cnosti ako 
schopnosti. 
 
Duch Sv. premení svojou milosťou sily nášho ducha, rozum a vôľu. Ako oheň robí železo svietiacim a 

žeravým a ako slnečné svetlo mení kryštál na svietiaci kameň, tak Duch Sv. svojou milosťou premení 
našu dušu; obzvlášť dá, aby v nej svietilo svetlo viery (2. Kor. 4, 6), a zapáli v nej oheň božskej lásky. 
(Rim. 5, 5) Dá nám schopnosť, veriť v Boha, dúfať v neho a milovať ho. Inými slovami: vlieva do nás 

tri božské cnosti. (Sn. Tr. 6, 7) Robí nás i schopnými a náchylnými, poslúchnuť vnuknutie a popud 

Ducha Sv. Inými slovami: udeľuje nám 7 darov Ducha Sv. Ako totiž železo v ohni stáva sa hybkým, 
tak zohýba sa k dobrému i srdce ľudské skrze Ducha Sv., ktorý býva v duši. Že Duch Sv. zapríčiňuje 

účinok tento, vidíme už na Pavlovi; sotva že Duch Sv. pôsobil naňho, už povedal: ≪Pane, čo chceš, 

aby som robil?≫ (Sk. ap. 9, 6) Lebo vôľa naša sa skrze milosť nakláňa k vykonávaniu mravne 

dobrého, vládneme i mravnými cnosťami ako schopnosťami (a nie ako zručnosti, lebo tieto musia 

sa ešte len nadobudnúť cvikom).  
— Týmto spôsobom náš duševný život stane sa iným. Preto vnútorný život Svätého je celkom odlišný 

od života svetára. Svetár, ktorý nemá v sebe Ducha Sv., myslí zväčša len na jedenie, pitie, hry, 

rozkoše, peniaze, pozemskú česť, t.j. má lásku k svetu; pritom chýba mu i vnútorná spokojnosť. Ale 
kto má Ducha Sv., myslí najviac len na Boha a usiluje sa robiť Bohu radosť, t.j. má lásku k Bohu. 

Môže povedať s Pavlom: ≪Žijem nie ja, ale žije vo mne Kristus≫. (Gal. 2, 20) Taký človek zavrhuje 

všetko pozemské a cíti vnútorný pokoj i nevysloviteľné potešenie vo všetkých trápeniach. Lebo Duch 

Sv. je Utešiteľ. (Ján 14,26) 

 

IV. Udelí nám pravú spokojnosť. 
 
Skrze Ducha Sv. prídeme k pokoju, ktorý prevyšuje každý zmysel , t.j. všetky pochopy. (Fil. 4. 7) Kto 

je v stave milosti a následkom toho osvietený nebeským svetlom Ducha Sv., ten je podobný 
pocestnému, ktorý cestuje za slnka a jasného počasia a tak veselo je naladený. Celkom inak je to u 

človeka, ktorého následkom hriechu opustilo svetlo milosti Ducha Sv.; ten podobá sa pocestnému, 

ktorý pri víchre, hmle a nepohode nevrlo a proti vôli koná svoju cestu. ≪Keď slávik zbadá, že už svitá 

a slnko vychádza, spieva si veselo, takmer až do puknutia; tak raduje sa i duša, keď šípí, že jej 

vychádza slnko spravodlivosti≫. (Sv. Vinc. Fer.) Ako ľad nemôže byť vodou, ak ho teplo neroztaví a 

neprenikne, tak ani duša ľudská nemôže sa naplniť smelosťou a potechou, ak ju nepreniká Duch Sv. 

(A. Stolz) 
 

V. Stane sa našim Učiteľom a Vychovávateľom. 
 

Duch Sv. stane sa našim Učiteľom. Poučí nás o náukách katolíckej Cirkvi. Pomazanie, prijaté od 

neho, poučuje o všetkom. (1. Ján. 2, 27) Kto nemá Ducha Sv., môže sa síce naučiť pravdy kresťanské, 

ale nie pochopiť ich obsah; má vedomosť mŕtvu. Ako môžeme síce vidieť telo človeka, no preto ešte 
nemôžeme poznať povahu duše, tak môžeme navonok počuť slovo Božie, ale nechápeme zmysel 
a význam počutého, ak nemáme v sebe Ducha Sv. (A. Stolz) Kto potme má pred sebou knihu, vyčíta z 

nej málo alebo nič, ak nemá svetla; tak i slovo Božie je nám nezrozumiteľné bez vnútorného osvietenia 

Ducha Sv. (A. Stolz) To síce, čo oznamuje nám Duch Sv., nepodlieha nijakému bludu; predsa však 
nikdy nevieme istotne, že to, čo v sebe počujeme, je nám oznámené Duchom Sv. Preto každý, hoc 

akokoľvek je osvietený, musí sa prísne držať učenia katolíckej Cirkvi. Kto nedrží sa ho, nemá v sebe 

Ducha Sv. (1. Ján 4, 6)  
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— Duch Sv. stane sa i naším Vychovávateľom. ≪Duch Sv. spravuje nás práve tak, ako otec, ktorý 

svoje dieťa po zlých a neschodných cestách za ruku vodí≫. (Ľud. Gran.) ≪Tých, čo sú v stave milosti 

Božej, spravuje Boh celkom zvláštnym spôsobom. Takí môžu povedať: Nepanujem ja, ale panuje vo 

mne Kristus. Preto spravodliví naozaj majú v sebe kráľovstvo Božie≫. (Rim. katech.) A tak hovorí i 

Kristus: ≪Kráľovstvo Božie je medzi vami≫. (Luk. 17, 21)  

 

VI. Pobáda nás k dobrým skutkom a tieto robí záslužnými pre nebo. 
 

Duch Sv. pobáda nás k dobrým skutkom. Ako kedysi pri stvorení Duch Sv. vznášal sa nad vodami 

a na pustej, mŕtvej zemi tvoril rastliny, zvieratá a ľudí, tak účinkuje i v duši: svojim nebeským svetlom 

a božským plameňom pôsobí na ňu, aby plodila ovocie božskej lásky, ktoré nepominie na veky. 

(Scheeben) Ako para ženie stroj, tak i Duch Sv., ktorý je v človeku, pohybuje tohto k dobrému (v 
gréckej reči slovo pneuma, t.j. duch, značí i toľko, čo dych). Ako robotník v bani, tak Boh pracuje v 

nás. (Fenelon) Ako kvet otvára sa, keď dotkne sa ho svetlo slnka, tak otvára sa i srdce zarytého 

hriešnika, keď dotkne sa ho sila Božia a svetlo milosti Ducha Sv., i vydáva potom ľubovôňu cnosti a 
pobožnosti. (Sv. Makar) Ako telo hýbe sa keď ho oživuje duša, tak i človek koná dobré skutky, keď ho 

oživuje Duch Sv.; tak nemôže byť pokojný, ako oheň; ustavične je pobádaný k dobrým skutkom. Ako 

vietor pohybuje veterný mlyn, tak Duch Sv. ľudské srdce. 

— Duch Sv. milosťou svojou robí naše skutky i záslužnými. Ako zvieracie výkony človeka skrze dušu 

stávajú sa rozumnými, tak i Duch Sv. robí výkony našej duše svätými a takrečeno božskými. (Massl) 

Bez slnka nemá mesiac nijakého lesku; bez posväcujúcej milosti nemajú skutky naše nijakej zásluhy 
pre nebo. Duch Sv. podobá sa záhradníkovi. Záhradník štepí do divého stromu ušľachtilý konárik a 

tak strom už nenesie zlé ovocie ale rodí len výborné. Tak robí i Duch Sv.; zo stromu života, Krista, 
zaštepí nám šľachetný konárik, posväcujúcu milosť, a potom už viac nekonáme zlé, t.j. len prirodzené 

skutky, ale konáme nadprirodzené a záslužné. Keď nachádzame sa v stave milosti, vtedy sme révy, 

čo sú spojené s vínnym kmeňom, Kristom, a preto nesú ovocie. (Ján 15, 4)  

— Dobré skutky, vykonané v stave ťažkého hriechu, vymôžu nám len pomáhajúce milosti, ktoré k 

obráteniu sú potrebné. 

 

VII. Urobí nás dietkami Božími a dedičmi neba. 
 
Keď Duch Sv. príde k nám, stane sa niečo podobného, ako pri krste Krista, pri ktorom Duch Sv. tiež 

zostúpil na Krista: Boh Otec príjme nás za svoje milované dietky a nebo sa nám otvorí.                             

≪Pripočítaným byť k dietkam Božím, je najvyšší stupeň zošľachtenia≫. (Sv. Cyr.) Nedostali sme 

ducha otroctva, ale ducha detinstva, v ktorom voláme: ≪Abba (Otče)!≫. (Rim. 8, 14) Všetci, ktorí sú 

hnaní (t.j. vedení) Duchom Božím, sú synovia Boží (Rim. 8, 14), teda dietky Božie. Ale keď sme dietky 

Božie, nuž sme i dedičia, totiž dedičia Boží a spoludedičia Kristovi. (Rim. 8, 17) Lebo dietky vždy majú 

nárok na majetok (dedičstvo) svojho otca. Vieme, že keď zvalí sa tento dom prebývania nášho na zemi, 

dostaneme budovu od Boha, dom nie rukou spravený, večný v nebi. (2. Kor. 5, 1) Duch Sv. ostane u 

nás na veky. (Ján 14, 16)  
— Akú slávu má ozaj človek v stave milosti! Ale tejto slávy nevidno ešte teraz, práve tak, ako na 
nebrúsenom diamante ešte nevidno, aký je nádherný. Posväcujúca milosť je akoby ranná zora svetla 
božského Slnka; počkaj len, až vyjde v tebe Slnko, prenikne a oslávi ťa celým leskom a plápolom 

svojim. (Scheeben) Právom teda mohol zvolať Dávid: ≪Radujte sa v Pánu a plesajte, vy spravodliví !≫ 

(Ž. 31, 11) Naozaj najväčšie šťastie na zemi je Duch Sv. v človeku; kto ho v sebe má, má najväčšie 

kráľovstvo, kráľovstvo Božie. (Luk. 17, 21) A predsa, hľa koľkí ľudia pohŕdajú týmto veľkým šťastím, 

týmto príbuzenstvom s Bohom, a predávajú ho svojmu biednemu telu, tejto potrave červovi. 

 

4. Posväcujúca milosť zachováva a rozmnožuje sa, keď konáme dobré skutky a 
používame prostriedky milosti Cirkvi; stráca sa skrze hriech smrteľný. 
 
Ako železo môže sa ohňom viac rozpáliť, chyža slnkom viac osvetliť a otepliť, tak môže pribúdať v duši 

i posväcujúcej milosti. ≪Kto je spravodlivý, nech je ešte spravodlivejší, a kto je svätý, nech je ešte 

svätejší≫. (Zjav, 22, 11) Dobrými skutkami zachováva a rozmnožuje sa prijatá spravodlivosť. (Sn. Tr. 

6, 24) Tak stalo sa napr. že sv. Štefan bol muž ≪plný Ducha Sv.≫ (Sk. ap. 6, 5) Ale keď Duch Sv., 

ktorý sám je almužna Božia, nevidí nijakej almužny, opustí ťa; lebo nezostane v nemilosrdnej duši. 

(Sv. Zl.) Kamene a burina na roli prekážajú slnku dať jej dobru úrodu. Tak i naše hriechy prekážajú 
Duchu Sv., pôsobiť na dušu s úplnou silou; tieto prekážky musia teda byť odstránené prijímaním 

sviatosti pokánia a oltárnej. (A. Stolz) Roľa sa musí náležite pripraviť, aby jej slnko dobre osožilo; tak 
i duša musí sa ustavičným vyučovaním v náboženstve Kristovom prispôsobiť na účinkovanie Ducha 

Sv. Ani u apoštolov nebolo to inak.  

— Smrteľným hriechom stratí sa posväcujúca milosť. ≪Boh neopúšťa ospravedlnených raz milosťou 

svojou, ak ho títo najprv neopustia≫. (Sn. Tr. 6, 11)  
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Duša odlučuje sa celkom od Boha len hriechom smrteľným. Preto ju Duch Sv. hneď opustí. Povodí 

sa jej, ako telu, ktoré duša už opustila. Preto napomína apoštol: ≪Ducha nezahášajte≫. (1. Tes. 5, 

19) V čas smrteľného hriechu pritiahnu čierne chmáry medzi Slnko spravodlivosti, Boha, a našu dušu 

a hneď zbledne nebeský lesk duše našej. (Scheeben) Smrteľným hriechom zrazu celkom očernie 
snehobiele rúcho posväcujúcej milosti. So stratou Ducha Sv. je spojené zatemnenie rozumu a 

oslabnutie vôle. ≪Keď slnko zájde, omráči sa tmou i oko a stratí pohľad na veci; tak i duša, keď 

zmizne jej svetlo milosti Ducha Sv., náplní sa mrákotou a stratí poznanie pravdy. (Ľud. Gran.) Človek 

bez milosti je ako oko bez svetla. O následkoch smrteľného hriechu Viď II. diel.  

— Kto stratil posväcujúcu milosť, môže si ju zase prinavrátiť pomocou sviatosti pokánia, ale len skrze 

vážne namáhanie. Lebo zlý duch vráti sa do takého človeka a pojme so sebou ešte iných sedem 

duchov, horších od seba. (Mat. 12, 45) Nemožno zas obnoviť k premeneniu mysle tých, čo raz boli 

osvietení a predsa odpadli. (Žid. 6, 4) 

 
5. Kto nemá posväcujúcej milosti, je duchovne mŕtvy a večne zahynie 
 
Ako telo bez duše je mŕtve, tak duša bez milosti Ducha Sv. je mŕtva pre nebo. (Sv. Aug.) Kto nemá 

Ducha Sv., sedí ≪v temnosti a v tieni smrti≫ (Luk. 1, 79); nechápe, čo je Ducha Božieho, lebo to mu 

je bláznovstvom. (Kor. 2, 14) Kto nemá rúcha svadobného, totiž posväcujúcej milosti, nebude 

pripustený k svadobnej hostine nebeskej, ale bude hodený do najkrajnejšej tmy. (Mat. 22, 12) Ako 
réva, čo nie je spojená s vínnym kmeňom, vyschne a hodí sa do ohňa, tak bude zavrhnutý i ten, čo 

skrze milosť nezostane v Kristu. (Ján 15, 6) Kto nemá ducha Kristovho, nie je jeho. (Rim. 8, 9) Kto 
nemá posväcujúcej milosti, je v stave smrteľného hriechu; v takom teda prebýva zlý duch. 
 

6. Nikto nevie doista, či naozaj má posväcujúcu milosť alebo bude mať pri smrti. 
 

Človek nevie, či je hoden lásky, a či hnevu. (Kaz. 9, 1) Sám sv. Pavol hovorí o sebe: ≪Nie som síce 

povedomý si niečoho, no zato ešte nie som ospravedlnený≫. (1. Kor: 4, 4) Pováž, že ešte i Bohom 

osvietený kráľ Salomon pred svojou smrťou upadol do modlárstva. ≪Hoci máme svetlo milosti a 

boholásky, povážme, že protivný vietor ešte vždy môže zahasiť toto sväté svetlo≫. (Sv. Bern.) Naše 
srdce je ako hrnčiarsky tovar. Tento ľahko môže sa rozbiť, a voda vytečie z neho; taktiež Duch Sv. 

ľahko môže sa stratiť zo srdca tvojho skrze hriech. (Teofilakt) Poklad milosti nosíme v hlinených 

nádobách, ktoré sú veľmi krehké. (2. Kor. 4, 7) Preto napomína nás sv. Pavol: ≪S bázňou a chvením 

starajte sa o spasenie svoje≫. (Fil. 2, 12) Môžeme síce mať dôveru, že stojíme v milosti Božej, ale bez 

zvláštneho zjavenia Božieho nemáme nijakej istoty. (Sn. Tr. 6, 6)  
— Ovšem, z dobrých skutkov, ktoré niekto koná, môžeme súdiť, že má posväcujúcu milosť. Lebo zlý 

strom nemôže vydávať dobré ovocie. (Mat. 7, 18) 

 
 

III. Sedem darov Ducha Svätého a mimoriadne dary milosti. 
 

1. Všetkým, čo majú posväcujúcu milosť, dáva Duch Sv. sedem darov, t.j. sedem 
schopností duše, ktoré spôsobujú, že sa duša ľahko dá osvietiť a popudzovať 

Duchom Sv. 
 

I svetlo slnečné má sedem základných farieb. Sedemramenný svietnik v chráme jeruzalemskom 

poukazoval na 7 darov Ducha Sv.  
— Tieto doplňujú 4 mravné základné cnosti. Lebo 4 mravné základné cnosti odstraňujú len prekážky, 

ktoré nás od Boha vzďaľujú, a síce tým, že naše telesné žiadosti podrobujú správe rozumu. (Sv. Tom. 
Akv.); no sedem darov pohybuje našu dušu k Bohu: síce sedmoraké dary zdokonaľujú a pretvárajú 

naše duševné schopnosti, tak že Duch Sv. potom ľahko môže pôsobiť na našu dušu (že teda môže 
ľahko osvietiť rozum, ľahko pohnúť vôľu). Ako výučba v ľudovej škole vzdeláva duševné sily žiaka, 

aby neskôr bol schopný pochopiť učiteľovu prednášku v niektorom vyššom ústave, tak 7 darov 

uschopňuje človeka k ľahšiemu prijatiu Ducha Sv.  
— Vyššie od 7 darov stoja 3 božské cnosti; lebo 7 darov len pohybuje dušu k Bohu, no 3 božské cnosti 

ju spájajú s Bohom. (M. Latast.)  
— Ako náhle niekto má v sebe Ducha Sv., má i 7 darov Ducha Sv.; keď smrteľným hriechom stratí 

Ducha Sv., stratí i 7 darov.  
— Čím väčší pokrok v dokonalosti urobí niekto, v tým vyššej miere dostane týchto  7 darov. 

I birmovanie zväčšuje 7 darov. 
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Sedem darov Ducha Sv. je: dar múdrosti, rozumu, vedomosti, pravdy, sily, 

pobožnosti a bázne Božej. 
 
Prvé 4 dary osvecujú rozum ostatné však posilňujú vôľu. Týchto  7 darov vypočítal prorok Izaiáš, a 

zároveň osvedčil, že ich bude mať budúci Vykupiteľ. (Is. 11, 3) Kristus, rozumie sa samo sebou, mal 

ich v najvyššom stupni. 
 

1.1. Dar múdrosti spôsobuje, že dobre poznávame pominuteľnosť pozemských 

statkov a len Boha považujeme za najvyššie dobro. 
 

Sv. Pavol má za blato všetko, čo svet miluje a obdivuje. (Fil. 3, 8) Šalomon, ktorý užil sveta, nazýva 

pozemské statky a pôžitky ≪márnosťami≫. (Kaz. 1, 2) Sv. Ignác Loyol. zvolal: ≪Ó ako oškliví sa mi 

zem, keď myslím na nebo!≫ Mysli i na porekadlo sv. Františka Assiského: ≪Ó Bože môj a všetko 

moje!≫  

— Keď slnko zapadá, predlžuje sa tieň, ale na poludnie je veľmi malý. Podobne sa má vec i s človekom: 

čím viac ustupuje od neho Duch Sv., tým väčšími sa mu zdajú byť veci tohto sveta; ale keď Duch Sv. 
je uprostred jeho srdca, zdajú sa mu malými a ničomnými. 

 

1.2. Dar rozumu spôsobuje, že pravú náuku katolícku rozoznávame od každej inej 
a sme v stave aj odôvodniť ju.  
 

Blahosl. Klement Hofbauer, apoštol viedenský (†1820), ktorý ešte len ako 21-ročný tovariš pekársky 
začal a rýchlo dokonal svoje štúdia, nadobudol si pramalo bohosloveckých vedomostí a nemohol ani 

ako kňaz zveľadiť ich pre mnohé práce svojho povolania. Napriek tomu stalo sa, že i mnohí cirkevní 

hodnostári žiadali si počuť jeho názor o istých bohosloveckých otázkach alebo novo vydaných 
knižkách. Bez dlhého rozmýšľania hneď vedel udať, čo nebolo katolícke. Aby neprezradil, že je o tom 

poučený skrze osvietenie Božie, doložil žartovne: ≪Ja mám katolícky nos≫. (Haringer) Kto má dar 

rozumu, vládne pevným presvedčením o pravde katolíckych náuk a takou obratnosťou reči, že môže 

zahanbiť i nepriateľov náboženstva. Sv. Katarína (†307) prinútila k mlčaniu 50 mudrcov v Alexandrii 

a urobila ich kresťanmi. Veď Spasiteľ prisľúbil svojim: ≪Dám vám ústa a múdrosť, ktorej nebudú 

môcť odporovať a protirečiť všetci protivníci vaši≫. (Luk. 21, 15) 

 

1.3. Dar vedomosti spôsobuje, že náuky katolíckej Cirkvi i bez zvláštneho 

namáhania dobre chápeme.  
 
Farár Vianney v Arse (†1859) študoval len málo, ale kázal tak výborne, že i biskupi navštevovali jeho 

kázne a obdivovali jeho vedomosti. Sv. Tomáš Akvinský (†1274) vyslovil sa neraz, že sa na stupňoch 

oltárov viac naučil, než z kníh. Tak osvedčil i sv. Ignác Loyolský, že sa v samote manreskej viac naučil, 

ako boli by ho naučiť mohli všetci učitelia sveta. Blahosl. Kl. Hofbauer často opakoval slová sv. Písma: 

≪Nepoznám múdrosti kníh≫. (Ž. 70, 15) Odkiaľ vedel staručký Simeon v chráme, že dieťa, ktoré do 

náručia vzal, je Mesiáš? (Luk.2, 26) A či neboli aj apoštoli po zoslaní Ducha Sv. ≪vystrojení silou 

zhora≫, t.j. jasným poznaním Boha ? (Luk. 24, 49) Či nebol Pavol unesený do raja a nepočul tam 

tajných slov?≫ (2. Kor. 12, 4) Všetci učitelia Cirkvi, čo napriek mnohým prácam svojho povolania tak 

početné knihy popísali, v ktorých tak prekrásne podali náuky Cirkvi, mali dar vedomosti. 
 

1.4. Dar pravdy spôsobuje, že v ťažkých prípadoch poznáme s istotou, čo podľa vôle 
Božej urobiť alebo hovoriť máme.  
 
Pamätaj na múdru odpoveď Kristovu na otázku, či sluší sa daň platiť cisárovi (Mat. 22, 15) a na 

múdry rozsudok Šalamúnov. (3. Kráľ. 3) Sv. Atanáz (†373), keď na úteku sa ho spýtali vojaci 

Juliánovi, kde je Atanáz, odpovedal: ≪Už nie je ďaleko≫. Kto vnukol mu túto odpoveď? Nábožného 

mnícha sv.-gallenského, Notkera (†912), často sa pýtal o radu i cisár Karol Tlstý. Zo závisti chcel preto 

jeden sprievodca cisárov verejne uponížiť Svätého. So všetkými dvoranmi pristúpil k svätému, keď sa 

tento práve modlil v kostole, a spýtal sa ho uštipačne: ≪Povedz že mi, učený muž, čo robí Pán Boh 

na nebi?≫ Notker odvetil: ≪Viem, čo robí: povyšuje ponížených a ponižuje pyšných≫ Dvorania sa 

rozosmiali, a ten, čo sa spýtal, odišiel zahanbený. Ešte toho samého dňa padol z koňa a zlomil si 

nohu. Kto vnukol Notkerovi tie slová? Už Spasiteľ, poukazujúc na budúce prenasledovania, 

napomínal apoštolov: ≪Nestarajte sa, ako alebo čo by ste odpovedali, alebo čo by ste hovoriť mali; 

lebo Duch Sv. naučí vás v tú hodinu, čo máte povedať≫ (Luk. 12, 12) 
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1.5. Dar sily spôsobuje, že smelo znášame všetko, aby sme vôľu Božiu vyplnili.  
 
Sv. Ján Nepomucký (†1393) dal sa radšej uväzniť, mučiť žeravým železom a hodiť do Vltavy, než by 

bol zrušil spovedné tajomstvo. Jób nestratil trpezlivosť navzdory tomu, že prišiel o majetok, o svoje 

deti a o svoje zdravie, navzdory posmechu od svojej manželky a priateľov. Abrahám bol pripravený 

obetovať svojho jediného vrúcne milovaného syna, lebo to chcel Boh. Dar sily mali vo veľkej miere 
všetci sv. mučeníci, trpitelia a kajúcnici. Dar sily mala spomedzi všetkých svätých v najvyššom stupni 

Matka Božia, kráľovná mučeníkov. ≪Ona bola tak silnou pri umučení Krista, že nebyť tam súdnych 

sluhov bola by iste sama ukrižovala Syna svojho, keby Boh tak bol chcel; lebo mala dar sily ešte vo 

vyššom stupni, než Abrahám≫. (Sv. Alf.) 

 

1.6. Dar pobožnosti spôsobuje, že sa usilujeme vždy vrúcnejšie ctiť Boha a vždy 

dôkladnejšie plniť vôľu Božiu.  
 
Sv. Alojz nechcel sa po viac hodín vzdialiť od Krista v tabernakule; spovedný otec musel mu rozkázať, 

aby svoju pobožnosť skrátil. Mnohí svätí ronili slzy, keď sa modlili alebo o božských veciach 
rozmýšľali. Aká to nábožná myseľ, aké vrúcne uctievanie Boha! Sv. Terézia urobila sľub, že vždy bude 

voliť, čo je dokonalejšie. Sv. Alfons urobil sľub, že nikdy nebude zaháľať. 
 

1.7. Dar bázne Božej spôsobuje, že sa viac bojíme uraziť Boha, hoc v najmenšej veci, 
než všetkého zlého na svete.  
 
Tento dar mali napr. 3 mládenci v ohnivej peci; chceli radšej umrieť, než uraziť Boha. Sv. František 

Xaverský vravel pri nebezpečnej ceste svojej na mori: ≪Ničoho sa nebojíme, okrem urazenia 

všemohúceho Boha≫. 

 

2. Niektorým ľuďom dal Duch Sv. mimoriadne dary milosti, totiž dar reči, 
zázrakov, prorokovania, rozoznávania duchov, videní, vytrženia a pod. 
 
Apoštoli v deň zoslania Ducha Sv. mali dar reči; tak i sv. František Xaverský, apoštol Indov. Sv. Blažej 

(†316) uzdravil chlapca chorého na hrdlo. Proroci Starého zákona vedeli budúce veci. Jozef egyptský 
dozvedel sa budúcnosť skrze sny. Peter poznal myšlienky Ananiášove. Katarína Emmerichová, mníška 

dulmenská († 1824), videla v duchu celý život Ježiša, Matky Božej a nespočetných svätých. Sv. 
Katarína Sienská († 1380) vznášala sa po sv. prijímaní v povetrí a bola celkom bez seba. Knieža 

Alexander Hohenlohe († 1849), duchovný radca v Bambergu a neskôr kanonik veľkovaradinský, 

uzdravil nespočetných chorých modlitbou, vkladaním rúk a rozkazom. Dar tento mali v tom čase 

nevery aj iní pobožní kňazi. (Viď prisľúbenie Kristovo u Marka 16, 17.) Rozpomeň sa i na vytrženie 
Bernadetty Soubirousovej pri zjavení sa Matky Božej v Lurde. (1858)      I stigmatizácia, t.j. vtlačenie 

rán Kristových do tela je mimoriadny účinok milosti Ducha Sv. Stigmatizovaní boli napr. sv. František 
Assiský (mysli na zjavenie na vrchu Alverne), sv. Katarína Sienská, v najnovšom čase Katarína 

Emmerichová v Dulmené a Mária Morlská v Kalderne v južnom Tyrolsku (†1868), do terajška spolu 

asi 50 osôb veľkej sviatosti.  

- Také dary udeľuje Duch Sv., ako chce. (1. Kor. 12, 11) Ako slnko svieti na všetky kvety a spôsobuje 
ich rozličnú vôňu tak i božské svetlo Ducha Sv. pôsobí na pobožných podľa ich povahy rozmanitým 

spôsobom a udeľuje im rozličné milosti a dary. (Ľud. Gran.) 
 

Mimoriadne dary milosti udeľuje Duch Sv. zväčša len k spaseniu blížnych a v 

prospech Cirkvi. 
 
Mimoriadne dary milosti rozdávali sa zvlášť za časov sv. apoštolov. (1. Kor. 12—14) Boh je podobný 

záhradníkovi, ktorý polieva rastliny len, zakiaľ sú mladé. (Sv. Reh Veľ.) Keď pravá viera je v 
nebezpečenstve, vtedy Boh tiež s mimoriadnymi darmi milosti prichádza na pomoc svojej Cirkvi. 

Mimoriadne dary milosti majú sa poriadne využiť; lebo sú majetkom všetkých. (1. Kor. 14, 12) Kupec 

nenecháva peňazí svojich ležať bez osohu v truhle, ale hľadí všemožným spôsobom, aby sa v obchode 
zamieňali; tak i Boh chce, aby jeho milosti neostali bez osohu, ale aby ľudia skrze ne účinkovali. (Sv. 
Iren.) Mimoriadne dary milosti samy sebou nerobia človeka lepším. Sú to len hrivny, ktoré Boh 

dobrotivý rozdáva, ako sa mu ľúbi, teda práve tak ako i bohatstvo, vysoké postavenie, dlhý život. Sú 
ovšem veľké dobro, ktorým možno vykonať veľa dobrého i nadobudnúť si veľkých zásluh. Preto vravela 

sv. Terézia: ≪Ani za všetky statky a radosti sveta nebola by som dala jedného jediného z týchto darov; 

vždy som ich považovala za veľkú milosť Pánovu a za veľmi veľký poklad≫ Teda len dobré upotrebenie 

týchto darov dodáva človeku hodnoty, a nie dary samy sebou. ≪Môže niekto mať i milosť zázrakov a 

predsa môže prísť o svoju dušu. Zázraky nie sú zárukou spasenia≫. (Sv. Fulg.) Aj Judáš vraj robil 

zázraky. Mimoriadne dary milosti nie sú teda vždy znakom svätosti človeka; toto vyplýva z rečí 



130 
 

Kristových. (Mat. 7, 22) Avšak nenájdeme takmer ani jedného Svätého v Cirkvi našej, ktorý by nebol 

dostal mimoriadnych darov milosti od Ducha Sv.    ≪Veď tieto dary udeľujú sa pravidelne nie 

hriešnikom, ale spravodlivým. Ak teda nachádzajú sa u niektorého človeka v sprievode hrdinských 

cností sú mocným dôkazom jeho svätosti≫. (Ben. XIV.) No mimoriadne dary milosti vždy tiahly za 

sebou veľké trápenia, napr. vnútornú zmalátnelosť, diabolské znepokojovania, choroby, 

prenasledovania, prísne vyšetrovania skrze predstavených a pod. 
 

3. Dary Ducha Sv. mali vo veľkej miere: Ježiš Kristus (Sk. ap. 10, 38), preblahosl. 

Panna Mária, apoštoli, patriarchovia a proroci Starého zákona i všetci svätí Cirkvi 
katolíckej. 
 

 
IV. Spravovanie Cirkvi skrze Ducha Svätého 

 

Duch Sv. udržuje a spravuje katolícku Cirkev. 
 

Čo je duša v tele, to je Duch Sv. v Cirkvi. Ako duša je neviditeľná, tak i Duch Sv. a spravovanie jeho.  

— Duch Sv. môže sa nazývať i staviteľom Cirkvi. Bol to on, čo pri stvorení dával všetkému podobu, 

tvár a život, a čo rovnakým spôsobom účinkuje i pri duchovnom stvorení, vykúpení: on spôsobil 

vtelenie Syna Božieho (Luk. 1, 35), bol činným v človečenstve Kristovom (Luk. 4, 18; Sk. ap. 10, 38), 
vedie ďalej a dokonáva stavbu Cirkvi, založenú Kristom. (Ef. 2, 10 a d.) 

 

1. Duch Sv. zachováva Cirkev katolícku od zahynutia (Mat. 16, 18) a chráni ju od 
bludu. (Ján 14, 16) 

 
2. Duch Sv. podporuje predstavených Cirkvi v ich svätom úrade (Sk. ap. 20, 28), 

zvlášť pápeža, námestníka Kristovho. 
 

Duch Sv. vnuká im, čo majú hovoriť. (Mat. 10, 19) Duch Sv. hovorí skrze nich podobne, ako skrze 

apoštolov v deň zoslania. (Mat. 10, 20) Ako vietor ženie chmáry, tak i Duch Sv. ženie hlásateľov 

evanjelia a vnuká im, čo majú hovoriť. (Sv. Reh. Vel.) Ako pero píše, čo pisár chce, tak i hlásatelia 

evanjelia nehovoria zo seba, ale z toho, čo dáva im Duch Sv. (Sv. Basil) Ústami kňazov hovorí Boh k 
srdciam ľudským. (Sv. Tom. Vili.) 

 

3. Duch Sv. v nebezpečných časoch vzbudzuje Cirkvi dokonalých ľudí. 
 
Tak sv. Atanáza (†373) v dobe arianov; sv. pápeža Rehora VII, (†1085.) v čase všeobecného úpadku 

Cirkvi; sv. Dominika (†1221) v čase kacírov albigenských; sv. Katarínu Sienskú (†1380) v čase veľkého 

rozkolu pápežského; sv. Ignáca Loyolského za čias Lutherových; mysli i na zázraky na hrobe sv. Jána 
Nepomuckého († 1393) v dobe husitov v Čechách. V čase kultúrneho boja v Nemecku nachádzame 

tam výborného snemového rečníka Windhorsta, túto ≪perlu meppenskú≫, ktorý na čele vyše 100 

členov počítajúcej centrálnej strany na ríšskom sneme nemeckom donútil vládu k naspäť-vzatiu 

zákonov nepriateľských Cirkvi. (Zomrel 1891 v 80. roku života a je pochovaný v kostole P. Márie v 

Hannoveri.)  

— Ostatne už v Starom zákone nachádzame, že si Boh istých mužov vyvolil za nástroje; rozpomeňme 

sa na Abraháma, Jozefa, Mojžiša. 
 

4. Duch Sv. spôsobuje, že v Cirkvi katolíckej po všetky časy sú svätí. 
 

3. Zjavenia Ducha Svätého 

 
Duch Sv. zjavil sa v podobe holuba, ohňa a jazykov, aby svoje účinky znázornil. 
 

Duch Sv. zjavil sa v podobe holuba a ohňa, lebo všetkých, ktorých naplňuje, robí krotkomyselnými i 

horlivými ako oheň. Kto nemá tieto dve cnosti, ten nie je naplnený Duchom Sv. (Sv. Reh. Vel.) Na 
Krista prišiel Duch Sv. v podobe holuba pre veľkú krotkosť jeho voči hriešnikom. (Sv. Reh. Vel.)  
— Duch Sv. zjavil sa v podobe jazykov, lebo ľuďom udeľuje dar reči, aby v druhých  rozplamenili 

lásku k Bohu. (Sv. Reh. Veľ.) Podobou jazyka chcel Duch Sv. i na to poukázať, že Cirkev, týmto 
Duchom naplnená, bude hovoriť všetkými rečami národov. (Sv. Reh. Veľ.) Malo sa tým tiež označiť, že 

Duch Sv. vychádza od večného Slová a vedie ľudí k večnému Slovu, Kristu; lebo jazyk je v najužšom 

súvise so slovom. (Sv. Reh. Veľ.)  
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— Duch Sv. zjavil sa v podobe ohňa, lebo ako oheň ničí hrdzu hriechu, vyháňa z duše mrákoty 
nevedomosti, roztavuje ľadovú kôru srdca a rozpaľuje človeka láskou k Bohu i blížnemu, a lebo ľudí, 

podobných nádobám hlineným, otužuje a posilňuje. ≪Boh náš je oheň stravujúci≫. (Žid. 12, 29)  

— Duch Sv. ukázal sa i pod hučaním vetra. ≪Ako vietor, keď náramne duje, rúca veže a váľa stromy, 

tak i Duch Sv. kázaním apoštolov zrútil modlárstvo, moc tyranov i múdrosť a výrečnosť mudrcov≫. 

(Faber) 
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IX. ČLÁNOK VIERY: CIRKEV. 

1. Katolícka Cirkev a jej zriadenie. 
 

1. Katolícka Cirkev je viditeľný, od Krista založený ústav, v ktorom sa ľudia pre 

nebo vychovávajú. 
 

Katolícka Cirkev, t.j. Cirkev všeobecná alebo svetová, je od Krista založená na to, aby po jeho 
nanebovstúpení v diele jeho pokračovala, totižto ľudí pre nebo vychovávala. Cirkev teda je ústav 

podobný škole. Ako škola má účel, vychovávať ľudí za dokonalých občanov štátu, tak Cirkev má účel, 
vychovávať ľudí za dokonalých občanov nebeských. Každá škola máva správcu, jedného alebo viac 

učiteľov a mnohých žiakov (poslucháčov). V škole prednášajú sa žiakom isté učebné predmety, 
používajú sa isté učebné pomôcky, ako tabule, mapy atď., a isté prostriedky na udržanie kázne, t.j. 

poriadku. Podobne je to i s Cirkvou.  

— Cirkev je viditeľná. Lebo má viditeľných predstavených, viditeľný znak, ktorým sa do Cirkvi prijíma 

(krst), a viditeľné vyznanie viery. Preto ju Kristus porovnáva s viditeľnými predmetmi: s mestom na 

hore, so svetlom na svietniku; nazýva sa i telom (Ef. 1, 22), domom Božím (1. Tim. 3, 15), svätým 
mestom (Zjav. 21, 10).  Cirkev teda je všade tam, kde sú katolícki kresťania a katolícki kňazi. 

Bludoučitelia, vylúčení z Cirkvi, ktorí by predsa radi boli patrili k Cirkvi, tvrdia, že Cirkev je 
neviditeľná. I voľnomyšlienkarom bolo by po vôli, keby nebolo viditeľnej Cirkvi, lebo by ju vtedy 

nemuseli poslúchať.  

— Pod ≪katolíckou Cirkvou≫ teda nerozumie sa kostol murovaný alebo drevený. A predsa katolícka 

Cirkev ako ústav, veľmi sa podobá na budovu kostola (Ef. 2, 21); lebo má živý uholný kameň, Krista 

(Ž. 117, 22), ktorý skrze svojho Ducha Sv. spája veriacich do veľkej rodiny Božej, potom viac 

základných kameňov, apoštolov (Zjav. 21, 14) a mnohé stavebné kamene, veriacich. (1. Ž. 2, 5) 

Kamene budovy musia sa dobre okresať a potom pevne pripojiť jeden k druhému; tak i všetky údy 

Cirkvi musia skrze pokušenia a trápenia byť pre nebo prichystané a pravou láskou k blížnemu úzko 

spolu spojené.  

— Ani pod výrazom ≪katolícka Cirkev≫ nemá sa rozumieť snáď katolícke náboženstvo. Cirkev má 

sa k náboženstvu, ako telo k duši. Nasledovne Cirkev a náboženstvo sú nerozlučne spolu spojené. 
 

Katolícka Cirkev nazýva sa častejšie i Kráľovstvo nebeské, kráľovstvo Božie alebo 

obcovanie všetkých veriacich kresťanov. 
 

Ján Krstiteľ i Kristus sám hlásali, že blízko je kráľovstvo nebeské. (Mat. 3, 2; 4, 17) Mnohé 

podobenstvá Kristove o kráľovstve nebeskom vzťahujú sa zväčša na katolícku Cirkev. Katolícka 
Cirkev práve pre stupne, aké sú v nej (pápež, kardináli, biskupi, kňazi, jahňovia, kresťania) podobá 
sa kráľovstvu a má účel, vychovať ľudí pre nebo. Preto právom nazýva sa kráľovstvom nebeským. 

Cirkev je po celom svete rozptýlený ľud Boží. (Sv. Aug.) Cirkev je obcovanie veriacich. (Sv. Tom. Akv.) 
Mohla by sa volať i veľkým spolkom alebo veľkou obcou. Kristus prirovnáva ju k ovčincu, kde on ako 

dobrý pastier chce zhromaždiť všetky ovečky svoje. (Ján 10) 
 

Cirkev právom nazýva sa ≪matkou kresťanov≫, lebo ľuďom skrze krst sv. dáva 
pravý život duše, a práve tak vychováva kresťanov, ako matka svoje deti. 
 
Matka dáva dieťaťu život. A Cirkev pri krste človeku posväcujúcu milosť, ktorá je pravý život duše. 

(Lebo posväcujúca milosť dáva nám právo na nebo.) Tak teda Cirkev je matka, hoci nie telesná (t.j. 

matka človeka ako takého), predsa duchovná (t.j. matka kresťana).  

— Cirkev je i naša matka, lebo má nás vychovávať. Keď otec odchádza, zanechá dietkam matku a 

odovzdá jej moc svoju. Práve tak urobil Kristus, keď opúšťal zem; zanechal ľuďom svoju Cirkev ako 

matku a odovzdal jej úplnú moc svoju. (Ján 20, 21) Boha máme milovať ako Otca, Cirkev však ako 
matku svoju. (Sv. Aug.) Keď už milujeme svoju pozemskú vlasť, lebo sme sa v nej narodili a vychovali, 

ba hotoví sme za vlasť i život položiť, tým viac musíme milovať Cirkev, ktorej ďakujeme za život, čo 

nemá konca; lebo slušné je, aby sme vyšším duchovným blahám pred telesnými prednosť dávali. (Lev 

XIII.) 

2. Cirkev vychováva ľudí pre nebo tým, že koná trojnásobný úrad od Krista sebe 
zverený: úrad učiteľský, úrad kňazský a úrad pastiersky. 
 

Cirkev teda hlása učenie Kristovo, udeľuje prostriedky milosti od Krista ustanovené a spravuje 
spoluúdy Cirkvi.  

— Hlásanie učenia deje sa skrze kázeň; vysluhovanie prostriedkov milosti skrze obetu omše sv., 

udeľovanie sviatostí, skrze žehnania a sväteniny, skrze udržiavanie modlitebných pobožností; 

spravovanie skrze dávanie príkazov (mysli napr. na 5 cirkevných prikázaní) a zákazov (Cirkev 
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zakazuje napr. čítanie niektorých kníh, čo ohrozujú duševné spasenie), skrze uloženie trestov za veľké 

priestupky (napr. vyobcovanie, t.j. vylúčenie z Cirkvi) atď. 

 

Tento trojnásobný úrad vykonával najprv Kristus a potom, preniesol ho na apoštolov 
a ich nástupcov. 
 
Kristus kázal: držal napr. kázeň na hore. Kristus udeľoval milosti: odpustil Magdaléne hriechy, dal 

apoštolom pri poslednej večeri svoje telo a krv, konal tam prvú obetu omše, žehnal deti. Kristus 
spravoval: dal napr. príkazy, poslal apoštolov, volal ich k poriadku, karhal jednanie farizejov atď.  

— Tento trojnásobný úrad preniesol Kristus na apoštolov. Odovzdal im úrad učiteľský: lebo pri 

svojom nanebovstúpení uložil im, aby učili všetky národy. (Mat. 28, 19) Odovzdal im úrad kňazský: 

pri poslednej večeri dal im moc konať obetu omše sv. (Luk. 22, 20) Po zmŕtvychvstaní zjavil sa im v 

sieni a dal im moc odpúšťať hriechy (Ján 20, 23); pri nanebovstúpení dal im moc krstiť. (Mat. 28, 19) 
Odovzdal im úrad pastiersky: dal im moc karhať (Mat. 18, 17) a moc zväzovať i rozväzovať, t.j. moc 

dávať a zrušovať zákony.  
— Kristus zvyčajne tak hovorí k apoštolom, že hneď poznať, že mieni i nástupcov apoštolov. Tak poslal 

ich pri nanebovstúpení ku všetkým národom a povedal: ≪Ja som s vami po všetky dni až do 

skončenia sveta≫. (Mat. 28, 20) Tu nie je možné, že by bol mienil len samých apoštolov. 

 
3. Pánom a kráľom Cirkvi je Kristus. 
 

Už proroci predpovedali, že Mesiáš bude veľkým kráľom (Ž. 2), ktorého kráľovstvo večne potrvá a 
zahrnie v sebe všetky iné kráľovstva. Aj archanjel Gabriel povedal Matke Božej, že Vykupiteľ bude 

kráľom, ktorého kráľovstvu nebude konca. (Luk. 1, 33) Kristus pred Pilátom nazýva sa kráľom, 

ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta. (Ján 18, 36) Kristus totižto vládne a spravuje Cirkev 

neviditeľným spôsobom skrze Ducha Sv. Ako hlava panujúc, riadi údy tela, tak Kristus Cirkev. Preto 

nazýva sa i hlavou Cirkvi a Cirkev telom jeho. (Ef. 1, 23) Všetci kresťania dovedna tvoria telo Krista; 
každý kresťan je údom tohto tela. (1. Kor. 12, 27) Kristus nazýva sa neviditeľnou hlavou Cirkvi; 
neviditeľnou preto, že sa od svojho nanebovstúpenia už nezdržuje osobne medzi ľuďmi na zemi. Pre 

veľkú  lásku svoju k Cirkvi (k ľudom) nazýva sa Kristus i ženíchom Cirkvi, a táto jeho nevestou. 

(Zjav. 21, 9) Kristus často pripodobňuje sa ženíchovi; tak v podobenstve o svadobnej hostine 

kráľovskej. (Mat. 27) Ako Jakub za nevestu svoju Rachel mnohé roky slúžil, tak i Kristus za Cirkev. 

(Fil. 2, 7) Ba Kristus z lásky k Cirkvi vydal na smrť i seba samého. (Ef. 5, 25) Slovo Cirkev odvodzuje 

sa od gréckeho ≪kyriake≫, čo značí: patričnosť Pánova. 

 

4. Katolícka Cirkev pozostáva z vyučujúcej a počúvajúcej Cirkvi. K vyučujúcej 
Cirkvi patria: jej hlava pápež, biskupi a v istej miere i kňazi; k počúvajúcej kat. 
kresťania. 
 

Slovo ≪pápež≫ pochádza od latinského papa, t.j. otec; ≪biskup≫ od gréckeho ≪episkopos≫, t.j. 

dozorca : ≪kňaz≫ v gréckej reči je presbyter, t.j. najstarší, v latinskej sacerdos, t.j. dávajúci sväté. 

Avšak kňazi nemajú v Cirkvi učiteľskej moci zo seba ale od biskupa: lebo smú učiť len tak, keď sú 
splnomocnení od biskupa. V Cirkvi rozoznávame ešte stav duchovný, alebo duchovenstvo, a svetský. 

 

2. Hlava Cirkvi. 
Najmocnejšou podporou Cirkvi je jej hlava. Toto je tá skala, na ktorej Cirkev spočíva. (Mat. 16, 18) 

Hlava slúži obzvlášť k udržaniu jednoty. ≪Ustanovením hlavy je odňatá príležitosť k rozkolu≫ (Sv. 

Hier.) Ako loď bez kormidelníka išla by v ústrety záhube, vojsko bez vodcu bolo by vydané 

nepriateľovi, tak rozpadla by sa i Cirkev, keby jej chýbala hlava, stredisko jednoty. (Sv. Zl.) Nepriatelia 
Cirkvi preto tak veľmi prenasledujú jej hlavu, aby Cirkev po odstránení kormidelníka stroskotala. (Sv. 

Cyp.) Spomedzi doterajších pápežov bolo asi 40 mučeníkov.  

 

1. Kristus ustanovil sv. Petra za hlavu apoštolov a veriacich; lebo sv. Petrovi 

hovorí: 
 

≪Pas baránky moje, pas ovce moje≫, jemu odovzdal ≪kľúče kráľovstva nebeského≫ 

a veľmi často ho vyznamenal. 
 
Po svojom zmŕtvychvstaní zjavil sa Kristus apoštolom pri jazere Genezaretskom: tu pýtal sa Petra 

trikrát, či ho miluje, a pritom odovzdal mu správu (alebo pasenie) ≪oviec≫, t.j. apoštolov, a                  
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≪baránkov≫, t.j. veriacich. (Ján 21, 15) Apoštoli, ktorí vzťahom k národom sú ≪pastieri≫, menujú 

sa tu ≪ovcami≫, lebo totižto sú ovce vzťahom k pastierovi svojmu Petrovi. (Bossuet)  

- Už pred svojim zmŕtvychvstaním bol Kristus prisľúbil sv. Petrovi najvyššiu moc v Cirkvi. Na ceste 

do Casaree Filipovej chválil ho za neohrozené vyznanie viery a povedal mu: ≪Ty si Peter a na túto 

skalu vystavím Cirkev svoju a brány pekelné (= moc všetkých diablov) nepremôžu ju ( = nebudú môcť 

rozbúrať ju). A tebe dám kľúče kráľovstva nebeského (= najvyššiu moc v Cirkvi). Čokoľvek zviažeš 

na zemi, bude zviazané i na nebi, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané i na nebi≫ (čo ty 

rozkážeš v Cirkvi, je práve tak, akoby som to ja bol rozkázal; a čo ty dovolíš, je práve tak, akoby som 
to ja bol dovolil). (Mat. 16, 18)  

— Vyznamenania sv. Petra boli tieto: Kristus dal mu zvláštne meno ≪Peter≫, t.j. skala; pojal ho so 

sebou v najvážnejších chvíľkach svojho života, tak na horu Tábor a na horu Olivovú; po 
zmŕtvychvstaní zjavil sa najprv jemu pred všetkými apoštolmi (Luk. 24, 34; 1. Kor. 15, 5) atď. 

 

Sv. Peter vždy vystupoval ako hlava apoštolov a bol aj apoštolmi uznávaný za hlavu. 
 
Sv. Peter vystupoval ako hlava apoštolov: v deň zoslania Ducha Sv. kázal Peter v mene všetkých 

apoštolov, prijal do Cirkvi prvých židov a v Casarei prvých pohanov; učinil prvý zázrak; nariadil voľbu 

nového apoštola; bránil apoštolov pred súdom; jeho názor zvíťazil na sneme apoštolskom r. 51.  
— I apoštoli uznávali sv. Petra za hlavu: lebo keď sv. evanjelisti udávajú mená apoštolov, vždy najprv 

menujú Petra. (Mat. 10, 2; Mar. 1, 36; Sk. ap. 2, 14) Sv. Pavol po svojom obrátení považoval za 

potrebné, predstaviť sa Petrovi v Jeruzaleme. (Gal. 1, 18; 2, 2) 
 

2. Lebo sv. Peter ako rímsky biskup zomrel, prednosť a celá moc sv. Petra prešla 

na každého biskupa rímskeho. 
 

Zistené je, že sv. Peter niečo vyše 25 rokov bol biskupom rímskym. O tom, že sv. Peter v Ríme býval 

(44 - 69) a tam mučenícku smrť podstúpil, máme veľa svedectiev. Sv. Peter píše (okolo r. 65) v jednom 

liste: ≪Pozdravuje vás obec, ktorá je v Babylone, a môj syn Marek≫ (1. Pet. 5, 13) Vtedy kresťania 

svetové mesto Rím nazývali i Babylonom, lebo pre svoju veľkosť a nemravnosť bolo podobné starému 

Babylonu. Pápež Element Rímsky píše okolo r. 100: ≪Peter a Pavol s ohromným množstvom 

vyvolených boli umučení a zanechali u nás krásny príklad. ≫ Tertullian, kňaz kartagský (okolo r. 200), 

velebí Cirkev rímsku, lebo v nej zomrel Peter tak, ako Pán, a Pavol, ako Ján Krstiteľ. Jeho súčasník 

Origenes, riaditeľ slávnej školy v Alexandrii, vypráva, že Peter bol ukrižovaný v Ríme, a síce na žiadosť 

svoju dolu hlavou. Konečne nachádza sa v Ríme už dávno hrob sv. Petra. Mŕtvola Petrova spočíva v 

katakombách pod cirkusom Nera, prenasledovateľa kresťanov; už 3. pápež vystavil nad hrobom sv. 

Petra kaplnku, cisár však Konštantín Veľký nádherný kostol (324); keď tento už zrútiť sa mal, bol po 

100-ročnej stavbe (r. 1626) vybudovaný terajší ohromný chrám svätopeterský, do ktorého vmestí sa 
asi 100.000 ľudí. Tu pred hrobom sv. Petra horí ustavične 112 lámp.  
— Biskupská stolica v Ríme nazýva sa už dávno i stolicou Petrovou. 
 

Biskupi rímski od najdávnejších čias vykonávali najvyššiu vládu v Cirkvi a boli i vždy 
uznávaní za hlavu Cirkvi. 
 
Keď v kresťanskej obci v Korinte okolo r. 100 vznikli spory, požiadaný bol o vyrovnanie ich nie sv. 

evanjelista Ján, ktorý ešte žil v Efese, ale rímsky biskup Klement. List jeho mal v Korinte veľký účinok.  
— V 2. storočí (okolo 190) vyzval rímsky biskup Viktor kresťanov Malej Ázie, aby s rímskou Cirkvou 
slávili Veľkú  noc a nie ako dovtedy so židmi: keď nechceli hneď poslúchať, pohrozil im vyobcovaním 

z Cirkvi, a hneď sa podrobili. — V 3. storočí (okolo 250) vyzval rímsky biskup Štefan biskupov severnej 
Afriky, aby nekrstili znovu tých, čo navrátili sa do katolíckej Cirkvi, ale iba ruky vložili na nich. Keď sa 

niektorí biskupi zdráhali, hrozil im vylúčením z Cirkvi, načo sa podrobili. Biskupi rímski predsedajú 
na všetkých všeobecných snemoch, počínajúc od prvého v Nicai až do posledného za našich časov. 

— Keď vzniklo nejaké bludoučenie, biskupi sa vždy spytovali v Ríme; nejeden biskup, keď sa mu 

krivda stala, odvolával sa na biskupa rímskeho, tak sv. Atanaz, biskup alexandrijský, keď bol 

zosadený rímskym cisárom; biskup rímsky znovu ho posadil do jeho úradu (okolo 350). Biskup 

rímsky od dávna často nazýva sa ≪najvyšším kňazom≫ alebo ≪biskupom biskupov≫. Keď na sneme 

Chalcedonskom (451) bol čítaný list pápeža Leva V., volali zhromaždení biskupi: ≪Peter hovoril skrze 

Leva; zatratený buď, kto inakšie verí!≫  

— Je to vôľa Kristova, aby sv. Peter až do skončenia sveta vždy mal nástupcov. (Sn. Vat.) Až do 

skončenia sveta nikdy nebude času, kde by Cirkev nemala pápeža. Pováž, ako za storočia tróny sa 

borili, celé ríše a národy zmizli z povrchu zeme, len pápežstvo, toľko nenávidené a prenasledované, je 
tu ešte dnes. 
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3. Biskup rímsky volá sa preto pápež alebo svätý otec, i jeho svätosť, otec 

kresťanstva alebo námestník Kristov. 
 

Pre slová Kristove k Petrovi: ≪Blahoslavený si, Šimon, synu Jonášov!≫ (Mat. 16, 17) menovali 

nástupcu sv. Petra sprvu ≪najblahoslavenejším otcom≫ a neskôr a svätým otcom≫. Názov tento 

vzťahuje sa na vysokú dôstojnosť jeho úradu.  

— Úrad alebo úradná moc pápeža nazýva sa obyčajne stolicou Petrovou alebo Svätou stolicou, i 

stolicou Apoštolskou. A síce preto, že sv. Peter podľa židovského zvyku pri vykonávaní učiteľského 

úradu a pri službách Božích sedával na stolici alebo tróne. Táto stolica sv. Petra ukazuje sa ešte dnes 

v svätopeterskom chráme v Ríme.  

 

Preto, že pápež má sídlo svoje v Ríme, nazýva sa i rímskym pápežom a Cirkev od 

neho spravovaná rímskokatolíckou Cirkvou. 
 

Do dnes bolo asi 261 pápežov. Pápeži prvých štyroch storočí, počtom asi 60 (do r. 540), ctia sa v 
Cirkvi ako svätí; spomedzi nich 33 zomreli smrťou mučeníckou. Okrem Petra len dvaja pápeži 

panovali vyše 25 rokov, a síce Pius IX. (1846—1878 teda 32 rokov) a jeho nástupca Lev XIII. (1878—

1903, teda 25 rokov) Terajší pápež volá sa Pius X. 

 

4. Pápež má najvyššiu hodnosť medzi všetkými biskupmi a najvyššiu vládu nad celou 
Cirkvou. (Sn. Vat. 4, 3) 
 

Pápež má najvyššiu hodnosť v Cirkvi. ≪Pápež je najvyšším kňazom, kniežaťom medzi biskupmi≫. 

(Sv. Bern.) Pápež, ktorý už viac nepredstavuje Spasiteľa potupne poníženého na kríži, ale teraz slávne 
povýšeného v nebi, má nasledujúce čestné práva: on prijíma nové meno ako i prvý pápež pri svojom 

vymenovaní skrze Krista dostal meno ≪Peter≫, (Is. 62, 2), čím označuje sa, že musí sa výlučne 

venovať svojmu svätému úradu (od 10. storočia prijímajú pápeži mená svojich predchodcov a 

rozlišujú sa od týchto iba číslom pridaným k svojmu menu; len meno sv. Petra nedáva si ani jeden, 
a síce z úcty pred týmto prvým námestníkom Kristovým). Pápež ďalej nosí tiaru, t.j. trojnásobnou 

korunou ozdobenú biskupskú čiapku (Is. 62, 3) ktorá pripomína najvyšší úrad pápežský, a síce 
učiteľský, kňazský a pastiersky, pastiersku palicu s krížom na vrchu, konečne bielo-hodvábny talár 

(t.j. dlhé rúcho kňazské). Pápežovi bozkáva sa noha; príčinou toho sú slová apoštola Pavla: ≪Jak 

krásne sú nohy tých, čo hlásajú pokoj a zvestujú dobré veci≫. (Rim. 10, 15) No pápež má nielen 

najvyššiu hodnosť, ale i plnosť najvyššej vlády v Cirkvi. On ako ≪učiteľ všetkých kresťanov≫ (Sn. 

Vat.) a ako ≪pastier všetkých oviec a pastierov≫ (Sv. Bern.) má najvyššiu právomoc nad učením o 
viere a mravoch (má posledné rozhodujúce slovo) i nad poriadkom a správou celej Cirkvi. Má teda moc 

nad každou jednotlivou cirkvou a nad každým jednotlivým biskupom a kňazom. Pápež môže napr. 

ustanoviť biskupov i zbaviť ich úradu, zvolať cirkevné snemy, uviesť a zrušiť cirkevné rehole, vyslať 

misionárov, udeľovať výsady (privilégie) i dišpenzácie, podržať si rozhrešenie od istých hriechov. Z 
tejže príčiny môže slobodne nakladať so všetkými duchovnými pastiermi a stádami celej Cirkvi, 

poučovať ich a viesť po ceste spasenia (Sn. Vat.); mysli napr. na zástupy pútnikov, ktoré prichádzajú 

do Ríma. Nasledovne pápež má i právo hlavného dozoru nad celou Cirkvou. Ako ≪najvyšší sudca≫ 
všetkých veriacich môže vo všetkých sporných otázkach cirkevných právoplatne rozhodovať; teda 

k nemu je sa možné odvolávať.  
— Pápežovi stojí po boku 70 kardinálov; títo sú jeho radcovia, patria k rozličným národom a majú 

právo (o 12 dní po uprázdnení pápežskej stolice) voliť nového pápeža. Nosia červený klobúk, 

purpurový plášť (ktorý pripomína im, aby pripravení boli dať za Krista i krv svoju) a majú názov          

≪eminencia≫. Z kardinálov pozostávajú zväčša pápežské vrchnosti, ako napr. kongregácia zoznamu 

(indexu) k posúdeniu kníh, kongregácia k udeľovaniu odpustkov a skúmaniu relikvií, kongregácia 

pre bohoslužbu, správu misionárov atď. 

 
Pápež je úplne nezávislý od každého svetského panovníka i od každej duchovnej 

moci. 
 

Ba pápeži za mnohé storočia boli i svetskými panovníkmi; lebo mali Cirkevný Štát. K tomuto prišli 

nasledujúcim spôsobom: Už v prvých storočiach dostali pápeži do daru veľké majetky. Od časov 

Konštantína Veľkého cisári a cisárski miestodržitelia už nesídlili v Ríme, a tak dosiahli pápeži istú 
nadvládu nad Rímom a strednou Itáliou. Pipin, kráľ Frankov, daroval pápežovi vydobyté územie 

rímske a niekoľko miest na východnom pobreží Itálie. (754) Jeho syn, cisár Karol Veľký potvrdil 

darovanie svojho otca. (774) Pápeži 77-krát stratili Cirkevný Štát, no vždy ho naspäť obdržali. Tak 

uchvátil ho cisár Napoleon (1809), ale pápež na Viedenskom kongrese (1815) dostal ho naspäť. Roku 

1859 zase stratil pápež všetky majetky okrem Ríma a 1870 ešte i mesto Rím vládou italskou; len 
Vatikán bol ešte ponechaný pápežovi.  
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— Cirkevný Štát prinášal Cirkvi veľký osoh; zabezpečoval jej hlave nezávislosť, dvíhal jej vážnosť v 

očiach svetských panovníkov i poskytoval jej peňažné prostriedky k spravovaniu Cirkvi; ba 

zabezpečoval i slobodnú voľbu pápeža. Dnes kresťania dobrovoľne dávajú almužnu sv. otcovi, t.j. 

zbierajú a posielajú mu takzvané peterské haliere. Hoci teraz pápež nie je už svetským panovníkom, 
predsa jeho panovnícka zvrchovanosť ešte vždy napospol sa uznáva, a to i od samej Itálie. (V zákone 

o rukojemstve od 13. mája 1871) Preto v rozporoch medzi panovníkmi a národmi bol pápež neraz 
požiadaný za zmierčieho sudcu (mysli na spor nemecko-španielsky pre Karolínske ostrovy 1885). 

Pápež ako panovník dáva raziť peniaze, rozdáva rady a má bielo-zlatú zástavu (tieto farby pre slová 

Petrove ku chromému od narodenia: ≪Zlata a striebra nemám≫, Sk. ap. 3, 6), má svojich poslancov 

(legátov, apoštolských nunciusov) v jednotlivých krajinách atď.  
— Pápež na zemi nemá nad sebou nijakého sudcu. Preto ani len všeobecný snem cirkevný (t.j. 

zhromaždenie všetkých biskupov sveta) nie je nad pápežom. (Eugen IV. 4. sept. 1439; sn. Vat. 4, 3) 

Kto teda proti pápežskému výroku sa odvoláva na všeobecný snem cirkevný, je už tým samým z Cirkvi 

vylúčený. (Pius IX. 12. okt. 1869) 

 

3. Biskupi, kňazi, kat. kresťania. 
 

1.Biskupi sú nástupcovia sv. apoštolov. 
 

Biskupi zaujali miesto sv. apoštolov. (Sn. Vat.) Biskupi skrze biskupské posvätenie práve tak súvisia 

so sv. apoštolmi, ako posledné ohnivo reťaze s prvým.  
— Od apoštolov rozlišujú sa biskupi len tým, že každý z nich je ohraničený istým územím, t.j. je 

predstaveným len svojho biskupstva, ale apoštoli mali právo účinkovať po celom svete; ďalej každý 
apoštol o sebe mal neomylnosť v úrade učiteľskom, a biskup ju nemá. Poslanie apoštolov bolo 

mimoriadne. Preto mali i mimoriadnu moc a mimoriadne dary. (Zázraky, dar reči, neomylnosť v úrade 

učiteľskom.)  

 

Biskupi majú nasledujúcu moc: spravujú istú od pápeža naznačenú časť kat. Cirkvi 

a spolu s pápežom berú účasť na správe celej Cirkvi. 
 

Už za časov apoštolských boli biskupom vymedzené jednotlivé okresy, tak napr. Titovi ostrov Kréta; 

toto vysvitá z listu sv. Pavla. (Tit. 1, 5) Časť kat. Cirkvi zverená biskupom nazýva sa diecézou alebo 

biskupstvom a obyčajne je veľmi veľká; mnohé diecézy majú i vyše milióna duší. Najväčšie biskupstvá 
sveta sú: Paríž s vyše 3 mil., Vratislava s 2 1/2 mil., Kolín a obe biskupstva v Brazílii, Bahia a Rio de 

Janeiro, s vyše 2 mil. duší. Spravujúcu a učiacu moc vykonáva biskup nasledujúcim spôsobom: 

prijíma a vychováva klerikov, zakladá a dáva cirkevné úrady, udeľuje plnomocenstvo k spovedaniu, 
k vyučovaniu náboženstva, schvaľuje náboženské knihy, určuje posty atď. Kňazské výkony biskupove 

sú obzvlášť tieto: prisluhuje sviatosť birmovania a posvätenia kňazstva, zadržuje si k rozhrešeniu isté 

hriechy, svätí kostoly, oltáre, kalichy, sv. oleje a i.  
— Ako správcovia celej Cirkvi môžu biskupi na všeobecných snemoch s pápežom spoločne rozhodovať 

a nariaďovať; tu majú hlas rozhodujúci. 

 

Biskupi teda nie sú snáď len pomocníci pápeža, ale skutoční správcovia Cirkvi. 
 

Biskupi majú teda v Cirkvi moc spravovať alebo vládnuť. Oni sú opravdiví pastieri stád im zverených. 

(Sn. Vat. 4, 3) Biskupi sú ustanovení od Ducha Sv., aby spravovali Cirkev Božiu. (Sk. ap. 20, 28) Ako 
syn kniežací rodom alebo pôvodom má nárok na neskoršie samostatné spravovanie panského 

majetku, tak biskup posvätením biskupským má nárok na spravujúcu moc v tej čiastke Cirkvi, ktorú 
mu pápež zveril. Biskupi teda sú akoby rodené kniežatá cirkevnej dŕžavy. (Bellar.) Menujú sa právom 

≪kniežatami Cirkvi≫. Lebo biskupi majú riadnu alebo bezprostrednú spravujúcu moc (právomoc), 

preto volá sa biskup po latinsky aj ordinarius t.j. riadny) a úrad jeho  ≪ordinariat≫. Tí kňazi, čo mu 

ako radcovia po boku stoja, volajú sa dohromady kapitulou; jednotliví volajú sa kapitulníkmi alebo 

kanonikmi. Jeden z nich pri uprázdnení biskupskej stolice stane sa kapitulským vikárom a ako taký 

spravuje diecézu až do obsadenia biskupskej stolice. Pravidelne volí nového biskupa kapitula, 

výnimočne i panovník, pápež alebo arcibiskup. Niektorí biskupi majú pomocníkov, a síce pri 
vykonávaní spravujúcej moci (generálnych vikárov alebo niekedy koadjutorov), alebo pri vykonávaní 

posväcujúcej moci (takzvaných svätiacich biskupov).  

— Hodnosť biskupská je veľká; ona je väčšia, než hodnosť kráľovská. (Sv. Amb.) Biskup má tieto 

čestné práva: nosí biskupskú čiapku (infulu alebo mitru), znak vodcovskej dôstojnosti; pastiersku 
palicu, hore nakrivenú, na znak spravujúcej moci, ktorá je obmedzená; prsteň na znak svojho 

zasnúbenia s diecézou; kríž na prsiach. Kňazi a veriaci bozkávajú mu ruku a oslovujú ho: ≪Vaša 

Biskupská Milosť≫. Pápež nazýva ho svojim ≪ctihodným bratom≫, lebo následkom biskupského 

posvätenia dosiahol takú hodnosť, ako pápež. 
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Ale biskupi navzdory tomu sú podriadení pápežovi a sú mu povinní poslušnosť. 
 
Pápež odovzdáva biskupom moc spravujúcu. On je podobný koreňu, ktorý dáva šťavu konárom. Ani 
jeden biskup teda nesmie vykonávať svoj úrad, zakiaľ nie je uznaný i potvrdený od pápeža. Z času na 

čas musí i osobne podať pápežovi správu o stave svojej diecézy (a síce v Itálii každé 2, v Rakúsku, 
Švajčiarsku a Germánií každé 4 roky, v Amerike každých 10 rokov; toto je takzvaná návšteva hrobov 
apoštolských). Proti rozhodnutiam biskupským môže sa odvolávať ku pápežovi.  

— Biskupi, ktorí sa od pápeža odlúčili a nemajú spojenia s ním (napr. grécki, anglikánski), už nie sú 

údami Cirkvi a nemajú spravujúcej moci. Anglikánski biskupi podľa pápežského rozhodnutia (Lev 
XIII.) nemajú nijakej svätiacej moci. 
 

Biskupi, ktorým iní biskupi sú podriadení, volajú sa arcibiskupmi alebo 

metropolitami. 
 

Arcibiskupom vôbec patrí prednosť pred biskupmi; v jednotlivých prípadoch smú nosiť pallium 
(neúhľadnú, bielu stužku z ovčej vlny, ktorá na pleciach a okolo hrdla ponáša sa na prsteň a upomína 

na pokoru a tichosť mysle) i majú v štáte isté predpráva. Nad arcibiskupmi stojí primas, t.j. prvý 

biskup v niektorej krajine (napr. arcibiskup ostrihomský je primasom uhorským); nad primasmi zase 
je patriarcha, často i exarchom menovaný, ktorý predtým nad metropolitmi bol postavený. 

(Patriarchami boli n. p. biskupi antiochijský, alexandrijský, rímsky, lebo ich biskupstvá založil sv. 

Peter.) No dnes sú mená ≪primas≫ a ≪patriarcha≫ len obyčajné názvy, s ktorými je spojená istá 

prednosť; ani nie sú z ustanovenia Božieho. Okrem uhorského primasa majú dnes primasi a 

patriarchovia len také práva, ako iní arcibiskupi.  

— Biskupský stupeň hodnosti majú preláti; tak menujú sa obyčajne tí duchovní predstavení (najviac 
v reholiach), čo so svojimi podriadenými bezprostredne stoja pod pápežom a nie pod diecéznym 

biskupom. Niektorí preláti (18) spravujú vlastnú diecézu, no nemajú svätiacej moci biskupskej. Avšak 

sú i preláti, čo síce spravujú kňazov a ľud istého územia, no s územím svojim podriadení sú biskupovi. 
Ostatne sú i len čestní preláti. 
 

2. Kňazi sú pomocnici biskupov. 
 

Kňazi dostávajú kňazské bytie od biskupa skrze posvätenie, ako deti svoje telesné bytie od rodičov. 

Preto kňazi sú duchovní synovia biskupovi. No synovia nikdy nemajú samostatného práva v dome 

otcovskom, ale musia plniť rozkazy otcove a robiť, čo im tento ukladá. Podobne je i s kňazmi: nemajú 
v Cirkvi nijakej spravujúcej moci (na snemoch cirkevných nemajú teda nijakého rozhodujúceho hlasu, 
ale v najlepšom prípade môžu len radiť, ak sú pozvaní a o radu požiadaní; ani nemôžu nikoho 
vyobcovať z Cirkvi); oni sú len spolupracovníci a pomocníci biskupovi a musia sa podrobiť jeho 

nariadeniam. 

 

Kňazi majú iba časť biskupskej moci a smú zastavať svoj úrad len tak, keď sú 
splnomocnení od biskupa. 
 
Také plnomocenstvo nazýva sa cirkevným poslaním (= missio canonica).  
— Úradné rúcho kňaza je reverenda alebo talár ; toto rúcho je obyčajne čiernej farby a siaha až po 

zem. Čierna farba šiat pripomína kňazovi smrť; zapnuté šaty kňazské pripomínajú mu, že srdce jeho 

má byť celkom zamknuté pred všetkými hriešnymi radosťami tohto sveta. Kňaz nosí aj nákrčník alebo 
toliare (čítaj: kolare). 

 
Kňazi, ktorým biskup trvale odovzdal správu istého okresu, menujú sa farármi. 
 

Príslušný okres nazýva sa farou (po grécky eforeia, t.j. správny okres). Slovo ≪farár≫ pochádza od 

gréckeho eforao = spravovať. (Podobne egyptské slovo ≪Farao≫.) V gréckej Cirkvi volá sa farár            

≪pop≫ (po grécky epopes, t.j. dozorca). Niektorí farári, obzvlášť vo väčších obciach volajú sa i 

dekanmi. Pri odovzdávaní fár je biskup obyčajne čiastočne viazaný návrhom patróna, t.j. tej osoby 

alebo spoločnosti, ktorá si nadobudla veľkých zásluh o poťažný farský kostol a ešte vždy oň sa stará.  
— Farár je vo fare svojej námestníkom biskupa. Nikto nesmie vo fare jeho bez dovolenia jeho (alebo 

biskupského) konať nejakú cirkevnú funkciu (t.j. úkon alebo prácu); obzvlášť len farár má právo, vo 

svojej fare kázať, farníkom svojim udeľovať krst, posledné pomazanie, sobášiť ich a pochovávať.  

— V prvých storočiach kresťanských nebolo ešte farárov, lebo biskupi najviac cirkevných úkonov 

osobne vybavovali a neskoršie na vzdialenejšie miesta k odbavovaniu služieb Božích a vysluhovaniu 

sviatosti kňazov pri biskupskom chráme zamestnaných vysielali. 
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Farári, ktorí od biskupa sú postavení nad kňazmi väčšieho okresu, nazývajú sa 

okresnými dekanmi. 
 

Títo v mene biskupa dozerajú na farárov a sú prostredníkmi medzi biskupom a okresným 

duchovenstvom.  
 

Farári väčších obcí majú zase pomocných kňazov. 
 

Pomocní kňazi menujú sa kaplánmi a sú poslaní od biskupa. Keď sa niektorá fara uprázdni, ustanoví 
sa za správcu obyčajne miestny kaplán. 

 

3. Katolíckym kresťanom nazýva sa ten, ktorý je pokrstený a navonok vyznáva 
sa za úd Cirkvi katolíckej. 

 
Spolok uznáva za úd (člena) len toho, kto doň bol prijatý. Tak aj údom Cirkvi je len ten, kto do nej je 
prijatý. Prijatie do Cirkvi stáva sa skrze krst. Krst je dverami, ktorými vchádza sa do Cirkvi; podobá 

sa dverám, ktoré viedli do korábu Noemovho. Preto i Písmo sv. považuje za údov Cirkvi tých 3000 
ľudí, čo sa v deň zoslania Ducha sv. pokrstiť dali, lebo prijali krst. (Sk. ap. 2, 41) Okrem toho musí 
sa človek i navonok vyznávať za úd Cirkvi. Kto sa od Cirkvi odtrhne, napr. skrze kacírstvo, prestane 

byť údom Cirkvi, hoci pred Bohom nie je oslobodený od povinností, skrze krst prevzatých. Podobá sa 
vojakovi, ktorý spreneveril sa pánovi svojmu a prešiel do tábora nepriateľského. Podľa toho nepatria 

k Cirkvi katolíckej: pohania, židia, kacíri a rozkolníci (Sn. Flor.), ale ovšem patria k nej pokrstené 

deti inovercov. Lebo krst je majetkom iba pravej Cirkvi, i ovocie tohto majetku môže prináležať len 
pravej Cirkvi. (Sv. Aug.) No pokrstené deti inovercov vystúpia z katolíckej Cirkvi, akonáhle potom, keď 
už k užívaniu rozumu prišli, priznajú sa k bludnému učeniu, napr. keď večeru Pána v inovereckom 

kostole prijímajú.  
— O mene kresťana treba poznamenať nasledujúce: Katolíckych kresťanov sprvu nazývali 

Nazaretčanmi, lebo Kristus v Nazarete býval; i Galilejcami ( = cudzincami), lebo Kristus podľa mienky 

Židov pochádzal z Galilee. Vo veľkej obci kresťanskej, Antiochii (kde sv. Peter a neskôr sv. Ignác bol 

biskupom), začalo sa najprv užívať meno ≪kresťan≫. (Sk. ap. 11, 26) My sa právom voláme kresťania 
(= pomazaní), lebo sme boli pomazaní i vnútorne, ako Kristus, skrze Ducha Sv. i navonok pri krste; 

mimo toho máme určenie, stať sa podobnými Kristovi. (Rim. 8, 29) Meno svoje nemáme od ľudí, ale 
od Boha. (Sv. Reh. Naz.) Pomenovaní sme nie od pozemského panovníka, nie od anjela, ani od 

archanjela, ani od serafína, ale od spoločného Kráľa všetkých. (Sv. Zl.) Kresťan je meno, ktoré Boh 

miluje, ale ľudia nešľachetní a pyšní zavrhujú. (Sv. Teof. Ant.)  
 

Avšak pravým katolíckym kresťanom je len ten pokrstený a k Cirkvi patriaci človek, 

ktorý sa naozaj usiluje dosiahnuť večnú spásu: ktorý teda verí náuky Cirkvi, 
zachováva príkazy, dané Bohom a Cirkvou, prijíma sviatosti a modlí sa k Bohu 

spôsobom od Krista predpísaným. 
 

Nie je teda pravý kresťan, kto ani len nepozná náuky svojej viery. Taký je podobný človeku, ktorý 
vydáva sa za maliara alebo lekára a pod., bez toho aby niečo rozumel z maliarstva alebo lekárstva.  

— Ani ten nie je pravý kresťan, kto nežije tak, ako Kristus učil. (Sv. Just.) K židom riekol Kristus:    

≪Ak ste synovia Abrahámovi, čiňte i skutky Abrahámove≫. (Ján 8, 39) Tak môže sa povedal i 

kresťanom: ≪Ak chcete byť kresťanmi, čiňte i skutky Kristove≫. ≪Zlým životom stratíme meno 

kresťana≫. (Salv.) Ak chceš byť kresťanom, musíš tak žiť, ako Kristus. (Sv. Reh. Naz.) Pravý kresťan 

je ten, čo ku každému je tichý, dobrotivý, milosrdný a delí chlieb svoj s chudobnými. (Sv. Aug.) Sám 
Kristus vraví, že učeníkov jeho poznajú po láske k blížnemu. (Ján 30, 35) Láska k blížnemu je teda 

rovnošatou (uniformou) kresťana.  

— Kresťan, ktorý neprijíma sv. sviatosti a nemodlí sa, je podobný vojakovi bez zbrane, remeselníkovi, 
čo nekoná remeslo svoje.  

— Za našich časov, bohužiaľ, je mnoho kresťanov, čo nezasluhujú svojho mena; menujú sa kresťanmi 
lebo prijali krst a majú krstný list, ale žijú ako pohania. Mohli by sa skôr volať kresťanmi podľa 

krstného listu alebo krstenými pohanmi. Aká zodpovednosť pred Bohom očakáva takých ! ≪Od role, 

ktorá sa lepšie obrába, možno očakávať viac úrody; práve tak i od kresťana viac dobrých skutkov, než 

od pohana, lebo kresťan má naporúdzi veľké milosti.≫ (Ľud. Gran.) 

 

Každý katolícky kresťan má práva i povinnosti. Obzvlášť má nárok na všetky 
prostriedky milosti Cirkvi a je povinný, poslúchať svojich cirkevných predstavených 

vo veciach duchovných, starať sa o ich výživu a o všetko potrebné k službám Božím. 
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Katolíckemu kresťanovi musí sa teda kázať slovo Božie, musia sa mu vysluhovať potrebné sviatosti, 

smie sa zúčastňovať v službách Božích, má právo na kresťanský pohreb atď.  

— Cirkev nenúti nikoho, stať sa údom kat. Cirkvi; kto však dobrovoľne sa stane a ostáva údom Cirkvi, 

musí sa podrobiť jej zákonom. Kto nepodrobuje sa zákonom cirkevným, môže podľa okolností byť i 
vyobcovaný, t.j. vylúčený z Cirkvi. Vyobcovaný stratí právo na duchovné dobrodenia Cirkvi: na účasť 

v službách Božích, na prijímanie sviatostí, na úrad cirkevný, na cirkevný pohreb; nemá podielu v 
modlitbách a žehnaniach Cirkvi a pod. Vyobcovanie nasleduje samo sebou po istých cirkevných 

zločinoch, napr. po odpadnutí od viery, vstúpení do frajmaurerského (slobodomurárskeho) spolku, 
súboji a pod. (Pius IX. 12. okt. 1869) Niekedy vyriekne trest vyobcovania len cirkevná vrchnosť a síce 

na základe predbežného napomínania, predvolania a vyšetrovania ; tak pápež Pius IX. vyobcoval 

starokatolíckych biskupov Reinkensa (†1896) a Herzoga, biskup mníchovský kapitulského prepošta 

Dollingera. (1871) Už sv. biskup Ambróz z Milána zabránil rímskemu cisárovi Teodosiovi vkročiť do 
domu Božieho preto, že pod zámienkou verejných hier dal v Tessalii 7000 nevinných ľudí zvábiť do 

cirkusu a potom zabiť skrze vojakov (390). Keď cisár poukazoval na príklad Dávida, privolal mu 

Ambróz: ≪Keď si Dávida nasledoval v hriechu, nasleduj ho i v pokání≫. Po prísnom pokání prijal 

potom cisára zase do Cirkvi. (Meh.) Vieme, že i sv. Pavol vylúčil z Cirkvi jedného nešľachetného 

Korinťana. (1. Kor. 5, 5) Pováž, že i štát posiela do vyhnanstva istých ľudí pre ťažké zločiny, ba aj 

učebné ústavy vylučujú nenapraviteľných žiakov. 

4. Vznik a rozšírenie Cirkvi. 
 

Kristus prirovnal Cirkev k horčičnému zrnu: toto je síce najmenšie medzi všetkými semenami, ale keď 

narastie, je z neho strom, na ktorom potom prebývajú vtáci nebeskí. (Mat. 13, 31) Kristus preto 
porovnáva Cirkev len s krovinou podobnou stromu, lebo Cirkev navzdory všetkej veľkosti vždy ostáva 

v stave uponíženia. 

 

1. Základ Cirkvi položil Kristus vtedy, keď počas učiteľskej činnosti svojej 
zhromaždil okolo seba istý počet učeníkov, z ktorých 12 vyvolil za predstavených 
a jedného za hlavu všetkých. 

 
Kristus, 12 apoštolov, 72 učeníkov a ostatní mužovia a ženy, čo tak často obcovali s Kristom, tvorili 

dovedna malú obec. 

 

2. Až v deň zoslania Ducha Sv., v ktorý asi 3000 ľudí dalo sa pokrstiť, vstúpila 

Cirkev do života. 
 
Deň zoslania Ducha Sv. je teda dňom narodenia Cirkvi. Po zázraku u dverí chrámových dalo sa zase 

pokrstiť okolo 2000 ľudí. 

 

3. Hneď po zoslaní Ducha Sv. kázali sv. apoštoli z rozkazu Kristovho (Mar. 15, 

16) evanjelium po celom svete i založili na veľmi mnohých miestach obce 
kresťanské. 
 

Viac, než všetci apoštoli, účinkoval bývalý prenasledovateľ kresťanov, Pavol, ktorý sa r. 34 zázrakom 

obrátil (1. Kor. 15, 8 ); precestoval malú Áziu, takmer celú južnú Európu a mnohé ostrovy 
Stredozemného mora. Po ňom najviac účinkoval sv. Peter, ktorý (r. 44) zo žalára v Jeruzaleme 

zázračne anjelom bol vyslobodený a potom v Ríme sa usadil, kde 29. júna 69 i s Pavlom mučeníckou 
smrťou zomrel. Sv. Ján, miláčik Kristov, spravoval z Efesu (kde nachádzala sa i Matka Božia) 

kresťanské obce Malej Ázie. Jeho brat Jakub Starší (ktorého telo spočíva v Kompostelle v Španielsku) 

zašiel až po Španielsko a bol potom sťatý v Jeruzaleme. (44) Jakub Mladší spravoval cirkev v 

Jeruzaleme, kde s cimburia chrámu bol zhodený. (63) Ondrej kázal v krajinách dolného Dunaja a 

zomrel na kríži v Patrase. Sv. Tomáš a Bartolomej zašli ku krajinám ležiacim pri Eufrate i Tigrise a do 

Indie. Šimon učil v Egypte a severnej Afrike atď.  

— ≪Ó vy mužovia milosrdenstva, akú vďaku som vám podlžný za milosť viery, za ktorú vášmu potu 

a krvi mám zaďakovať; koľké trápenia a muky podstúpili ste pre nás!≫ (Sv. Zl.) 

 

Sv. apoštoli zakladali obce kresťanské nasledujúcim spôsobom: Potom ako na 

jednotlivých miestach mnoho ľudí obrátili a pokrstili, vyvolili si spolupracovníkov 
a preniesli na týchto  malú alebo väčšiu časť svojej moci; prv než potom opustili 

miesto, ustanovili jedného za svojho nástupcu a odovzdali tomuto celú moc svoju. 
(Sk. ap. 14, 22) 
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Spolupracovníci apoštolov, ktorí mali len malú časť moci, menovali sa jahňami (diakonmi); tí, čo mali 

väčšiu, menovali sa najstaršími alebo kňazmi, námestníci (nástupcovia) apoštolov menovali sa 

biskupmi (hlavnými kňazmi). 

— Kristus splnomocnil apoštolov, aby si vyvolili nástupcov; lebo dal im tú istú moc, ktorú sám prijal 

od Otca. (Ján 20, 21) Áno Kristus chcel, aby si apoštoli vyvolili nástupcov; lebo žiadal od apoštolov, 

aby kázali až do konca sveta. (Mat 28, 20) 
 

Medzi všetkými kresťanskými obcami najčestnejšie miesto zaujímala kresťanská 

obec v Ríme, lebo túto spomenul sv. Peter, hlava apoštolov, a lebo na nástupcu sv. 
Petra v rímskej obci kresťanskej prešla celá moc a prednosť sv. Petra. 
 
Sv. Ignác, biskup antiochijský (†107), v jednom liste prosil kresťanov v Ríme, aby ho neoslobodili, a 

nazval cirkevnú obec rímsku ≪predstavenou sv. spolku veriacich≫ (t.j. predstavenou kresťanstva). 

Sv. Irenej, biskup lyonský (†202), hovorí: ≪S rímskou Cirkvou pre jej znamenitú prednosť musia 

súhlasiť všetci veriaci na celom svete≫. 

 

Všetky kresťanské obce, ktoré časom vznikli, mali tú istú vieru, tie isté prostriedky 

milosti a tú istú hlavu. Preto všetky dohromady tvoria jednu jedinú veľkú  obec 
kresťanskú, Cirkev katolícku. 
 

4. Keď potom vypukli veľké prenasledovania kresťanov, šírila sa Cirkev ešte 

rýchlejšie po svete. 
 
V prvých 3 storočiach bolo 10 veľkých prenasledovaní kresťanov, ktoré od rímskych cisárov 

pochádzali. Najhroznejšie boli za Nera (54—68) a Diokleciana (284—305); posledné menovaný zúrivec 

dal zavraždiť okolo 2 milión kresťanov, tak že za 10 rokov každý mesiac okolo 17.000 kresťanov 

zomrelo smrťou mučeníckou. Kresťania boli mučení rozličným spôsobom: boli križovaní (ako Peter), 

stínaní (ako Pavol), kameňovaní (ako Štefan), predhadzovaní levom (ako Ignác Antioch.), kladení na 

žeravé železo (ako Vavrinec) hádzaní do vody (ako Florián), z kože odieraní (ako Bartolomej), so skaly 
alebo z vysokých miest zvrhávaní (ako apoštol Jakub v Jeruzaleme), pálení na hranici (ako Polykarp 

zo Smyrny), zakopávaní do zeme (ako Sv. Chrysant) atď. Kresťania sa zhola nič nebáli smrti; leteli k 

mučeníctvu, ako včely na medové plašte. (Sv. Zl.)  

— Prostriedky, ktorými kresťanov zničiť chceli, prispievali k ich rozmnoženiu. (Sv. Zl.) Zvlášť 
obhajovacie reči kresťanov pred súdom boli dôraznou kázňou, ktorá obyčajne mnohých poslucháčov 

dojala a obrátila. I radostné umieranie kresťanov, nadľudská trpezlivosť a láska k nepriateľom boli 

príčinou obrátenia mnohých pohanov. K tomu prišli ešte i mnohé zázraky, aké udiali sa počas 

mučenia kresťanov. (Sv. Polykarpovi napr. neublížil oheň, sv. Jánovi vriaci olej.) Mučeníci teda 
podobali sa semenu, ktoré v zemi hynie, no potom klíči a donesie úrodu mnohonásobnú. (Sv. Rup.) 

Hoci víchor zrazí nejedno semä, predsa je osožný, lebo neskôr miesto jedného vzíde zo zeme 50 iných. 
(Sv. Lev Veľ.) Krv mučeníkov bola semenom nových kresťanov. (Tert.)  

— Práve vtedy, keď kresťania boli prenasledovaní, stála Cirkev v plnom kvete. Vtedy kresťania viedli 

príkladný život a bolo najviac svätých. S nebezpečenstvom života zhromažďovali sa k službám Božím 

v podzemných skrýšach, takzvaných katakombách. Prijatiu do kresťanstva predchádzala vtedy 

dvojročná prípravná výučba, katechumenát. 
 

Keď rímsky cisár Konštantín Veľký dovolil svojim poddaným prestupovať na 

kresťanstvo (313) a neskoršie kresťanské náboženstvo vyhlásil za štátne (324), 
Cirkev síce navonok prekvitala, no kresťania stali sa vlažnými.  
 
Konštantína pohlo k tomu zjavenie blýskavého kríža na nebi (312) a podistým i jeho nábožná matka, 

sv. Helena.  

— Konštantín nariadil svätiť nedele a sviatky, odovzdal modlárske chrámy biskupom a zakázal boje 

gladiátorov a križovanie, vybudoval veľmi mnoho kostolov (len v samej Palestíne asi 30) atď.  

— Pri hojnom ulovení rýb (Luk. 5) roztrhla sa sieť a 2 lodičky naplnené rybami takmer utonuli. Tým 
sa vyobrazovalo, že Cirkev, keď jej pribudne údov, bude rozštiepená bludoučiteľmi, a že kresťania 
pohrúžia sa do pozemských vecí. Za Konštantína hneď vznikol zhubný blud Ariusov (318), ktorý 

našiel veľmi mnoho prívržencov. Od čias Konštantínových prestával pomaly i katechumenát a tak 

potom už bolo ľahšie stať sa údom Cirkvi. Právom hovorí sv. Augustín: ≪Keď Cirkev nie je 

znepokojovaná vonkajšími nepriateľmi, vtedy sú zase mnohí vo vlastnom lone Cirkvi, nad ktorých 

zlým životom puká srdce dobrých≫. 
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5. V stredoveku temer všetky pohanské národy Európy vstúpili do Cirkvi. 

 
V Rakúsku hlásal evanjelium okolo roku 450 z Východu prišlý sv. mních Severin, ktorý viedol prísny 

kajúci život a po 30 rokov chodil hore i dolu Dunajom (†482); ďalej sv. Valentin, belgický biskup, ktorý 

účinkoval obzvlášť v Tyrolsku (†470 v Merane); v Solnohrade kázal sv. Rupert, biskup vormský (okolo 

580). V Uhorsku veľké zásluhy o rozšírenie a upevnenie kresťanstva mal sv. Vojtech (Adalbert), biskup 

pražský a sv. Štefan, prvý kráľ uhorský (†1038). Pravica tohto kráľa zachovala sa neporušenou až 

doteraz, pravdepodobne za mnohé dobré skutky, ktoré vykonala. Za veľké zásluhy o Cirkev dostal od 

pápeža názov ≪apoštolského kráľa≫. V Grécku, Itálii, Španielsku a Francúzsku hlásalo sa 

evanjelium už za čias apoštolských, a síce samými apoštolmi alebo učeníkmi apoštolskými. Národy 
Germánie obrátil zväčša sv. Bonifác, vtedajší arcibiskup mohučský, ktorý im po 40 rokov hlásal 

evanjelium (†755). Slovanom, obzvlášť v Čechách a na Morave, kázali s veľkým úspechom dvaja 
znamenití mnísi, bratia sv. Cyrill a Metod (†885) V Dánsku, Švédsku, Nórsku a na Islande rozšírilo 

sa kresťanstvo len po roku 1000. Podobne i v Rusku a Poľsku. K obyvateľom Anglicka poslal sv. 

pápež Reh. Veľ. (okolo 600) jedenadvadsať misionárov, medzi nimi benediktínskeho mnícha sv. 
Augustína, neskoršieho arcibiskupa canterburyského (čítaj kentrberiského). O 80 rokov stalo sa 

Anglicko kresťanským a malo 26 biskupstiev. 
 

V stredoveku bola Cirkev veľmi stiesnená islamom. 
 

Islamom nazýva sa učenie Mohamedovo. Tento pochádzal z Mekky v Arábii, trpel na pomätenosť 
rozumu, vydával sa za proroka jedného pravého Boha, sľúbil telesné radosti po smrti, trpel 

mnohoženstvo, prikázal putovať do Mekky k akémusi čiernemu kameňu, učil fatalizmus, t.j. vieru v 

nezmeniteľný osud, žiadal rozširovať ohňom a mečom svoje učenie a bol konečne roku 632 jednou 
židovkou otrávený. Učenie Mohamedovo je spísané v koráne. Mohamedáni svätia piatok a modlia sa 

5-krát denne v určitý čas, pričom sú tvárou k Mekke obrátení. Nástupcovi Mohamedovi, kalifovia (t.j. 

námestníci), podujímali velikánske výbojné pochody, ničiac všade vzdelanosť kresťanskú. Podmanili 
si veľkú časť Ázie, severnej Afriky, Španielska a ostrovy Stredozemného mora. Ďalšie ich postupovanie 

do Francúzska prekazil Karol Martel, ktorý viac raz zvíťazil nad nimi. (732—738) Od nevydareného 

obliehania Viedne roku 1683 prestali ich lúpežnícke pochody i na Západe. 

 

Okrem toho Cirkev v stredoveku stratila mnohých prívržencov skrze grécky rozkol. 
 

Príčiny tohto rozkolu boli nasledujúce: Východní cisári v Carihrade snažili sa urobiť vždy viac 

nezávislými od Ríma tamojších patriarchov, tobôž keď títo pre bludy svoje od snemov cirkevných 

častejšie boli vyobcovaní z Cirkvi. Tak stalo sa, že ctižiadostivý patriarcha Focius, z Ríma potrestaný, 
konal snem východných biskupov a od Ríma sa odtrhol. (867) Nový cisár zase obnovil závislosť na 

Ríme. Avšak o 200 rokov neskoršie ten samý spor roznietil patriarcha Michal Cerularius. (1054) 
Rozkol ním prevedený trvá, bohužiaľ, ešte i dnes. Odlúčení Gréci menujú sa pravoslávnymi, t.j. 

pravoveriacimi. My nazývame ich východnými alebo nezjednotenými grékmi v protiklade k tým, čo sú 

už spojení s rímskokatolíckou Cirkvou, hoci pridŕžajú sa pri bohoslužbe nie obradu latinského, ale 
gréckeho. Títo nazývajú sa zjednotenými grékmi. 
 

6. V novom veku obrátilo sa veľa národov v novoobjavených častiach sveta. 
 

Španielski a portugalskí plavci objavili v tomto veku nové krajiny a časti zeme. Tam sťahovali sa teda 
misionári Cirkvi, aby evanjelium hlásali. Jeden z najslávnejších misionárov bol sv. František 
Xaverský, apoštol Indov, ktorý so zvončekom v ruke v mestách Indie, na Molukských ostrovoch a v 

Japonsku zvolával deti, obdržal od Boha zázračný dar reči a pokrstil 2 milióny pohanov. (†3. dec. 
1552) Po smrti jeho účinkovali v Číne s veľkým úspechom jezuiti, zvlášť Ricci (čítaj: Riči) a Schall (č. 

Šal), ktorý si svojimi vedomosťami hvezdárskymi a strojníckymi a pod. získali priazeň u mocných ríše. 

V Číne kresťanstvo robí väčšie pokroky len od r. 1845, v ktorom zákaz kresťanského náboženstva bol 
zrušený. Chýrny misionár je i sv. Peter Klaver, ktorý účinkoval najmä medzi Murinmi v severnej 

Južnej Amerike (v Kolumbii), (†1654) K obráteniu Afriky veľmi mnoho prispel kardinál Lavigerie (č. 

Lavižri) z Kartága, ktorý pochodil veľkomestá európske a poskytol príležitosť k zakladaniu proti-

otrokárskych spolkov; ktorý ďalej založil kongregáciu ≪bielych (t.j. bielo oblečených) otcov≫ s cieľom 

obrátenia Afriky. (†1892) V propagande v Ríme, založenej r. 1662, vychovávajú a vzdelávajú sa za 

misionárov mladí ľudia zo všetkých národov.  
— Chýrny ústav k vzdelávaniu je i v Steyle v Nizozemsku.  

— V prítomnosti účinkuje v krajinách pohanských asi 15.000 kňazov, 5000 bratov-laikov, t.j. frátrov 

a 50.000 rehoľníc. Misionári patria najviac reholi jezuitov, františkánov, kapucínov, benediktínov a 
lazaristov. Najviac misionárov dáva Francúzsko a Elsassko. K podporovaniu misií založené sú spolky 

≪Rozširovania viery≫ a ≪Detinstva Ježišovho≫. (Viď na konci III. dielu.) Podporovanie misionárov 

je veľmi potrebné. Inoverci zahanbujú v tom nás katolíkov. 
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V novom veku stratila Cirkev mnoho prívržencov tým, že sa od nej odtrhli luteráni 

a anglikáni. 
 

Dr. Martin Luther, Augustínsky mních v Erfurte, neskoršie učiteľ na vysokej škole vo Vittenbergu, 

mal tajomnú zášť proti Rímu, lebo si ho tam r. 1510 málo povšimli. Keď pápež Lev X. k vystavaniu 
svätopeterského chrámu dal skrze kazateľov odpustkov zbierať peniaze a jeden z týchto  kazateľov, 

menom Tetzel, blížil sa k Vittenbergu, pribil Luther na kostol zámocký vo Vittenbergu 95 viet o 

odpustkoch, v ktorých predovšetkým hanil zneužívanie odpustkov, no dal sa zachvátiť i k napadaniu 
cirkevného učenia o odpustkoch. (1517) Lebo Luther na vyzvanie pápežské neodvolal svoje učenie, bol 

vyobcovaný (1520) a i cisárom vypovedaný z ríše, keď na ríšskom sneme vormskom odvolať nechcel. 

(1521) Ale kurfiršt saský skryl ho potajomky na Vartburgu. Luteránsky blud šíril sa rýchlo po krajoch 

nemeckých a viedol k mnohým náboženským vojnám. Lebo luteráni na ríšskom sneme v Špyre 
(Speyer) 1529 proti všetkým dobre mieneným návrhom protestovali, boli nazvaní protestantmi. 

Náboženský mier v Augsburgu zabezpečil protestantom tie isté práva, čo katolíkom. (1555) Snem 
Tridentský objasnil učenie katolícke voči protestantskému (1545—63). Luther zomrel v r. 1546.  

 

Najhlavnejšie bludy Lutherove sú:  
1. Niet najvyššieho učiteľského úradu.  
2. Najvyššiu moc cirkevnú má krajinský panovník.  
3. Niet kňazov, ale sú len samí svetskí ľudia (laici). Keď ustanovia sa cirkevní kazatelia, 

jednajú iba z naloženia obce.  
4. Všetko, čo má sa veriť, stojí vo sv. Písme.  
5. Každý môže si vykladať sv. Písmo, ako chce.  
6. Sama viera spasí človeka, dobré skutky sú zbytočné.  
7. Toto je preto, lebo človek skrze hriech dedičný stratil slobodu vôle.  
8. Niet kresťanskej obety, ani spovede, ani očistca, ani svätých.  
 
— Rehoľa jezuitov, založená sv. Ignácom z Loyoly (1540) naspäť získala Cirkvi katolíckej obyvateľov 

mnohých krajín. Stadiaľ ustavičná nenávisť protestantov proti tejto reholi.  
— Práve tak zhubne, ako Luther v krajoch nemeckých, účinkovali takmer súčasne dvaja kacíri 
Zwingli a Kalvin vo Švajčiarsku a kráľ Henrik VIII. v Anglicku. Tento posledný hneval sa na pápeža, 

lebo nezrušil platné manželstvo jeho; preto vyhlásil sa za hlavu anglickej cirkvi a prenasledoval 

katolíkov. Bludoučenie anglikánskej cirkvi bolo neskoršie osnované asi v 40 článkoch; ono je celkom 

podobné luteránskemu. 
 

V súčasnosti patrí k Cirkvi katolíckej asi 270 milión ľudí. 
 

Katolíckych kresťanov spravuje asi 1200 biskupov (medzi nimi asi 15 patriarchov, 200 arcibiskupov 
a 20 prelátov s vlastnou diecézou). Kat. kňazov je na celej zemi asi 350.000.  

— Kat. kresťanmi takmer celkom obývané sú: Itália, Španielsko, Francúzsko, Rakúsko, Belgicko, 
Írsko. Vo Švajčiarsku je asi polovica, v Germánií vyše tretiny obyvateľstva (18 mil.), v Rusku 11 milión 
katolíkov. V samej Európe je 170 mil. katolíkov (teda tri štvrte obyvateľstva). V Amerike je 80 mil. 

katolíkov; z toho je 10 mil. v Spojených Štátoch (teda šiesta časť tamojšieho obyvateľstva), kým 

Mexiko, Stredná Amerika a Južná Amerika, vyjmúc Brazíliu, sú temer celkom katolícke. I tamojšie 
ostrovy sú celkom alebo zväčša katolícke. V Ázii je len 10 milión, v Afrike 3 mil., v Austrálii 1 mil. 

katolíkov.  
— Okrem toho sú ešte nasledujúce kresťanské vierovyznania: 150 milión protestantov, 

rozdrobených vo vyše 150 náboženských sektách. Protestanti bývajú v strednej a severnej Germánií, 

Nizopozemsku, Dánsku, Anglicku, Švédsku, Nórsku, čiastočne v Švajčiarsku, Uhorsku a v Spojených 

Štátoch severoamerických. Ďalej je asi 100 milión východných Grékov. Títo bývajú zväčša v Rusku 

a na Balkánskom polostrove ; potom v Rumunsku, Uhorsku a i. K tomu treba pripočítať ešte 10 
milión kresťanských sektárov, — teda dohromady 520 milión kresťanov. Lebo na celej zemi je asi 
1500 milión ľudí, teda len tretina ľudstva je kresťanská.  

— Okrem toho je 200 milión mohamedánov. Títo bývajú v Arábii, západnej Ázii, severnej polovici 

Afriky, z časti i v Turecku a Východnej Indii. Ďalej je 12 milión židov. Títo sú najviac v Rusku a 

Rakúsko-Uhorsku (obzvlášť v Haliči a Uhorsku). Židia majú význam i pre naše náboženstvo, lebo u 

nich sú sv. knihy Starého Zákona, ktorými potvrdzuje sa božské poslanie Vykupiteľa nášho. ≪Oni 

sú opatrovatelia našich sv. kníh≫. (Sv. Aug.) Židia veria síce v Boha, zjavenia Božie a odplatu na 

druhom svete, no už zväčša vzdali sa nádeje na Vykupiteľa; očakávajú len oslobodenie od všetkého 
utlačenia.  

— Konečne je ešte 800 milión pohanov; títo sú najpočetnejší v južnej Afrike, Indii, Číne a Japonsku. 

— Modli sa každodenne k Bohu za osvietenie tých, čo ≪sedia vo tme a tieni smrti≫ (Luk. 1, 79), aby 

podľa zasľúbenia Kristovho bol jeden ovčinec a jeden pastier. (Ján. 10, 16)  
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5. Katolícka Cirkev je nezničiteľná a neomylná. 
 

1. Nezničiteľnosť Cirkvi. 
 

Povážme, že už ani židovské náboženstvo napriek zajatiu babylonskému a núteniu židov k modlárstvu 

nemohlo byť zničené. Veľkolepými zázrakmi (mysli na 3 mládencov v ohnivej peci a na Daniela v jame 
medzi levmi) Boh vždy prispel mu k pomoci. Podobne je teraz s kat. Cirkvou. Cirkev je podobná korábu 
Noemovmu. Tomuto nemohli ublížiť morské vlny, a konečne napriek vlnobitiu zastal na skale, totiž 
na hore arménskej. Tak je to i s Cirkvou Kristovou. Túto zachováva a riadi Duch Sv.; preto je 

nezničiteľná a v úrade učiteľskom neomylná. ≪Cirkev je voz, ktorý sám Boh spravuje≫. (Sv. Amb.) 
 

Katolícka Cirkev je nezničiteľná, t.j. až do konca sveta bude pápež, budú biskupi, 
kňazi a kat. kresťania, bude sa hlásať učenie Kristovo; lebo Kristus hovorí:           

≪Brány pekelné nepremôžu Cirkev≫ (Mat. 16, 18); ďalej: ≪Nebo a zem pominú, 

ale slová moje nepominú≫. (Luk. 21, 33) 
 
Diela ktoré sú od Boha, nedajú sa rozbúrať; povážme slová Gamlielove vo vysokej rade. (Sk. ap. 5, 38) 

Slová Kristove: ≪Brány pekelné atď.≫ znamenajú: Ani moc všetkých diablov nebude v stave rozbúrať 

Cirkev. Už archanjel Gabriel zvestoval Matke Božej: ≪Kráľovstvu jeho nebude konca≫. (Luk. 1, 33)  

— Cirkev podobá sa mesiacu; zdá sa ubúdať ako mesiac, ale neubúda; môže sa zatmiť, no nemôže 

byť zničená. (Sv. Ambr.) Lodička Cirkvi môže sa pokryť vlnami, ale nie utonúť, lebo Kristus je s ňou. 

(Sv. Anselm) Kto podujme sa bojovať s Cirkvou, nemôže zvíťaziť; lebo Boh, ktorý ju zachováva, je 

mocnejší nad všetkých. (Sv. Zl.) Boj s Bohom možno začať, ale nie vydržať. 
 

1. Keď teda Cirkev je v najväčšej úzkosti, prichádza jej Kristus zázračne na pomoc 
so zázrakmi alebo skrze hodných mužov. 
 
Cirkev je podobná lodičke Petrovej; keď je vlnobitie najväčšie, povstane Pán zo spánku a prikáže pokoj. 

(Sv. Hier.) Ako plesali farizeji a zákonníci, keď usmrtili Krista, zapečatili jeho hrob a postavili k nemu 

stráž! A hľa, v tretí deň vstal Kristus slávne z mŕtvych, nepriatelia sa prerátali. Toto divadlo opakuje 
sa už za toľko storočí! Cisár Dioklecian (†313) tak veľmi prenasledoval kresťanov, že mu pohania 

stavali pomníky s nápisom: ≪Cisárovi Dioklecianovi, vykoreniteľovi kresťanského mena≫. Avšak čo 

sa stalo? Po ňom cisár Konštantín Veľký zaujal trón cisársky a vyhlásil kresťanstvo za náboženstvo 

štátne. Radosť nad zahynutím kresťanstva vyšla nazmar. Pováž tiež, ako skoro prestalo 
prenasledovanie Cirkvi za Napoleona. V kat. Cirkvi za Veľkým piatkom vždy skoro nasleduje 

veľkonočne ráno. Boh najláskavejší v nebezpečné časy vždy vzbudzoval Cirkvi hodných mužov. (Viď o 

tom v odseku o spravovaní Cirkvi skrze Ducha Sv.) 

 
2. Preto všetci prenasledovatelia Cirkvi nielen ničoho nevykonali proti nej, ale často 

i strašným koncom so sveta zišli. 
 
Biedny koniec Judášov je strašný obraz toho, ako zišli so sveta prenasledovatelia kresťanstva a Cirkvi. 

Herodes, vrah detí a prenasledovateľ Ježiška bol zožratý hmyzom, čo sa mu v tele zahniezdil; trpel 

náramné bôle v útrobách a nemohol nič požívať. (Joz. Flavius) Herodes, ktorý usmrtil apoštola Jakuba 
a dal do žalára hodiť apoštola Petra, bol zaživa červami žraný. (Sk. ap. 12, 23) Pilát bol rímskym 

cisárom vypovedaný do Vienny vo Francúzsku a zmárnil sa tam r. 41. (Joz. Flav.) Ako hrozne povodilo 
sa r. 70 mestu Jeruzalemu. Bezmála 1 milión Židov prišlo o život hladom, chorobami, v boji medzi 

sebou a mečom Rimanov; mesto samo ľahlo popolom a okolo 100.000 Židov bolo odvlečených do 
zajatia. (Joz. Flav.) Cisár Nero, veľký prenasledovateľ kresťanov, bol zhodený z trónu, vyhnaný z Ríma 

a na úteku dal sa preklať od jedného otroka; posledné slová jeho boli: ≪ Aký  umelec  zomiera vo 

mne!≫ Cisár Dioklecian bol na konci života obsypaný hanbou; jeho rodina žila vo vyhnanstve, jeho 

sochy boli roztrieskané, on sám opuchol na celom tele a jazyk jeho hlodali smradľavé červy. No najviac 
bijú do očí osudy Napoleonove: 5 rokov držal vo väzení pápeža Pia VII. (on sám bol potom vo väzení 

po 7 rokov) a síce na 2 miestach (i on sám na 2 miestach, na Elbe a Sv. Helene), v zámku 

Fontainebleauskom (č. fontenbloskom) nútil pápeža k odstúpeniu Cirkevného Štátu a poistil mu 

ročne 2 milióny frankov. Na tom samom mieste musel Napoleon podpísať listinu, že zrieka sa hodnosti 

cisárskej, a mal dostať 2 milióny frankov ročného platu. Dňa 17. mája 1809 dal rozkaz, spojiť 

Cirkevný Štát s Francúzskom (o 4 dni neskôr prehral prvé bitky pri Asperne a Eslingene). Robil si 
posmech z pápežského vyobcovania a vyslovil sa, že preto ešte nevypadne zbroj z rúk vojakov jeho. 

(Na pochode do Ruska r. 1812 temer všetci vojaci jeho, asi pol milióna ľudí, prišli o život; temer 

všetkým zbroje vypadli z rúk od veľkej zimy.) Napoleon počas strašnej búrky zomrel na ostrove Sv. 
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Heleny 21. mája 1821. (V ten istý deň slávil pápež Pius VII. svoje meniny v Ríme.) Kto sa ozaj 

nezadumá nad tým? 

— Podobne vodilo sa zakladateľom, bludných náuk a posmievačom náboženstva: Veľký kacír Arius 

rozpučil sa za víťazoslávneho pochodu (†336); Voltaire, filozof nevery, osvedčil: ≪Zunoval som 

ustavične počúvať, že 12 rybárov založilo cirkev. Dokážem svetu, že ja sám dostačujem k tomu, aby 

som ju zničil.≫ Zomrel vo veľkej zúrivosti a zúfalstve, keď trápený hrozným smädom vlial najprv do 
úst svojich ošklivý obsah istej nádoby, (†25. febr. 1778) Ale Cirkev ešte dnes stojí. Podivné je, že 25. 

febr. 1758, teda práve pred 20 rokmi, písal svojmu priateľovi d’Alembertovi: ≪O 20 rokov bude mať 

Boh večerný odpočinok≫. I Kristu nepriateľský Rousseau (č. ruso) bol na konci života tak trápený 

duševnou úzkosťou a nepokojom, že v jednej dedine pri Paríži samovraždou urobil koniec životu 
svojmu.  

— Všetkým týmto platili slová: ≪Hrozné je upadnúť do rúk Boha živého≫. (Žid. 10, 31) Povodilo sa 

im ako tomu, čo sa rozbehol proti skale. I Kristus nazýva sa Skalou a hovorí: ≪Kto padne na túto 

Skalu, rozbije sa≫. (Mat. 21, 44) 

 

3. Ba Cirkvi je vlastné, že najviac kvitne práve vtedy, keď je prenasledovaná. (Sv. 

Hilar) 
 

Prenasledovania slúžia k tomu, aby sa vychovali veľkí svätí. (Sv. Aug.) I pre Cirkev platia slová, ktoré 

Boh povedal Eve: ≪S bolesťou budeš rodiť...≫ (1. Mojž. 3, 16) Cirkev ponáša sa na koráb Noemov; 

čím väčšie sú vlny, tým viac dvíha sa k nebu.  

— Prenasledovaním stáva sa Cirkev početnejšou. Cirkev je roľa, ktorá len vtedy dáva úrodu, keď je 

pluhom rozoraná. Cirkev je podobná vínnemu pňu, ktorý je bujnejší a má viac ratolestí, keď sa 

obrezáva. ≪Ako rastliny rastú, keď sa polievajú, tak i viera kvitne najviac vtedy, keď sa proti nej 

bojuje≫. (Sv. Zl.) Ako oheň dúchaním stáva sa väčším, tak Cirkev stáva sa početnejšou, keď ju 

prenasledujú. (Sv. Rup.)  

— Prenasledovania čistia Cirkev. ≪Utrpenia sú ohnivá pec, v ktorej sa Cirkev čistí od trosiek≫. (Sv. 

Aug.) Prenasledovania podobajú sa vetru, ktorý ráňa hnilé ovocie zo stromu Cirkvi. Keď teda od Cirkvi 

odpadli tisíce ľudí, odpadnutie toto nielen jej neškodilo, ale ju aj očistilo.  

— Počas prenasledovaní robí Boh obyčajne zázraky a potvrdzuje božskosť Cirkvi, ako kedysi v zajatí 

babylonskom zázrakmi potvrdzoval pravdu židovského náboženstva; pomyslime si, ako zázračne bol 

zachránený Daniel medzi levmi a traja mládenci v ohnivej peci. Ako často stávalo sa, že kresťania 

vyšli bez úrazu z vriacej vody (ako napr. sv. Cecília) alebo z ohňa (ako sv. Polykarp), že im divoké zvery 

neublížili (ako sv. Venanciovi). Vtedy nepriatelia Cirkvi musia si povedať: ≪Naozaj veľký je Boh 

katolíckych kresťanov≫.  
 

4. Cirkev vychádza víťazoslávne z každého prenasledovania; za Veľkým piatkom vždy 
nasleduje Veľká noc. Ako veľmi bola kat. Cirkev v posledných desaťročiach prenasledovaná 
v Germánií: Biskupi boli žalárovaní, rehole vyhnané, vysluhovanie sviatostí čiastočne 
zakázané a pod.  
— A hľa, všetko toto malo za následok náboženské povznesenie medzi katolíkmi v Germánií: na 

ríšskom sneme je teraz vyše 100 kat. zástupcov ľudu, kat. časopisov bolo predtým 5, dnes je ich 400, 
katolíci zhromažďujú sa každoročne vo veľkom počte, utvorili sa premnohé kat. spolky, náboženské 

presvedčenie katolíkov stalo sa pevnejším i obetavejším, slovom katolíci v Germánií slúžia za vzor 

katolíkom v iných krajinách. ≪Čím viac napádaná je Cirkev, tým viac vyvíja svoje sily, čím viac sa 

utíska, tým vyššie sa potom vyšvihuje≫. (Pápež Pius VII.)  
Zvláštnou vlastnosťou Cirkvi je, že iba potom žiť začína, keď ju vraždia. (Sv. Hilar) To je výsada, akej 

okrem kat. Cirkvi nemá žiaden ústav na svete; po tom poznať ju ako dcéru všemohúceho Boha, ako 

nevestu Kristovu. 

 

2. Neomylnosť Cirkvi. 

 
Najláskavejší Boh vložil do srdca nášho túžbu po pravde; človek upokojí sa len tak, keď ukojená je 

táto túžba. Prvým rodičom vyhľadanie pravdy nerobilo nijakých ťažkostí. ≪V stave nevinnosti 

nemožné bolo človekovi držať za pravdu nejaký blud≫. (Sv. Tom. Akv.) Celkom inak je to však teraz 

po dedičnom hriechu. Pomýliť sa, je vec ľudská. Aby teda ľudia zase poznali pravdu, poslal im Boh 

neomylného učiteľa, svojho jednorodeného Syna. Preto Kristus povedal Pilátovi: ≪Na to prišiel som na 

svet, aby som vydal svedectvo pravde≫. (Ján 18, 37) Kristus mal byť svetlom nášmu rozumu, 

zatemnenému hriechom. (Ján 3, 19) No lebo Kristus nezostal vždy na zemi, miesto seba ustanovil pre 
ľudí iného neomylného učiteľa, a síce Cirkev, a vystrojil ju potrebnými darmi, totiž pomocou Ducha 

Sv. Uváž slová Kristove k apoštolom pri jeho nanebovstúpení. 
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Kristus odovzdal apoštolom a ich nástupcom úrad učiteľský a prisľúbil im svoju 

božskú pomoc. 
 

Pri svojom nanebovstúpení povedal apoštolom: ≪Idúc, učte všetky národy. . . a hľa, ja som s vami po 

všetky dni až do skončenia sveta≫ (Mat. 28, 20); a pri poslednej večeri: ≪Budem prosiť Otca, a dá 

vám iného Utešiteľa, aby zostal s vami na veky, Ducha pravdy.≫ (Ján 14, 16) K Petrovi riekol:               

≪Brány pekelné nepremôžu Cirkev≫. (Mat. 16, 18) Ak Kristus je Syn Boží, musia byť pravdivé všetky 

tieto reči. Ak by teda Cirkev pri vykonávaní svojho učiteľského úradu mohla ľudí zaviesť do bludu, 
nuž by Kristus nebol dodržal svoje slovo. To však nedá sa ani pomyslieť.  

— Z toho dôvodu sv. Pavol nazýva Cirkev ≪stĺpom a pevnosťou pravdy≫ (1. Tim. 3, 15) a na sneme 

zhromaždení sv. apoštoli  (r. 51) pri záverečnej porade osvedčili: ≪Videlo sa Duchu Sv. i nám≫ (Skutky 

apošt. 15, 28)  
— Že Cirkev je neomylná verilo sa od starodávnych čias. Už Origenes hovorí: Ako na nebi sú dve veľké 

svetlá, slnko a ním ožiarený mesiac, tak sú aj dve svetlá, čo osvecujú nás vnútorne, Kristus a Cirkev. 

Kristus, svetlo sveta, dáva svetlo svoje Cirkvi, ktorá zase osvecuje všetkých, čo v blude chodia≫. Sv. 

Irenej hovorí: ≪Kde je Cirkev, tam je i Duch Boží≫. 
 

1. Kat. Cirkev je neomylná v učiteľskom úrade, t.j. Duch Sv. tak pomáha kat. 
Cirkvi, že ona v zachovávaní a hlásaní zjaveného učenia mýliť sa nemôže. 
 

Ako rozum v istých prípadoch prekáža nám tvrdiť niečo proti istým základným pravdám, tak i Duch 

Sv. vplyvom svojim nedovoľuje Cirkvi rozhodovať niečo takého, čo by sa protivilo pravdám od Krista 

zjaveným. (Deh.) Mnohí domnievali sa už, že v učení Cirkvi našli omyl, no povodilo sa im, ako tým, 

čo odblesk hviezd vo vode chceli zahrnúť do siete; keď vytiahli sieť, zbadali, že ich zdanie sklamalo. 

(Gorres)  
— Keď Cirkev hovorí, že je neomylná, nuž vôbec neprirovnáva sa Bohu; lebo nehovorí, že neomylnosť 

má od seba, ako Boh, ale že ju má od Boha, t.j. vplyvom božským. 
 

2. Cirkev vynáša neomylné rozhodnutia skrze všeobecné snemy a skrze pápeža. 
 

V každej krajine ustanovuje sa zákonodarstvom i taký súdny dvor, ktorý v pochybných prípadoch 

má posledné rozhodnutie. Samo sebou rozumie sa, že i nanajvýš múdry Boh ustanovil takú vrchnosť 

na zemi v kráľovstve svojom. Touto vrchnosťou sú predovšetkým všetci biskupi; lebo týmto pri 

svojom nanebovstúpení prisľúbil Kristus svoju pomoc, ktorá ich chráni od bludu, a odovzdal moc 

učiteľskú. (Mat. 28, 18) Preto vyslovil sa i sv. Cyprián; ≪Cirkev je v biskupoch≫. No lebo sa biskupi 

vždy zhromaždiť nemôžu, lebo ich dlhšia neprítomnosť mala by v istých okolnostiach škodlivé 
následky pre ich diecézy, musí byť okrem toho ešte iná ustanovizeň, aby sa platné rozhodnutie 

konečne vyniesť mohlo.  
- Kňazom, ktorí ako takí len s plnomocenstvom biskupa smú zastávať učiteľský úrad, nie je 
zabezpečená zvláštna, od bludu chrániaca, pomoc Ducha Sv., hoci pri zastávaní učiteľského úradu, 

zvereného od biskupa, nemôžu byť celkom bez pomoci Božskej. Niekedy teda zhromaždení biskupi 

povolávajú i kňazov ako radcov, no títo pri vyslovení konečne platného úsudku nemajú 

rozhodujúceho hlasu. Akonáhle Cirkev učiteľským úradom svojim niečo rozhodla, každý pred Bohom 

je zaviazaný prijať také rozhodnutie. Kto to neurobí, je z Cirkvi vylúčený. Preto Cirkev pri 
rozhodnutiach svojho učiteľského úradu obyčajne hrozí vyobcovaním všetkým, ktorí by toto učenie 

odvrhli, t.j. pravdy jeho neuznali. 

 

Všeobecným snemom nazývame zhromaždených biskupov celého sveta pod 
predsedníctvom pápeža. 
 

Už sv. apoštoli uskutočnili snem v Jeruzaleme r. 51 a vyhlásili svoje rozhodnutie za výrok Boží. Sv. 

pápež Rehor Veľký hovorí o prvých štyroch všeobecných snemoch: ≪Prijímam a ctím výroky snemov 

práve tak, ako štyri evanjelia.  

— Po apoštolskom sneme bolo doteraz 20 všeobecných snemov. Prvý uskutočnil sa r. 325 v Nicai 

proti bludu Ariusovmu. Dôležité snemy sú ešte: 3. v Efese (431), kde bolo vyhlásené, že Mária je 

skutočne Matkou Božou; 7. v Nicai II. (787), kde úcta obrazov bola schválená; 12. v Laterane IV . 
(1215), kde bol daný príkaz veľkonočného prijímania; 19. v Tridente (1545 — 1563) z príčiny bludov 

Lutherových; 20. vo Vatikáne (1870), kde učiteľsko-úradná neomylnosť pápeža za článok viery bola 

vyhlásená.  
— Na všeobecnom sneme nemusia byť prítomní všetci biskupi, postačí väčšina biskupov. Tak na 

sneme Vatikánskom (1870) spomedzi 1044 k hlasovaniu oprávnených bolo sprvu asi 750, naposledy 

len 580 prítomných.  
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— Ani nepožaduje sa k rozhodujúcemu ustanoveniu, aby sa jednohlasne prijalo; postačí taká väčšina 
hlasov, ktorá je blízka k jednohlasnosti. Tak na sneme Vatikánskom hlasovalo za pápežskú 

neomylnosť 533 biskupov; 2 biskupi hlasovali proti nej a 55 nebolo v zasadnutí.  
— Nie je potrebné, aby pápež osobne predsedal; môže sa dať zastupovať skrze poslanca, ako stalo sa 

napr. na 1., 3. a 4. všeobecnom sneme. K platnosti ustanovení snemových potrebné je len to, aby ich 
pápež potvrdil.  
— Okrem biskupov majú ešte rozhodujúci hlas: kardináli, generáli reholí a všetci, čo majú spravovaciu 
moc biskupskú (niektorí preláti a opáti); taktiež svätiaci biskupi, ak sú (ako r. 1870) povolaní.  

— Na všeobecných snemoch rozhoduje sa konečne len po náležitom preskúmaní; táto úvaha sa týka 

hlavne učenia kat. cirkvi v skorších storočiach.  

— Vedľa všeobecných snemov sú ešte i národné snemy, t.j. zhromaždenia biskupov jedného celého 

národa alebo celej ríše pod predsedníctvom primasa; ďalej provinciálne snemy, t.j. zhromaždenia 

biskupov a cirkevných hodnostárov niektorej krajiny pod predsedníctvom arcibiskupa; konečne 
diecézne synody, t.j. zhromaždenia duchovenstva niektorej diecézy pod predsedníctvom patričného 

biskupa. No také zhromaždenia vôbec nemajú učiteľsko-úradnej neomylnosti. 

 

Neomylné je i spoločné rozhodnutie biskupov na svete žijúcich; toto môže sa stať 
vtedy, keď sa ich pápež spýta na názor o nejakej pravde viery alebo o mravov. 
 

Tak stalo sa roku 1854; pápež Pius IX. spýtal sa všetkých biskupov sveta, či kresťanstvo verí v 
nepoškvrnené počatie Matky Božej. Lebo temer všetci biskupi odpovedali, že áno, vyhlásil pápež 8. 

decembra 1854 slávnostne celému kresťanstvu poťažný článok viery. I toto rozhodnutie biskupov je 
neomylné, lebo veď Duch Sv. nie je uviazaný k miestu ich zhromaždenia.  

— Ostatne spoločné slávnostné rozhodnutie všetkých na svete žijúcich biskupov nie je potrebné; 

postačí i tá okolnosť, že všetci biskupi rovnakým spôsobom učia o jednom a tomže predmete. I 

v tomto prípade nie je možné, že by biskupi od pravdy odstúpili; veď by inak celá Cirkev zablúdila, čo 

nedá sa ani pomyslieť. Preto hlása snem Vatikánsky, že prijať sa musí nielen to, čo predkladá sa za 
pravdu od Boha zjavenú skrze slávnostné rozhodnutie Cirkvi, ale i to, čo predkladá sa skrze riadny a 
všeobecný učiteľský úrad, t.j. skrze všetkých biskupov. (Sn. Vat. 3, 3) 
 

Pápežské rozhodnutie je neomylné vtedy, keď pápež ako najvyšší správca a učiteľ 

Cirkvi hlása takú viero- alebo mravonáuku, ktorá je určená pre celú Cirkev. Také 

rozhodnutie nazýva sa ≪učitetsko-úradným≫. 
 
Že učiteľsko-úradné rozhodnutia pápežove sú neomylné, rozhodol snem Vatikánsky. (1870) 

Neomylnosť takých rozhodnutí vyplýva zo slov Kristových k Petrovi: ≪Ty si Peter a na tejto skale 

vystavím Cirkev svoju≫. (Mat. 16, 18) Keby teda ten, ktorý je základom Cirkvi, mohol do bludu 

zaviesť, nasledovne zničiť celú Cirkev, nebol by skalou, ale pieskom, v ktorom by Cirkev uviazla. Sv. 

Peter bol ďalej ustanovený od Krista za pastiera všetkých apoštolov a veriacich týmito slovami:             

≪Pas baránky moje, pas ovce moje≫. (Ján 21, 15), a bola mu daná sila, aby bratov raz posilňoval vo 

viere. (Luk. 22, 23) Keby pápež mohol Cirkev zaviesť do bludu, nuž by Kristus, Syn Boží nedodržal 

slovo. To nedá sa pomyslieť.  
— Učiteľsko-úradné rozhodnutia bývali od najdávnejších čias v najväčšej vážnosti. Keď Rímska stolica 

zavrhla blud pelagianov (416), vtedy zvolal sv. Augustín: ≪Rím prehovoril, vec je skončená!≫  

— Sv. Cyprián hovorí: ≪K rímskej Cirkvi nemôžu pristúpiť bludári≫. Ba i všeobecné snemy nazývajú 

rímskeho biskupa ≪otcom a učiteľom všetkých kresťanov≫ (Sn. Flor. 1439) a rímsku cirkev          

≪matkou a učiteľkou veriacich≫. (Sn. Lat. IV. 12, 15) V poslednom prípade — rozumie sa — nie je 

mienená rímska cirkev počúvajúca, ale ≪vyučujúca≫; lebo počúvajúca cirkev nikdy nemá práva 

vyučovať.  

— Pápež už i preto musí byť neomylný, lebo ≪má úplnú moc, spravovať celú Cirkev≫. (Sn. Flor.) 

Lebo s touto úplnou mocou je spojená i najvyššia moc učiteľská, keďže učiteľská moc je len časť 

spravujúcej moci. No s najvyššou učiteľskou mocou Cirkvi je podľa božského nariadenia spojená 
najvyššia pomoc Ducha Sv., teda neomylnosť v úrade učiteľskom. Preto učiteľsko-úradné rozhodnutia 

pápežove sú neomylné samy sebou a nie snáď zo súhlasu biskupov. (Sn. Vat. 4, 4) Lebo v poslednom 

prípade dostávala by skala, nástupca Petra, svoju pevnosť len skrze budovu, čo na nej spočíva, t.j. 

skrze Cirkev. Tu však je to inak; lebo budova je pevná skrze skalu, na ktorej spočíva. Napriek tomu 
nemôže sa povedať, že pápež vôbec je neomylný. Lebo i pápež je človek a vo všetkých iných veciach 

môže sa práve tak pomýliť, ako my; môže robiť chyby pri čítaní, písaní, počtovaní, hovorení atď. Môže 

i zhrešiť, ako my; áno boli už pápeži, čo veľmi hriešny život viedli. Ale keď pápež učiteľsko-úradne 
rozhoduje, vtedy pôsobí naňho Kristus skrze Ducha Sv. a chráni ho od bludu. Ostatne pápeži pred 

dôležitým rozhodnutím vždy spytujú sa biskupov sveta na ich mienku.  

— Nie je učiteľsko-úradné rozhodnutie napr. oslovenie pútnikov, list k panovníkovi niektorej ríše, 

zrušenie rehole jezuitskej roku 1773. K učiteľsko-úradným rozhodnutiam obyčajne je pripojená 
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hrozba vyobcovania pre tých, ktorí by toho učenia neprijali. (Také rozhodnutie teda je platné pre 
všetkých kat. kresťanov.)  

— Hoci pápež pri slávnostných rozhodnutiach je neomylný, predsa všeobecné snemy nie sú zbytočné. 
Skrze tieto totiž neomylné rozhodnutia Cirkvi dostávajú viac vážnosti navonok a môže sa dôkladnejšie 

vyšetriť i doterajšie cirkevné učenie. Z tejto príčiny možno všeobecné snemy v istých okolnostiach 

považovať za ďaleko osožnejšie, ba zrovna za potrebné. Veď už apoštoli uskutočnili všeobecný snem 
v Jeruzaleme, hoci každý apoštol o sebe mal neomylnosť v úrade učiteľskom. 

 

3. Neomylné rozhodnutia vynáša Cirkev o nasledujúcich veciach: o náukách viery 
a mravov a ich zmysle, ďalej o sv. Písme a podaní a o zmysle ich. 
 

Keď teda Cirkev rozhoduje napr.: ≪Tresty pekelné sú večné≫, nuž toto rozhodnutie je neomylné; lebo 

sa vzťahuje na učenie o viere. Alebo keď rozhoduje: ≪Svätenie nedele je od Boha nariadené≫, nuž 

tým zdeľuje nám len vôľu Božiu; lebo toto rozhodnutie vzťahuje sa na učenie o mravoch, je teda 

neomylné. Kristus totiž prisľúbil apoštolom, že ich Duch pravdy naučí všetku pravdu (Ján 16, 13), 

t.j. že ich Duch Sv. poučí o všetkých pravdách náboženských. Že k pravdám náboženským majú sa 
počítať nie len vieronáuky, ale i mravonáuky, to Kristus dal na vyrozumenie, keď pri nanebovstúpení 

riekol apoštolom: ≪Idúc, učte všetky národy ... učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal≫. 

(Mat. 28, 20) Vzhľadom k tomuto príkazu zabezpečil im pomoc Ducha Sv., teda učiteľsko-úradnú 

neomylnosť. Lebo však Cirkev pravdy náboženské čerpá z dvoch prameňov, a síce zo sv. Písma i z 

podania, samo sebou rozumie sa, že i pri ich vykladaní musí byť neomylná.  

— Či mohla by Cirkev (ako noviny bľabotajú) vyhlásiť za článok viery i toto: ≪Pápež musí byť svetským 

panovníkom?≫ Prečo nie? 
 

Ba je veľmi pravdepodobné, že Cirkev je neomylná i pri rozhodovaní o tom či niektorý 

názor protirečí zjavenému učeniu a ďalej pri vyhlásení za blahoslavených alebo za 
svätých. 
 
Všeobecne predpokladá sa, že Cirkev je neomylná pri rozsudku, či istá mienka protirečí zjavenému 
učeniu. Keď teda napr. Cirkev zavrhuje mienku Darwinovu, že človek od opice pochádza, ako takú, 

ktorá protirečí zjavenému učeniu, nuž ona tu zostáva na území, na ktorom jej patrí neomylnosť. Lebo 
ak Cirkev božským osvietením jasne pozná pravdu, musí poznať i blud. Cirkev aj od najdávnejších 
čias zatracovala bludné náuky, či sa tieto ústne alebo písomne rozširovali. Tak už biskupi na sneme 

Nicejskom (325) zavrhli bludné náuky Ariusove. I dnes ešte pápeži zavrhujú knihy, ktoré sa viere a 

mravom protivia. Všetko toto nedialo by sa, keby Cirkev k takým rozhodnutiam nebola od Boha 
uschopnená alebo oprávnená.  

— Blud pri vyhlásení za blahoslavených a svätých zdá sa byť nemožným už i preto, že pri 
predbežnom vyšetrovaní veľká prísnosť panuje. Ďalej úcta svätých je istý spôsob vyznania viery. (Sv. 

Tom. Akv.) Vyhlásením niekoho za Svätého prikazuje sa jeho ctenie, teda akési vyznávanie viery, a 

svätý potom ctí sa v Cirkvi aj úradne (pri omši, v breviári). Ak by teda niekto bol vyhlásený za Svätého, 

čo nie je svätý, nuž by celá Cirkev schvaľovala blud. To nie je možné. Pápež Benedikt XIV. aj osvedčuje, 
že pri poťažných rokovaniach za veľa rokov na vlastné oči videl pomoc Ducha Sv.; lebo zrazu vychádzali 

najavo celkom neočakávané veci, ktoré odstránili najväčšie ťažkosti alebo celkom zastavili ďalšie 

pokračovanie s cieľom vyhlásenia za Svätého. Konečne pri vyhlásení za blahoslavených alebo svätých 
súdi Cirkev o veciach, ktoré so zjavenými viero- alebo mravonáukami sú v najužšom súvise; lebo veď 

Boh zjavil, čo patrí k svätosti človeka. A predsa navzdory tomu nevieme celkom iste, či Cirkev pri 

vyhlásení niekoho za blahoslaveného alebo Svätého je neomylná; lebo blaženosť svätých nie je pravda 
od Boha zjavená. Musíme čakať, až Cirkev rozhodne v tejto veci. (Ben. XIV.) 

 

6. Poriadok podľa dostojnosti v Cirkvi. 
 

Poriadok podľa dôstojnosti nazýva sa i hierarchiou, t.j. svätovládou. Cirkev je podobná vojsku; v tomto 

obecní vojaci sú podriadení kapitánom, kapitáni plukovníkom a plukovníci vojvodcom. (Sv. Kl. Rim.) 
Rovným spôsobom i v Cirkvi sú stupne medzi biskupmi, kňazmi a jahňami; stupne tieto sú 
napodobnením slávy anjelskej. (Kl. Al.) 

 

1. Sluhovia Cirkvi delia sa predovšetkým na tri triedy rozličnej dôstojnosti i rozličnej 
moci; na biskupov, kňazov a jahňov. (Sn. Tr. 23, kap. 4 a kan. 6) 
 
Predobrazmi cirkevnej hierarchie boli: hlavný kňaz, kňazi a leviti Starého zákona; Spasiteľ, 12 

apoštolov a 72 učeníkov. Kristus robí rozdiel medzi učeníkmi a apoštolmi; apoštolom hovorí: ≪Ako 

mňa Otec poslal, i ja posielam vás≫ (Ján 20, 21), učeníkom len: ≪Iďte, hľa, ja posielam vás!≫ (Luk. 
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10, 3) Apoštolov posiela ku všetkým národom na zemi (Mat. 28, 20), učeníkov len na tie miesta, kam 

on sám príde. (Luk. 10, 1) Miesto apoštolov teraz zaujali biskupi. (Sn. Tr. 23, 4) Biskupi preto majú 
vyššiu dôstojnosť, než kňazi, lebo majú vyššie posvätenie; ďalej majú biskupi i vyššiu moc: len oni 

majú vládnu moc v Cirkvi (preto majú biskupskú palicu). Biskup je vlastným pastierom a či správcom 

stáda; od neho závisí, určiť, nakoľko niekto iný má sa zúčastniť v tejto správe. (On udeľuje právomoc.) 

≪Biskup je pánom obce (cirkevnej), bez privolenia ktorého nesmie sa nič stať vo veciach cirkevných≫. 

(Sv. Ign. Ant) Biskup zastupuje miesto Krista, dobrého Pastiera. Biskup má i vyššiu moc posvätenia, 
než kňaz. Len biskup môže svätiť kňazov (Sv. Hier.) a len on môže birmovať riadnym spôsobom (Sv. 

Cypr.); okrem toho sú ešte mnohé iné cirkevne úkony, ku ktorým oprávnený je len biskup a vôbec nie 

iný sluha Cirkvi, čo má nižšie posvätenie. (Sn. Tr. 23, 4) Konečne len biskup má rozhodujúci hlas na 
snemoch cirkevných.  
— Kňazi stoja nad jahňami (diakonmi); lebo majú vyššie posvätenie i väčšiu moc; smú obzvlášť slúžiť 

sv. omšu a odpúšťať hriechy, kým jahni smú iba krstiť, kázať a vysluhovať sv. prijímanie.  ≪Jahni sú 

len sluhovia biskupovi v kostole≫. (Sv. Cypr.) Často nazývajú sa rukami, nohami, očami biskupov. 

Že kňazi stoja vyše jahňov, vyplýva i z toho, že v prvých časoch Cirkvi biskupi bývali volení len od 

kňazov a spomedzi kňazov, ale vôbec nie od jahňov alebo spomedzi týchto. (Sv. Hier.) 
 

2. Tento poriadok cirkevnej dôstojnosti bol už za časov apoštolských. 
 

Sv. Pavol v liste k Filipanom hovorí o kňazoch a jahňoch a len jedného nazýva svojim ≪verným bratom 

v úrade≫. (Fil. 4, 3) Už vtedy bol medzi kňazmi jeden, čo mohol súdiť druhých kňazov (Tim. 5, 19), 

svätiť  kňazov (1. Tim. 9, 22) a ustanoviť ich v jednotlivých mestách. (Tit. 1, 5) Už sv. Ignác, biskup 

antiochijský (†107) rozoznáva trojnásobnú dôstojnosť medzi sluhami Cirkvi; lebo hovorí: ≪Nasledujte 

všetci biskupa, ako Ježiš svojho Otca, a kňazov, ako apoštolov; avšak jahňov majte v úcte, ako príkaz 

Boží!≫ (k Fil.) Viď i slová sv. pápeža Klementa Rímskeho (†100) a Klementa Alex. (†217) na začiatku 

tejto rozpravy.  

— No za časov apoštolských ešte nebolo stálych výrazov. Kňazov menovali raz ≪najstaršími≫, druhý 

raz zase ≪dozorcami≫ ( = episkopi, biskupi). U Židov menovali ich ≪najstaršími≫, lebo Židia mali  

≪najstarších≫ vo vysokej rade i každej synagóge, teda už poznali tento výraz; u pohanov menovali 

ich ≪dozorcami≫, lebo týmto by sa výraz ≪najstarší≫ bol zdal podivným, keď i mladší ľudia boli 

kňazmi. V každej cirkevnej obci bolo síce viac kňazov (1. Tim. 4, 14), ale jeden spomedzi nich bol 

predstavený všetkým; bol akoby ≪najvyšším kňazom≫, a neskoršie obyčajne menovali ho                     

≪biskupom≫. Často nazýva sa iba kňazom, lebo je naozaj kňaz; i svätí apoštoli Peter a Ján menujú 

sa kňazmi. (1. Petr. 5, 1; 2. Ján. 1, 1) 
 

3. Biskupský a kňazský úrad ustanovil sám Kristus, úrad jahňov ustanovili apoštoli.  
 

Jahňov vyvolili apoštoli vlastne len na to, aby miesto nich rozdávali almužnu chudobným; dostali 
zvláštne posvätenie skrze vloženie rúk a modlitbu. (Sk. ap. 6) Jahni mali uložené i sväté úkony; mali 

kázať (ako Štefan) a krstiť (ako Filip, ktorý krstil v Samarii a potom komorníka kráľovnej etiópskej). 
Za dávnejších čias boli aj diakonisky. Tieto boli vdovy, ktoré opatrovali chorých a vyučovali dievčatá; 

nepatrili k sluhom cirkevným, lebo v Cirkvi vždy platila zásada: ≪ženy v Cirkvi nech mlčia≫ (1. Kor. 

14, 34); majú mlčať, lebo už prvá žena v raji zle poučila Adama a tak žena nehodí sa k vyučovaniu. 

(1. Tim. 2, 12 a d.)  

 

4. Okrem spomenutých 3 tried sú ešte iné stupne dôstojnosti podľa rozličnej moci. 
Také stupne sú napr. dôstojnosť pápeža, kardinálov, arcibiskupov. 
 

O posledne menovaných cirkevných dôstojnostiach zmienili sme sa už v predošlom. Celý tento 

poriadok cirkevných dôstojností má význam preto, lebo sa zakladá na poslušnosti: nižší vždy povinní 

sú poslušnosť vyšším. Všetci povinní sú poslušnosť pápežovi, kňazi a veriaci (= svetskí) biskupovi: a 
kňazom zase sú podriadení jahni i veriaci. (1. Pet. 5, 5; Žid. 13, 17) Poriadok dôstojnosti v Cirkvi je 
teda podobný dobre zriadenému vojenskému táboru. (Sn. Tr. 23, 4) Cirkev je telo, pri ktorom hlava má 

vplyv na všetky údy a vyššie údy vplývajú na nižšie. Bez tohto vplyvu bola by Cirkev zmeraveným 

telom, mŕtvolou. Vtedy by pri prenasledovaniach nemala takých úspechov, ako doposiaľ. V hierarchii 

spočíva jej sila. 
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7. Známky pravej Cirkvi. 
 
Keď zlý duch videl, že modlárstvo hynie a pohanské chrámy pustnú, vynašiel nový fígeľ: mámil ľudí 

i pod plášťom kresťanského mena a vyvolal bludné učenia. (Sv. Cyp.) Takýmto spôsobom od založenia 
Cirkvi vzniklo vyše 200 iných cirkví, z ktorých každá inak učí. No lebo Kristus založil len jednu 

Cirkev, nuž spomedzi všetkých týchto  cirkví len jedna môže byť pravá. Boh dobrotivý usporiadal to 

tak, že sa pravda, teda i pravá Cirkev, poznať musí po istých známkach. 

 

1. Pravá Cirkev je tá, ktorú svetári najviac prenasledujú a Boh zázrakmi oslavuje. 
 

Kristus učeníkom svojim častejšie predpovedal tieto prenasledovania ; povedal napr.: ≪Služobník nie 

je väčší od pána svojho. Keď mňa prenasledovali, i vás budú prenasledovať≫ (Ján 45, 20) Kristus 
oznámil im, že pred kráľov a miestodržiteľov budú vedení a od týchto na zodpovednosť ťahaní (Mat. 

10, 18), ba i povedal: ≪Prichádza hodina, že každý, kto vás zabije, bude sa domnievať, že tým Bohu 

slúži≫. (Ján 16, 2) Po tomto prenasledovaní mali spoznať, že sú príjemní Bohu. (Ján 15, 19) A naozaj 
kat. Cirkev nikdy nie je bez prenasledovania. Dejiny učia nás, že všetci kat. kňazi a biskupi, ktorí 

rázne účinkovali v duchu Kristovom, museli trpieť, ba dostali sa i do väzenia. V mnohých štátoch 

začali sa otvorene takzvané kultúrne boje (boje v záujme kultúry!?) proti Cirkvi, tak napr. v Germánií 
r. 1837. a 1874, kde veľa biskupov a stovky kňazov hodili do žalárov, lebo slúžili omšu, vysluhovali 

sviatosti umierajúcim, neposlúchali alebo neschvaľovali proticirkevné nariadenia. Také kultúrne boje 

musí Cirkev podstúpiť v každom storočí na jednom alebo druhom mieste. I tí, čo sa odtrhli od Cirkvi 
a rozdrobení sú na mnohé sekty, ktoré si protirečia, držia dovedna v nenávisti voči nej; podobajú sa 

Pilátovi a Herodesovi, ktorí v deň odsúdenia Krista stali sa priateľmi. Konečne je všeobecne známa 

vec, že sa katolíckym aktivitám, napr. zakladaniu reholí a spolkov, zhromaždeniam, misiám a pod. 
vždy robili veľké prekážky; že ešte i v tom veku, ktorý zvelebuje slobodu tlače, v niektorých krajinách 
takzvaným placetom chcú prekaziť vyhlásenie pápežských dopisov. (Nepriateľom Cirkvi dáva sa 

sloboda tlače i zhromažďovania!) Pomyslime si i na prenasledovania a vyhnanstvo náboženských 
reholí v jednotlivých krajinách. Tak nenávidenou a prenasledovanou môže by len pravda. Či teda 

pravou Cirkvou Kristovou je azda tá, proti ktorej duch svetský nebojuje, ba ktorú snáď i podporuje?  

— I zázraky stávajú sa len v katolíckej Cirkvi. Povážme napr. mnohé zázraky na kat. miestach 
pútnických, obzvlášť v Lurde vo Francúzsku. Nezabudnime ani na mnohé celkom neporušené telá 

zomrelých kat. kresťanov, ktorí sväto žili. Ktoráže iná cirkev môže preukázať niečo podobného? Avšak 

vieme, že práve zázraky sú božskou pečaťou, ktorou Boh potvrdzuje pravdu. 

 
2. Pravá Cirkev je tá, v ktorej nachádza sa nástupca sv. Petra. 
 

Cirkev spočíva na skale; táto skala je Peter. Lebo Kristus povedal Petrovi: ≪Ty si Peter a na tejto skale 

vystavím Cirkev svoju≫. (Mat. 16, 18) Kde je Peter, tam je Cirkev. (Sv. Amb.) Pri kázni, ktorá 

predchádzala zázračnému uloveniu rýb, bol Kristus v lodičke, ktorá Petrovi patrila. (Luk. 5, 3) Prečože? 

Nuž nástupca sv. Petra je len v kat. Cirkvi. Povážme len postupnosť pápežov: Levovi XIII. predchádzal 

Pius IX., tomuto Rehor XVI. atď. Keď týmto poriadkom ďalej postupujeme, prídeme konečne na 

prvého pápeža, sv. Petra. 

 
3. Pravú Cirkev Kristovu poznáme i po týchto 4 známkach: ona je jedna, Svätá, 
všeobecná alebo katolícka a apoštolská. 
 

Len katolícka Cirkev má tieto známky. Povážme, aké ľubozvučné názvy dávajú si miesto toho iné 

cirkvi; jedna nazýva sa pravoslávnou (= pravovernou), iná evanjelickou (= držiacou sa prísne evanjelia), 

iná zase starokatolíckou (= pochádzajúcou zo starých čias Cirkvi). Také názvy ponášajú sa na červené 

líčidlo. 

 

3.1. Pravá Cirkev je jedna, t.j. má na všetkých miestach a po všetky časy len to isté 

učenie, tie isté prostriedky milosti a vždy len jednu hlavu. 
 

Pravda môže byť len jedna; preto učenie Cirkvi nesmie sa meniť. Jednotu svojej Cirkvi chcel Kristus. 

To vyplýva z mnohých jeho rečí a skutkov; za jednotu Cirkvi modlil sa pri poslednej večeri (Ján 17, 
20); on chce, aby v Cirkvi bolo len jedno stádo a jeden pastier (Ján 10, 16); jednu hlavu ustanovil pre 
celú Cirkev (Ján 21, 17) atď. Predobrazmi jednoty Cirkvi boli: nešite rúcho Kristovo, jeden chrám 

pravého Boha v Jeruzaleme, jeden vyvolený národ.  

— Kat. Cirkev je jedna: všetky kat. katechizmy sveta úplne súhlasia v učení. Na celom svete rovnako 

sa slúži omša sv. a všade rovnako prisluhujú sa sviatosti. Na celom svete sú tie isté katolícke hlavné 

sviatky a tie isté cirkevné obrady. Všetci kat. kresťania ctia pápeža ako hlavu Cirkvi. Hoci predtým 
kedysi vystupovali protipápeži, predsa bol pápežom len ten, ktorý právne dosiahol hodnosť túto. (Hoci 
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uchádza sa o trón niekto iný, predsa len právny kráľ je vlastným panovníkom krajiny.) Cirkev ostáva 

jednou i napriek bludoučiteľom; lebo títo, keď niektorého vieročlánku Cirkvi neprijímajú, už nepatria 

k nej. Nech nikto nevraví, že pevné pridŕžanie sa náuk a ustanovizní od dávna jestvujúcich je 
nedostatok pokroku. Či by to bol pokrok, keby niekto opustil pravdu a zato prijal novotu, nejaký blud? 

Či na pravde, že 2-krát 2 sú 4, možno niečo meniť? Nie, pravda nedá sa meniť!  

— Či snáď tá cirkev je jedna, čo hovorí, že bibliu môže si vykladať každý, ako chce? Tá, čo uznáva za 
pravé i najrôznejšie a najprotivnejšie názory? Tá cirkev, u ktorej temer každý jeden bohoslovec inak 

učí? Tá cirkev, čo má raz 5 sviatostí, potom 3, neskoršie už len 2 ? Právom volá biskup Bossuet:        

≪Protestantizme, ty sa meníš, ale pravda sa nemení!≫ 

 

3.2. Pravá Cirkev je svätá, t.j. má prostriedky a usiluje sa priviesť k svätosti všetkých 

ľudí. 
 
Veď Kristus preto založil Cirkev, aby ľudí urobila svätými; preto jej i odovzdal toľké prostriedky milosti. 

≪Len svätý môže vychovávať svätých≫. (Stockl)  
— Kat. Cirkev je svätá. Všetky jej náuky sú vznešené a vážne. Základným obsahom všetkých jej 
prikázaní je láska k blížnemu a opanovanie seba. Dve sviatosti, a síce sviatosť pokánia a oltárna, 

veľmi prispievajú k zošľachteniu človeka; úprimným nasledovaním evanjelických rád môže dôjsť 

najvyššej mravnej dokonalosti. Kat. Cirkev má i nesčíselný zástup svätých, ktorých svätosť Boh 

dobrotivý potvrdil neodtajiteľnými zázrakmi.  
— Poklesky jednotlivých údov alebo pohoršenia a zneužívania, s akými sa niekedy stretáme v Cirkvi, 

nemôžu sa pripísať tejto, ale náruživosti ľudskej. Keď niektorá užitočná vec, napr. nôž, kladivo a pod. 

upotrebí sa k zlému skutku, nuž preto vec nie je zlá, ale zlý je človek, ktorý ju tak používa. Už medzi 

apoštolmi bol zlý človek, a Kristus tiež pripodobnil niektorých údov Cirkvi kúkoľu a zlým rybám.  

— Či  môže byť Svätá i tá cirkev, ktorá učí, že viera sama postačí k spaseniu a že dobré skutky sú 

zbytočné? (Názor Lutherov.) Alebo tá, čo hovorí, že niektorí ľudia sú od Boha vopred určení do pekla? 
(Názor Kalvínov.) Alebo tá, čo podľa vlastného priznania nemôže preukázať údov, ktorí by boli sväto 

žili, a ktorých svätosť bol by Boh potvrdil zázrakmi ? 

 
3.3. Pravá Cirkev je všeobecná a či katolícka, t.j. má schopnosť a určenie prijať do 

seba ľudí po všetky časy a na všetkých miestach.  
 

Kristus zomrel za všetkých ľudí a pri svojom nanebovstúpení poslal apoštolov ku všetkým národom 

zeme, čo vôbec budú žiť až do skonania sveta. (Mat. 28, 20) Preto i Cirkev jeho musí byť pre všetky 

národy. Zázrakom reči v deň zoslania Ducha Sv. označilo sa, že v Cirkvi Kristovej majú sa spojiť 

všetky národy. 
Kat. Cirkev je všeobecná: všetky náuky kat. Cirkvi sú takej povahy, že hodia sa pre všetkých ľudí 

na svete. Preto i najrozmanitejšie národy zeme vstúpili do kat. Cirkvi, vzdelaní Gréci, panovití Rimania 

a ich poddaní, hrabiví a drsní Nemci, všetkej cudzote vyhýbajúci sa Slaviani, atď. Kat. Cirkev je v 

prítomnosti rozšírená po celej zemi. ≪Sú síce všade i kacíri, no nie všade tí istí kacíri≫. (Sv. Aug.) 

Cirkev kat. zahrňuje v sebe asi 270 milión ľudí, je teda oveľa  viac rozšírená, než všetky iné cirkvi. 

Ona neprestajne vysiela k pohanom vierozvestcov a či misionárov.  
— Iné cirkvi voči tomu zrástli sa časom priveľmi s národnými a miestnymi pomermi a stali sa cirkvami 
národnými. Nuž či taká cirkev, čo celá závisí od panovníka (napr. Ruská a i.) môže byť pravá? Alebo 

tá, čo vyhlasuje čítanie biblie za potrebné k spaseniu? (Lebo viera, a síce len viera, je podľa názoru 

Lutherovho potrebná k spaseniu; no viera podľa tohože názoru pochádza z čítania biblie.) Alebo tá, 
čo medzi pohanmi nemôže temer poukázať na nejaké úspechy? 

 

3.4. Pravá Cirkev je apoštolská, t.j. ona jestvuje od časov apoštolských, celé jej 
zriadenie je v hlavných veciach ešte vždy také, ako za časov apoštolských, a jej 

predstavení sú právni nástupcovia apoštolov. 
 
Zo slov Kristových pri jeho nanebovstúpení vysvitá, že chcel, aby nariadenia jeho trvali až do konca 
sveta. Cirkev je vybudovaná na základe apoštolov a jej uholným kameňom je Kristus. (Ef. 2, 20) Pravá 

Cirkev je len tá, čo je založená apoštolmi a trvá až po dnešný deň. (Sv. Hier.)  

— Kat. Cirkev je apoštolská: ona jestvuje asi 1900 rokov. Sám Luther vyznal, že kat. Cirkev je 

najstaršia spomedzi všetkých; povedal: ≪Všetky iné kresťanské vierovyznania majú svoje 

náboženstvo od katolíkov≫. Učenie najstarších sv. otcov úplne súhlasí s našimi kat. katechizmami; 
terajšia bohoslužba naša uchyľuje sa od bohoslužby prvých kresťanov iba vo vedľajších veciach. Naši 

biskupi skrze biskupské posvätenia tak súvisia s apoštolmi, ako dve najkrajnejšie ohnivá jednej 

reťaze.  

Či môže byť pravá tá cirkev, ktorá nejestvuje ešte ani úplných 400 rokov (vystúpenie Lutherovo spadá 

do času okolo r. 1520) alebo snáď len niekoľko rokov? Sami protestanti uznávajú, že sa odtrhli od 
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pravej Cirkvi. Preto vravieval napr. staručký poľný maršali Moltke: ≪My protestanti všetci predsa len 

raz musíme zase byť katolíkmi≫. Slávny gróf Stolberg, ktorý stal sa katolíkom a ktorému istý 

vysokopostavený pán povedal: ≪Ja nerád vidím tých, čo opustili náboženstvo svojich otcov≫, odvetil 

pádne: ≪Ani ja ; lebo keby predkovia moji neboli premenili vieru, nebol by som sa teraz ani ja musel 

navrátiť do Cirkvi katolíckej≫. 

 

Rozmýšľanie o týchto  známkach pravej Cirkvi priviedlo vo všetkých storočiach 

najšľachetnejších mužov do lona kat. Cirkvi. 
 
Je veľmi podivné, že práve mužovia najvyššej učenosti a cnosti (ako v poslednom čase vtedajší 

kardináli Newman a Manning v Anglicku) so zadaním všetkých pozemských výhod (ba i so stratou 

svojho úradu) vstúpili do kat. Cirkvi. Ľudia však, čo z nej vystúpili, vždy popredku dokázali svojim 
životom, že jej neboli hodní.  
Môžeme sa teda radovať, že sme údy pravej Cirkvi; a to tým viac, keď katolícka viera má pred všetkými 

inými veľkú výhodu, lebo nám v nešťastí a pri smrti poskytuje viac potechy, než ktorákoľvek iná. Preto 

Melanchton, pomocník Lutherov písal svojej katolíckej matke: ≪V protestantskej viere lepšie sa 

žije, v katolíckej lepšie sa zomiera≫, a zase: ≪Nové náboženstvo má mnoho napohľad, katolícke 

mnoho istoty≫. 

 

8. Katolícka Cirkev je samospasiteľná. 
 

Kat. Cirkev je rieka, ktorá prijala a po 18 storočí ďalej viedla tú živú vodu, čo vyšla z úst Kristových, 

totiž jeho učenie (mysli pri tom na slová Kristove k Samaritánke, Ján 4, 11, a 15). Kto sadne na loď, 
čo plaví sa touto riekou (dá sa teda viesť kat. Cirkvou), dorazí do prístavu večnej spásy. Kto však plaví 

sa len po prítokoch tejto rieky (patrí k inej Cirkvi), nemôže dôjsť do prístavu, ak najprv nevbehne do 

rieky. Inými slovami: Mimo kat. Cirkvi niet spasenia. 
 

1. Len kat. Cirkev sama spasí človeka, t.j. kat. Cirkev sama má prostriedky čo vedú k 

spaseniu: učenie Kristovo, Kristom ustanovené prostriedky milosti a Kristom postavených 

učiteľov a správcov Cirkvi. 

 
Keď kat. Cirkev osvedčuje, že je samospasiteľná, to jej nemožno zazlievať; veď len nemôže povedať, že 

pravda a blud sú rovnako dobrou cestou k spaseniu. Keď už obchody, čo predávajú falšované výrobky 

potravinové, vystavujú sa na pranier, tým viac treba vystríhať od takých cirkví, čo sfalšovali a otrávili 
chlieb duševný. Cirkev nehovorí, kto bude spasený, ale len čo spasí človeka. Rozsúdiť, či tento alebo 

iný človek bude spasený, môže len Boh, ktorý skúma srdcia ľudské. (Ž. 7, 10) Spomenutá veta 
neobsahuje teda nijakej neznášanlivosti a či netolerantnosti proti osobe, ale ovšem neznášanlivosť 

pravdy proti bludu. Takú neznášanlivosť proti bludu má i sám Boh, keď vedľa seba netrpí modly. (1. 

Kráľ. 5) To že cirkev nijako nenávidí inovercov, ukazuje vo Veľký piatok, keď prosí Boha o zľutovanie 
pre všetkých, čo sú inej viery. Ukrutné zachádzanie s kacírmi v stredoveku (spálenie Husa 1415 a 

pod.) nebolo dielom Cirkvi, ktorá nechce smrť hriešnika, ale jeho polepšenie; bolo to dielom svetskej 

moci a ríšskeho zákonodarstva, ktoré bojovalo proti kacírom, lebo títo obyčajne podkopávali i trón, 

mravnosť a vnútorný pokoj ríše.  
— Kat. Cirkev je teda cesta k spaseniu, t.j. k večnému blahoslavenstvu. Líši sa teda od synagógy St. 

zákona: táto len v temnej diaľke ukazovala cestu spasenia; ale Cirkev je sama tou cestou. Kat. Cirkev 

líši sa od Cirkvi bludárov, ktorí náuky Kristove znešvárili (poprekrúcali) a obyčajne i mnohé 

prostriedky milosti (obzvlášť obetu omše, sviatosť pokánia) odstránili. Cesty týchto cirkví sú okľuky 
k zablúdeniu. Chromý ďalej zájde rovnou cestou, než iný na poštových koňoch mimo riadnej cesty. 

(Sv. Aug.) Kto sa nepriznáva k pravému náboženstvu, robí veľké kroky mimo cesty. Čím ďalej kráča 

mimo cesty, tým viac odchyľuje sa od miesta, na ktoré mal prísť. (Sv. Aug.) Možno prísť do Ríma i na 

Carihrad, ale kedy s koľkým namáhaním a útrapami. Nie jeden nedôjde cieľa.  
 

2. Preto každý inoverec, akonáhle pozná pravdu kat. viery, je prísne zaviazaný, stať sa 

údom kat. Cirkvi. 
 

Hovorí sa neraz: ≪Statočný človek nemení náboženstvá≫. Avšak táto veta je bláznivá. Ako syn nesmie 

podržať majetok, ktorý otec skrivodlivo nadobudol, len preto, že ho zdedil, tak nesmie nikto zotrvávať 

v bludnom náboženstve preto, že ho rodom a výchovou prijal od svojich predkov. (Deh.) Niektorí 

hovoria: ≪My všetci veríme v jedného Boha, a tak viera ako viera a človek môže byť spasený v 
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akejkoľvek viere≫. Názor tento nazýva sa ľahostajnosťou vo viere (indiferentizmus) a je celkom 

nesprávny, lebo len jedna viera môže byť pravá, a síce tá, ktorú Boh zjavil, práve tak, ako je len jeden 

Boh: no rozum hovorí nám, že sa vždy máme domáhať pravdy a toho, čo je lepšie. Preto sme povinní, 

pravú vieru vyhľadať a potom sa jej pevne pridŕžať. Bola by smiešna vec, keby sme sa domnievali, že 
milému Pánu Bohu je všetko jedno, či klaniame sa jemu alebo s pohanmi drevu a kameňu, či máme 

Krista za jeho Syna alebo so židmi za bohorúhača. Prečože by Kristus a po ňom sv. apoštoli s toľkými 
ťažkosťami boli hlásali evanjelium, keby bolo všetko jedno, čo veríme? Prečo boli by sv. apoštoli tak 

prísne vystupovali proti každému, kto prekrúcal učenie Kristovo? (Gal. 1, 8; 2. Ján 1, 10) Prečo by 

Boh bol obrátil Pavla, alebo poslal anjela a vierozvesta ku Korneliovi ? Ba sv. apoštoli jasne osvedčili: 

≪Niet iného mena pod nebom, daného ľuďom, skrze ktoré by mohli byť spasení≫. (Sk. ap. 4, 12) A 

Kristus hovorí: Ja som cesta, pravda a život; nikto neprichádza k Otcovi, iba skrze mňa≫. (Ján 14,6)  

— Preto vstúpili do lona kat. Cirkvi najšľachetnejší ľudia, hoci bolo im to na veľkú súčasnú ujmu. 

Kristína, jediná dcéra švédskeho kráľa Gustáva Adolfa, strašného nepriateľa katolíkov, prišla čítaním 

náboženských spisov k presvedčeniu, že kat. Cirkev je pravá; po trojročnom panovaní, lebo jej podľa 

krajinských zákonov nebolo dovolené po katolícky žiť, r. 1654 zložila korunu a strávila v Ríme ostatné 
dni života. (Umrela v Ríme r. 1689 v 63. roku života svojho a je tam pochovaná v chráme 
svätopeterskom.) Aké to hrdinstvo! Podobne urobil gróf Fridrich Stolberg (1800), neskorší slávny 

spisovateľ katolícky; vzdal sa svojho úradu. (Meh.) V Anglicku udiali sa za posledných desaťročí 

hromadné prestúpenia na kat. vieru, medzi nimi prestúpenie neskorších kardinálov Newmana (1845) 

a Manninga (1851) a 5000 iných vysokopostavených osobností. V Germánií obrátilo sa v 19. storočí 

asi 20 osôb z panujúcich domov a asi 120 zo zemianskych rodín. Ba i zo židovstva obrátili sa mnohí, 

medzi inými Veit, slávny kazateľ hlavného chrámu vo Viedni, a horliví kňazi Ratisbonne a Libermann. 

3. Kto svojou vlastnou vinou je mimo kat. Cirkvi, nebude spasený. 
 

Tu platia slová Krista Pána: ≪Každý služobník, ktorý poznal vôľu Pána svojho a neplnil ju, bude 

veľmi bitý≫. (Luk. 12, 47) Teda zle povodí sa tomu, čo vie dobre, že katolícka Cirkev je pravá, a predsa 

ľahkomyseľne (napr. aby s inovercom do manželstva vstúpil alebo mal väčší obchod a pod.) z nej 
vystúpi; i tomu čo poznal, že katolícka Cirkev je pravá, a z chabosti (t.j. z bojazlivosti, že ho budú 

ohovárať, zavrhovať atď.) nevstúpi do nej. To samé platí aj o tom, kto odôvodnenú pochybnosť, či 

cirkev jeho je pravá, no napriek tomu z ľahkomyseľnosti alebo z obavy, že by kat. Cirkev uznal za 

pravú, ďalej neskúma, ale udúša pochybnosť svoju. Takí ľudia cenia si viac chvíľkový osoh, než 

priateľstvo Božie a svoje večné šťastie. Takí ľudia viac milujú tmu, než svetlo. (Ján 3, 19) Ako nikto 
sa nezachránil, čo bol mimo korábu Noemovho, tak nebude spasený ani ten, čo je mimo Cirkvi. (Sv. 

Cyp.) Nemôže mať Boha za Otca, kto nemá Cirkev za matku. (Sv. Cyp.) Kto nemá Krista za hlavu, 

nemôže byť spasený; avšak ten, čo nenachádza sa v tele Cirkvi, nemá Krista za hlavu. (Sv. Aug.) Kto 

odtrhne sa od spoločnosti Cirkvi, odtrhne sa od Krista. (Sn. Lat. IV.) 

4. Kto však bez svojej viny je mimo katolíckej Cirkvi, môže byť spasený, ak bohabojne žije; 

lebo taký je vôľou svojou údom kat. Cirkvi. 
 

Väčšina ľudí, narodených a vychovávaných v blude sa domnieva, že je v pravej Cirkvi. Takí považujú 
sa za pravých kresťanov. Blúdia nie z nenávisti, ale akoby z lásky k Bohu. (Salvian) Kto bohabojne 

žije, ten má lásku k Bohu, a táto je preňho krstom zo žiadosti i robí ho údom pravej Cirkvi. Taký teda 

bude spasený, nie snáď skrze blud, ale skrze svoju patričnosť k Cirkvi. (Bellar.) Sv. Peter hovorí:         

≪Kto sa bojí Boha a činí spravodlivosť, príjemný je Bohu v každom národe≫. (Sk. ap. 10, 35) Kat. 

Cirkev zahrnuje v sebe všetkých spravodlivých, počnúc od spravodlivého Ábela až do ostatného 

vyvoleného na konci sveta. (Sv. Reh. Vel.) Všetci, korí rozumne žili, boli kresťania, hoci ich považovali 

za bezbožných, ako Sokrates u Grékov, Abrahám a Eliáš u Židov. (Sv. Just.) Takí ovšem nepatria k 
telu Cirkvi, t.j. k tým, čo navonok vyznávajú svoju patričnosť k Cirkvi, ale k duši Cirkvi, t.j. vnútorne 

zmýšľajú tak, ako majú zmýšľať údy Cirkvi. 
 

Ku katolíckej Cirkvi teda patria viditeľné i neviditeľné údy. 
 
Viditeľné údy sú tie, čo skrze krst vstúpili do kat. Cirkvi. K týmto nepatria: nepokrstení (pohania, 

židia, mohamedáni), bludári (protestanti), rozkolníci (Gréci východní, nezjednotení), vyobcovaní, t.j. z 
Cirkvi vylúčení. Neviditeľné údy sú tie, čo bez svojej viny sú mimo Cirkvi a vedú život bohabojný. Takí 

boli napr. Abrahám, Mojžiš, Dávid, Jób, Tobiáš atď.  

 

Viditeľné údy kat. Cirkvi nazývajú sa zase živými alebo mŕtvymi podľa toho, či 
nachádzajú sa v stave posväcujúcej milosti alebo nie. 
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V omyle sú, čo myslia, že takí, ktorí spáchali ťažký hriech, už nie sú viac údmi Cirkvi. Cirkev podobá 
sa roli, na ktorej rastie pšenica a kúkoľ (Mat. 13, 24), sieti, v ktorej sú dobré i zlé ryby (Mat. 13, 47), 

korábu Noemovmu, kde nachádzali sa čisté i nečisté zvieratá, humnu, kde sú plevy a dobré zrno (Sv. 
Aug.), stromu, na ktorom sú zelené i suché konáre.  

— Predsa len sama príslušnosť k Cirkvi nedostačuje, ale treba i žiť podľa viery, inak príslušnosť k 

Cirkvi slúžila by nám len k ešte väčšiemu zatrateniu. 
 

9. Pomer Cirkvi k štátu. 
 

Štát mohol by sa volať ústavom, ktorého účelom je napomáhať pozemskému blahobytu obyvateľov 

istej krajiny.  
— Štát a Cirkev majú podobné ciele: štát má na zreteli len pozemské blaho poddaných, Cirkev nielen 

pozemské, ale oveľa viac i večné. Oba majú svoju moc od Boha: Cirkev má moc od Krista; štát má 

pôvod svojej moci nie snáď od množstva ľudí, ale od Boha. (Lev XIII.)  
— A predsa Cirkev líši sa od štátu: štátov je veľa, Cirkev je len jedna; štát zahrňuje v sebe jeden alebo 

viac národov, Cirkev všetky národy sveta: štáty vznikajú a hynú, Cirkev ostáva až do konca sveta.  

— Cirkev uznáva všetky jestvujúce štátne formy (podoby); lebo niet v nich ničoho, čo by protirečilo 

kat. učeniu. (Lev XIII.) Preto pápež Lev XIII. viac raz vážne napomínal tých katolíkov francúzskych, 
čo zasadzujú sa za samovládu (monarchiu), aby jestvujúcu štátnu formu, republiku, uznali a 

podporovali. (1892) A Kristus káže dať cisárovi, čo je cisárovo. (Mat. 22, 21) 

 
1. Cirkev na vlastnom území svojom je úplne nezávislá od štátu; lebo Kristus 
odovzdal úrad učiteľský, kňazský a pastiersky len apoštolom a ich nástupcom, a 
nijakému svetskému mocnárovi. 
 

Štát teda nie je oprávnený predpisovať kresťanom, čo majú veriť a čo nie; alebo snáď kňazom, čo 
majú kázať, ako a kedy vysluhovať sviatosti, slúžiť omšu a pod. Cirkev po všetky časy rázne 

odporovala zamiešaniu sa štátu do čisto cirkevných záležitosti. Zo snemu Nicejského známy biskup 

Osius povedal úprimne rímskemu cisárovi, ktorý sa miešal do veci viery: ≪Ty nemáš tu nič 

rozkazovať, ale len poslúchať naše nariadenia≫.  

— Avšak i štát na vlastnom území svojom je nezávislý od Cirkvi. ≪Ako cirkevná, tak i štátna moc 

má svoj kruh, v ktorom slobodne môže účinkovať≫ (Lev XIII.)  

— No sú mnohé veci, v ktorých stýkajú sa cirkevná a štátna moc. Preto je potrebné obapolné 

uznesenie sa medzi týmito dvoma mocami. Keby obe moci v tej istej veci vydali protikladné 

nariadenia, vznikli by spory a poddaný by vtedy nevedel, čo vlastne má robiť. (Lev XIII.) Ak Cirkev a 

štát medzi sebou sú rozdvojené, nielen nedarí sa, čo je malé, ale biedne hynie i to, čo je veľké. (Lev 
XIII.) Medzi oboma mocami má byť asi také spojenie, ako v človeku medzi telom a dušou. (Lev XIII.) 

Obapolné zmluvy medzi cirkevnou a štátnou mocou boli už neraz ustanovené; nazývajú sa 
konkordátmi. Cirkev pritom vždy podala znamenité dôkazy svojej materinskej lásky, lebo v svojej 

krotkosti a povoľnosti išla tak ďaleko, ako jej to len možné bolo. (Lev XIII.) 
 

2. Cirkev podstatne prispieva štátu k povzneseniu jeho blahobytu, lebo učí 
poslušnosť proti svetskej vrchnosti, prekáža zločinom, povzbudzuje k šľachetným 

činom a spojuje dovedna rozličné národy. 
 

Náboženstvo je mocnejšou ochranou štátu, než múry. (Plutarch) Ani najspôsobnejšia polícia nie je v 

stave nahradiť účinok jednoduchého dedinského katechizmu. (Walter) Cirkev učí, že vrchnosti 
svetské majú moc svoju od Boha (Rim. 13) a že i zlé vrchnosti musíme poslúchať. (1. Pet. 2, 18) Koľko 

veľkých hriešnikov priviedla Cirkev k polepšeniu života, ktorí sa potom ešte stali najväčšími svätými 

a veľkými dobrodincami človečenstva. Pomyslime napr. na sv. Augustína. Koľko ľudí zdržujú od nie 

jednej podlosti vážne náuky Cirkvi o vševedúcnosti Božej, o budúcom súde atď. Koľko 
nespravodlivého majetku býva prinavrátené na naliehanie kňazov (najmä v spovedelnici), koľko 

nepriateľov zmierených! Konečne hlása Cirkev, že spása závisí od skutkov milosrdenstva, a 

nasledovne ukladá pravým kresťanom prísnu povinnosť, aby núdznym na pomoci boli. Koľko 
dobročinných ústavov (pre chorých, siroty, slepých, hluchonemých atď.) pozakladali už sluhovia 
Cirkvi! I na to treba upozorniť, že Cirkev podľa rozkazu Kristovho predovšetkým ujíma sa chudobných, 

ktorým najviac hrozí nebezpečenstvo, že do neprávosti upadnú. Pamätaj na mnohé kresťanské 

pomocné spolky.  
— Cirkev ďalej spojuje jednotlivé národy v istú bratskú spoločnosť (Sv. Aug.) a síce z jednej strany 

rovnosťou životných zásad a náboženského vyznania, z druhej strany príkazom lásky k blížnemu. 

Obzvlášť národy Rakúsko-Uhorska popri spoločnej láske k panovníckemu domu sú zjednotené i 
spoločnou láskou kat. náboženstva. 
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Preto všetci znamenití panovníci a štátnici zo všetkých síl podporovali Cirkev. 
 

Čo všetko urobil pre Cirkev cisár Konštantín Veľký v rímskej ríši, čo cisár Karol Veľký v Germánií, čo 
sv. kráľ. Štefan v Uhorsku, čo sv. kráľ Václav v Čechách atď.  

— Dobrý panovník hľadá pomoc Cirkvi a neodvrháva ju od seba. (Sv. Amb.) Panovníci a predstavení, 
čo prenasledujú náboženstvo, kazia si vlastnú vážnosť svoju. Lebo ľud, ktorý nemá náboženstva, 

nevidí v nich ≪námestníkov Božích≫, ale len sebe rovných ľudí, ktorí iba ľuďom sú  ≪splnomocnení

≫ k vedeniu svojho úradu. Takí predstavení sami odpiľujú konár, na ktorom sedia.  

 

Štáty, ktoré prenasledovali Cirkev, vždy veľmi skoro blížili sa k svojej záhube. 
 

Tu platia slová Kristove: ≪Každé kráľovstvo v sebe samom rozdelené, spustne. (Luk. 11, 17) 

Náboženstvo a štát majú sa druh k druhu, ako duša k telu; ako telo bez duše zahynie, tak i štát bez 

náboženstva. Prorok Izaiáš hovorí k Bohu: ≪Ľud a kráľovstvo, čo neslúži tebe, zahynie≪. (Is. 60, 12) 

Najistejším znakom záhuby niektorého štátu je, keď sa v ňom náboženstvu preukazuje opovrhnutie. 
(Machiavelli) Záhuba veľkej ríše rímskej, ako aj ohavnosti francúzskej revolúcie koncom 18. storočia 

potvrdzujú pravdu týchto slov. Sám Cisár Napoleon I. osvedčil: ≪Bez náboženstva nedá sa panovať 

ani nad jedným národom≫. S ubúdaním náboženstva v každom štáte pribúda zločinov. Keď 

voľnomyšlienkársky kráľ pruský Fridrich II., prívrženec Voltairov, zbadal to i v svojom kráľovstve, 

privolal svojmu ministrovi: ≪Zaopatrite mi zas náboženstvo do krajiny!≫ Už prorok Oseaš vravel 

svojim krajanom: ≪Niet v krajine poznania Boha, preto zavládla kliatba, lož, krádež, vražda≫. (Os. 

4, 2) Väčšina zločincov v trestniciach sú ľudia bez náboženstva. ≪Skôr dá sa vybudovať mesto v 

povetrí, než udržať štát bez náboženstva≫. (Plutarch) Rozum a skúsenosť dokazujú, že mravnosť 
nemôže obstať bez náboženstva; nie je vlastenec, kto podkopáva náboženstvo, tento mohutný pilier 

spoločnosti. (Washington)  

 

3. Cirkev vždy napomáhala pravej vzdelanosti a kultúre (t.j. osvete). 
 
Vedu pestovať, je v zaujme Cirkvi. Lebo nevedomosť len pričasto ide ruka v ruke s nemravnosťou a 

surovosťou. Pestovať poznanie prírody, Cirkev jednoducho je prinútená. Veď celý svet tento je kniha, 

ktorá na každej strane zvestuje múdrosť Božiu. Čím dôkladnejšie číta niekto v knihe tejto, tým 

dokonalejšie spozná Boha a tým väčšou láskou k nemu bude naplnený. Preto musí Cirkev byť 
priaznivá vedeckému skúmaniu. (Lev XIII., bisk. v Perudži) Ako ďaleko pred všetkými inými pokročili 

tie národy, u ktorých Cirkev mohla vyvinúť činnosť svoju! Bolo to kresťanstvo, čo skrotilo barbarské 

národy Európy a z divokosti priviedlo ku vzdelanosti, tak že potom stali sa vodcami a učiteľmi 

všetkých ostatných národov. (Lev XIII.) 

 
Cirkev to bola, čo sa najprv starala o výučbu mládeže a zakladala prvé učebné ústavy. 
 
Kláštorné, kapitulské a farské školy za Karola Veľkého boli ústavy cirkevné. Univerzity (t.j. vysoké 

školy) ďakujú za svoj pôvod zväčša pápežom. Celé rehole, ako rehoľa piaristov, benediktínov, jezuitov, 
školských bratov a iných, zaoberali sa temer len výučbou mládeže. Znamenitosť jezuitov bola uznaná 

aj od ich nepriateľov. Napriek zrušeniu rehole jezuitskej (1773) dvaja nekatolícki panovníci, pruský 

kráľ Fridrich I. a ruská cisárovná Katarína II., potrebovali jezuitov pri správe školstva vo svojich 

ríšach.  
— Ešte teraz Cirkev zakladá katolícke súkromné školy v tých krajinách, ktoré náboženskú výučbu 

celkom alebo čiastočne odstránili. Tak v severnej Amerike je 4000 kat. farských škôl. Pozoruhodné 

je, že i nepriatelia Cirkvi na mnohých miestach posielajú deti svoje do škôl katolíckych a nie do 

štátnych škôl bez náboženských. 

 

Cirkev to bola, čo od zahynutia zachránila umelecké diela starého veku. 
 

Mnísi v stredoveku odpisovali majstrovské diela pohanských mudrcov a dejepiscov a zachránili ich 
potomstvu. I veľké knižnice (bibliotéky) kláštorné a múzeá i knižnice pápežov zachovali nám veľmi 

mnoho umeleckých diel starého veku. Povážme i to, že z rehole benediktínskej bolo asi 16.000 a z 
rehole jezuitskej vyše 12.000 spisovateľov. 

 

Cirkev to bola, čo vždy stavala najkrajšie budovy.  
 
Myslíme na chýrne chrámy stredoveku, zvlášť na pamätný pre svoju obrovskú kupolu chrám 
svätopeterský v Ríme, ktorého (r. 1506 začaté) stavanie trvalo 110 rokov a stálo 150 milión frankov. 

Veľkolepá budova je i chrám kolínsky, na ktorom sa pracovalo od 1249 do 1880, teda asi za 600 rokov. 
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Iné chýrne chrámy sú: v Strassburgu (začatý r. 1015), Freiburgu (1120), Regensburgu (1275), Viedni 

(1365), Ulme (1377), Miláne (1386) atď.  

 

Cirkev to bola, čo vždy najviac pestovala krásne umenia, hudbu, sochárstvo a 
maliarstvo. 
 
Myslime na vznešené spevy kostolné. O spev kostolný pri bohoslužobných obradoch získali si veľké 

zásluhy sv. Ambróz, biskup milánsky (†397), a sv. pápež Rehor Vel. (†604) Pápeži to boli, čo 

podporovali chýrnych hudobných umelcov a skladateľov, ako n. p. Palestrinu (†1594).   

— Cirkev dva razy pozdvihla svoj hlas proti obrazoborcom, raz proti gréckym cisárom na sneme 

Nicejskom (787) a raz proti Lutherovi a Zwinglimu na sneme Tridentskom.  
— Najslávnejší umelci, ako Leonardo da Vinci (†1519), Raffael (†1520), Michal Angelo (†1564), 

Corregio (†1534), Canova (+ 1822) a i. boli zväčša podporovaní pápežmi. Treba ešte poznamenať, že z 
kláštorov vyšli prví maliari a maliarske dielne. 

 

Cirkev to bola, čo zaľudnila alebo zúrodnila celé veľké krajiny. 
 

Benediktíni a cisterciáni v stredoveku najmä v Germánií vykorenili pralesy, vysušili močiare, obrábali 

role a pod. A čo robia v ohľade tomto ešte dnes trapisti a iní rehoľnici medzi divochmi!  

 
Kňazom a mníchom ďakujeme za najznamenitejšie vynálezy. 
 
Jaheň Flavio Gioja (č. džoja) vynašiel dralo (t.j. magnet) a morský kompas (okolo 1300); Veit, mních 

v Areze, vynašiel tónovú stupnicu, pravidlá hudby a súzvuku (harmónie); dominikán Spina okuliare; 
františkán Bertold Schwarz puškový prach (okolo 1300); jezuita Kircher vynašiel čarodejný lampáš a 

nový druh zápalných zrkadiel (1646); Kopernik, kanonik frauenbergský, objavil celú sústavu svetovú 

(1507); jezuita Cavaliere mnohofarebnosť svetla (1647); benediktín Pontius, rodom Španiel, vynašiel 

metódu (spôsob), ako treba vyučovať hluchonemých (1570), a francúzsky kňaz Epee zdokonalil túto 
metódu; jezuita Lana vynašiel prostriedok, ako sa slepí naučia čítať (1687); jezuita Secchi (1878) 
objavil mnohé veci na telese nášho slnka, ktoré hvezdárom neboli známe; bavorský farár Kneipp 

vyznačil sa na poli vodoliečby. (†1897)  
— Protivníci Cirkvi hovoria, že Cirkev je nepriateľkou pokroku a osvety; ovšem, ak pod pokrokom 

rozumie sa spiatočníctvo v mravnosti a bohabojnosti, sebeckosť a baženia za pôžitkami.  
— Alebo hovoria, že Cirkev je nepriateľkou slobody; ovšem, ak pod slobodou rozumie sa drzosť a 

bezuzdnosť. ≪Priveľká sloboda je drzosť a táto vedie do otroctva≫. (Plató) 

 
4. Cirkev vždy napomáha i pozemskému blahobytu; toto dokazujú už nespočetné 

dobročinné ústavy a kresťanské pomocné spolky, ktoré Cirkev založila. 
 

Sotva bolo biedy alebo núdze, kde by Cirkev nebola pomáhala. To už nikto nemôže upierať. Cirkev 

zakladala napr. vychovávacie domy pre hluchonemých, slepých, siroty, zanedbané deti; skrze rehoľu 
milosrdných bratov a sestier opatrovala nemocných a zakladala nemocnice (špitály); stavala domy 

pre nevyliečiteľných, pre prepustených trestancov (Sv. Vincent Paulanský), pre pomätených na 

rozume, domovy pre starcov a stareny, pre nájdencov (p. Innocent III.), ujímala sa pocestných (ako 

mnísi na hore svätobernhardskej), na Východe zakladala útulne pre malomocných (obzvlášť v Birme 

v Zadnej Indii, kde medzi 12 miliónmi ľudí je 30.000 malomocných, ktorí neraz za celé desaťročia 

nevýslovne mnoho trpia a od krajanov sú zavrhovaní); slovom málo je takých dobročinných ústavov, 
ktoré by za svoj prvý vznik neďakovali Cirkvi.  

— A teraz ešte tie mnohé spolky dobročinnosti: Tu je veľký spolok sv. Vincenta pre chudobných, 

spolok tovarišov, spolky robotnícke, spolok Rafaela pre vysťahovalcov, spolok proti otrokársky, spolok 

Detinstva Ježišovho k zachráneniu pohanských deti, ústavy pre služobnú čeľaď po veľkomestách atď.  

— Len v jednej diecéze (kolínskej) za posledných 50 rokov bolo založených asi 1200 dobročinných 
ústavov a spolkov. Povšimnime si i toho, že sa pápeži obyčajne usilovali prekaziť hroziace vojny. Kto 

teda vraví, že Cirkev odkazuje ľudí len na ten život, ktorý je na druhom svete, a o ich súčasné potreby 

sa nestará, ten jej utŕha. ≪Keby Cirkev bola tu len na to, aby uspokojila potreby pozemského života, 

ani vtedy nemohla by doniesť viac úžitku, než doniesla≫. (Sv. Aug.) Právom hovorí protestantský 

dvorný kazateľ Thiele: ≪Peniaze, ktoré Cirkev dostáva, tečú od nej mnohými žľabmi nazad do života 

ľudu, vzdelávajúc ho a zúrodňujúc≫. Keby boháči nášho veku len čiastočne nasledovali príklad 

Cirkvi, terajšie pomery neboli by tak smutné. No aby pozornosť od vlastných chýb odvrátili, uvaľujú 

chyby svoje pričasto len na Cirkev. Robia ako zlodej, ktorého ľudia chcú ulapiť, a ktorý pri utekaní 
ukazuje na druhých . 
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10. Obcovanie svätých. 
 
Predstavme si prechod Izraelitov cez Červené more. Pri tomto prechode vidíme Izraelitov v troch 

častiach: jedna časť mala ešte len prekročiť Červené more a bola stiesnená nepriateľmi; druhá síce 
bola už blízko cieľa, no ešte ohrozená vodou; tretia však bola už šťastne na druhom brehu. Týmto z 

krajiny otroctva sa sťahujúcim a do zasľúbenej zeme putujúcim Izraelitom podobní sme my ľudia. I 

my sme pútnici do vlasti nebeskej. ≪Nemáme tu stáleho miesta, ale hľadáme budúce≫. (Žid. 13, 14) 

My všetci takrečeno putujeme na milostné miesto, kde máme sa zísť všetci. Niektorí z nás už sú na 
tom milostnom mieste (svätí), niektorí sú na ceste a už neďaleko cieľa (duše v očistci), niektorí zase 

ešte len začínajú putovanie (kat. kresťania tu na zemi). No všetci spolu tvoríme len jeden jediný ľud, 

veľkú rodinu Božiu. My všetci sme ≪spoluobčania svätých a domáci Boží≫. (Ef. 2, 19) Hoci 3 

synovia jedného otca nemajú rovnakého postavenia, lebo napr. najmladší syn chodí ešte len do 

ľudovej školy, starší navštevuje už vyšší ústav a najstarší zaujíma už isté miesto v živote, predsa 

patria k tejže rodine; lebo veď sú dietky jedného otca, teda všetci medzi sebou bratia a dediči 
otcovského majetku. Hoci na niektorom učilišti jedni žiaci navštevujú vyššie a druhí nižšie triedy, 

predsa všetci sú druh s druhom kolegovia; lebo domáhajú sa toho istého cieľa. Tak i my kat. kresťania 
na zemi, duše v očistci a svätí v nebi máme ten istý cieľ, totiž najvnútornejšie spojenie s Bohom. 

Preto všetci patríme spolu a máme medzi sebou obcovanie.  

— Údy tohto obcovania nazývajú sa ≪svätými≫, lebo všetci skrze krst sú posvätení (1. Kor. 6, 11) a 

k svätosti povolaní. (1. Tes. 4, 3) Mnohí z nich už sú dokonalé svätí. Sv. Pavol nazýva ≪svätými≫ i 

kat. kresťanov na zemi. (Ef. 1, 1). 

 

1. Obcovaním svätých nazýva sa spolupatričnosť a vnútorné spojenie kat. 
kresťanov na zemi, duší v očistci a svätých v nebi. 
 
Kat. kresťania na zemi volajú sa bojujúcou Cirkvou, lebo ešte majú bojovať proti svojmu 

trojnásobnému nepriateľovi, a síce proti svetu (t.j. proti vábeniu skrze zlých ľudí), proti svojmu telu 

(t.j. proti zlým žiadostiam svojim) a proti diablovi (t.j. proti jeho pokušeniam). (Jób. 7, 1) Duše v očistci 

volajú sa trpiacou Cirkvou, lebo ešte majú trpieť, až budú môcť vojsť do neba. Svätí v nebi menujú 
sa víťazoslávnou Cirkvou, lebo už zvíťazili nad svojimi nepriateľmi a tešia sa víťazstvu svojmu.  

— Je to snáď podivné, že duše v očistci a svätí v nebi volajú sa ≪Cirkvou≫; no treba mať na pamäti, 

že všetci sa krstom stali údmi Cirkvi a ako takí prešli len do iného stavu. Nie sú teda tri Cirkvi, ale len 

jedna v rozličnom stave. 

 

2. Kat. kresťania na zemi, duše v očistci a svätí v nebi tak sú spojení s Kristom, 
ako údy tela s hlavou. (Rim. 12, 4) 

 

Všetci sú oduševnení Duchom Sv. (1. Kor. 12, 13) Duša oživuje všetky údy tela a robí, že oko vidí, 
ucho slyší atď.; práve tak Duch Sv. oživuje údy tela Kristovho. (Sv. Aug.) Lebo Duch Sv. od Krista 
pochádza, nuž vlastne Kristus je správca všetkých údov tohto veľkého obcovania (spolčenia) a síce 

práve tak, ako hlava je správkyňou všetkých údov tela. Preto sa Kristus nazýva hlavou tela Cirkvi. 

(Kol. 1, 18) Kristus je ako vínny kmeň (Ján 15, 5), ktorý révovým ratolestiam dáva oživujúcej šťavy.  
— Každý úd tela má svoju zvláštnu činnosť; tak i každý úd Cirkvi svoje zvláštne dary. (1. Kor. 12, 6—

10; 28) Každý úd tela, napr. žalúdok, pracuje pre celé telo; tak i každý úd Cirkvi má slúžiť jej celému 

obcovaniu. I jednotlivé krajiny majú rozmanité plodiny, ktoré si vzájomne dodávajú. (Sv. Reh. Vel.) 

Všetky údy tela cítia bôľ, alebo majú sa dobre, keď niektorý z nich cíti bôľ alebo má sa dobre; také je 

aj obcovanie svätých následkom vzájomnej lásky. ≪Ak jeden úd trpí niečo, trpia s ním všetky údy; 

taktiež keď jeden úd je oslávený, radujú sa s ním všetky údy≫. (1. Kor. 11, 26) Svätí v nebi nie sú 

teda bezcitní voči nám.  

— Katolícki kresťania, ktorí ťažko zhrešili, ešte vždy sú údy tohto veľkého tela, no vôbec nie tí, čo z 

Cirkvi sú vylúčení (vyobcovaní); avšak hriešnici sú mŕtve údy na tele Cirkvi. 

 

3. Všetci údy obcovania svätých majú osoh z duchovných pokladov kat. Cirkvi a 
môžu si vzájomne pomáhať modlitbou a inými dobrými skutkami; len svätí v nebi 
nepotrebujú nijakej pomoci. 
 
Údy spoločnosti zúčastňujú sa všetci na spoločných výhodách ; štátni občania na dobrodeniach štátu 
(školy, nemocnice a pod. užívajú sa spoločne; pred súdom všetci musia byť vypočutí atď.) i údy rodiny 

majú účasť v jej statkoch. (Zemiansky rod, bohatstvo a pod. osoží všetkým údom rodiny.) Tak je i v 
Cirkvi: všetci jej údy zúčastňujú sa na jej spoločnom dobre. Všetky omše, prostriedky milosti a 
modlitby kat. Cirkvi, ďalej všetky dobré skutky kat. kresťanov sú osožné všetkým údom Cirkvi. V 

Otčenáši modlíme sa zároveň i za všetkých iných veriacich; omša slúži sa za všetkých živých i 
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zomrelých veriacich (to dokazuje modlitba kňaza pri obetovaní hostie a kalicha; to samé platí o 

breviári (kňazských hodinkách). Prečo najväčší hriešnik, ktorý patrí ku kat. Cirkvi, obráti sa ľahšie, 

než frajmaurer (slobodomurár)? Prečo kat. kresťan smie úfať skoršie vyslobodenie z očistca? Sv. 

František Xaverský, apoštol Indov, tešil sa na svojich misionárskych cestách ustavične myšlienkou, 

že kat. Cirkev modlí sa za neho a tým ho mohutne podporuje pri jeho diele.  
— Okrem toho všetci údy obcovania svätých môžu si vzájomne pomáhať. Je s tým práve tak, ako s 

údmi tela. Sila a zdravie jedného údu nášho tela dobré padne ostatným, ba i chorým údom. Koľko 

prispievajú k vyzdraveniu chorého tela napr. zdravé pľúca, zdravý žalúdok! A či oko vidí snáď len pre 

seba? Nie, ono vidí i k dobru iných údov; lebo keď ruke alebo nohe hrozí uder, ono upozorňuje telo, 

aby úderu vyhlo. Aj iné údy podporujú sa navzájom. (Sv. Aug.) Tak je i v Cirkvi. Že zásluhy jedných 
údov Cirkvi sú k dobrému i druhým, vidíme z toho, že Boh pre 10 spravodlivých chcel ušetriť Sodomu. 

 

3.1. My kat. kresťania na zemi môžeme si teda vzájomne pomáhať modlitbou a 
inými dobrými skutkami.  
 
Kresťania sa môžu druh za druha modliť k Bohu. Tak modlili sa kresťania za uväzneného Petra a 

vyslobodili ho. Sv. Štefan pri svojom kameňovaní vyprosil obrátenie Šavla. (Sv. Aug.) Sv. Monika 

svojou 18-ročnou modlitbou vyprosila obrátenie syna svojho Augustína. Už v Starom zákone prisľúbil 
Boh, že na príhovor kňazov bude milostivý ľudu. (3. Mojž. 4, 20; 4. Mojž. 16,48) Kristus povedal Márii 

Latastovej: ≪Ako kráľovná Estera svojou prosbou naklonila kráľa Assuera, aby výrok smrti vynesený 

nad židovským národom zrušil, tak niekedy dostačuje prosenie jednej jedinej duše, aby zadržalo 

rameno Božie, ktoré sa už pozdvihlo k potrestaniu celého národa≫. Preto napomína nás sv. Jakub: 

≪Modlite sa vzájomne za seba, aby ste boli spasení≫. (Jak. 5. 16) Sv. apoštoli veľmi často prosili 

kresťanov o ich modlitbu. Sv. Pavol hovorí k nim: ≪Prosím vás..., aby ste mi pomáhali svojimi 

modlitbami za mňa k Bohu≫. (Rim. 15, 30) Deti majú sa modliť za svojich rodičov a naopak. Modlitba 
za druhých je skutok milosrdenstva a donáša dvojnásobné požehnanie: tomu čo sa modlí, i tomu, za 

ktorého sa modlí.  
— Veriaci môžu druh za druha za dosť urobiť i skrze dobré skutky (modlitbu, pôst, almužnu). (Rim. 

katech.) Je to tak, ako v pospolitom živote: tu môže jeden zaplatiť dlhy druhého; a práve tak môže i 

kat. kresťan zaplatiť za druhého, čo tento je podlžný u Boha (hriechy volajú sa dlhmi, lebo musia byť 

zaplatené, t.j. odpykané). Preto stávalo sa, za prvých čias kresťanstva, že tým, čo verejne pokánie 

činili, odpúšťali sa pokuty za hriechy celkom alebo čiastočne, keď sa za nich niektorý mučeník 

prihováral. 
 

3.2. My môžeme pomáhať i dušiam v očistci skrze modlitbu a iné dobré skutky; 

duše v očistci zase môžu pomáhať nám svojou modlitbou, obzvlášť vtedy, keď prídu 
do neba. 
 
Už židia verili, že úbohým dušiam môžeme pomáhať. Židovský vojvodca Judas Machabejský dal v 

Jeruzaleme konať obetu za bojovníkov padlých vo vojne; za tým účelom poslal do Jeruzalema mnoho 

tisíc hrivien striebra. (2. Mach. 12) Cirkev napomína nás k modlitbe za úbohé duše, keď zvoní sa 
umieračikom a večer. Keď kňaz po pozdvihovaní pri omši sv. robí memento, modlí sa za zomrelých.  

≪Modlitba je kľuč, ktorým úbohým dušiam otvárame bránu nebeskú≫. (Sv. Aug.) Príhovor žijúcich 

veriacich, totiž obeta omše, modlitba, almužny a iné nábožné skutky prispievajú k uľaveniu pokút 

úbohých duší. (Sn. Lyon. 1274)  

— Duše v očistci môžu pomáhať i nám. Mnohí svätí tvrdia, že duše v očistci môžeme vzývať o pomoc. 

(Bell.; sv. AR) Sv. Katarína Bolonská († 1463) často vzývala úbohé duše v očistci, keď modlitba u 

svätých hneď nepomáhala. V takom prípade nikdy neprosila darmo. Duše zomrelých sú povďačné 

dobrodincom svojim. To vidíme zo slávneho víťazstva Judasa Machabejského nad Nikanorom. (2. 

Mach. 15) 
 

Svätí v nebi nám môžu pomáhať svojou modlitbou u trónu Božieho (Zjav. 8, 4), 

najmä vtedy, keď ich o pomoc vzývame. 
 
Svätí musia dobre vedieť, čo sa na zemi deje. Lebo veď spása záleží na úplnom vyhovení všetkým 

žiadostiam tvora. Sám diabol pozná naše slabosti, ako z jeho pokušení vysvitá. Proroci St. zákona 
predvídali budúcnosť a vedeli najtajnejšie veci. A svätí mali by menej vedieť? Keď už vedia, kedy sa 

hriešnik obráti (Luk. 15, 7), tým viac musia vedieť, keď ich niekto vzýva. ≪Svätí vidia v Bohu, ako v 

zrkadle, čo sa deje na zemi≫. (Sv. Ter.) Čože by nemali vidieť tí, čo vidia toho, ktorý všetko vidí? (Sv. 

Tom. Akv.) Tým, čo vnútorne hľadia na Boha, nič nie je skryté navonok. (Sv. Reh. Vel.) Keď však 
vzývame svätých o ich príhovor, modlia sa v nebi súčasne s nami. (Rim. katech.) Ich modlitba má 

veľkú  silu; lebo veď už i neprestajná modlitba spravodlivých na zemi mnoho vládze. (Jak. 5, 16) Koľko 

vládala už modlitba Abrahámova, ktorý prihováral sa u Boha za obyvateľov sodomských! (1. Mojž. 
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18) Ak už svätí, zakiaľ ešte v tele boli, mohli sa modliť za druhých s toľkým výsledkom, čože sú v stave 

vykonať teraz, keď už vydobyli víťazstva! (Sv. Hier.) Svätí takrečeno nútia Boha k vypočutiu svojej 

modlitby; oni robia to tak, ako vojaci pred pozemským kráľom; ukazujú mu totiž rany, ktoré v boji 

zaňho dostali. Tu Boh nič nemôže odoprieť. (Sv. Zl.) Vzývanie svätých odplatil Boh veľmi často i 

zázrakmi. Myslime na nespočetné zázraky na milostnom mieste v Lurde, na zázraky, aké sa skúmajú 

a dokazujú pred každým svätorečením, t.j. vyhlásením za Svätého. 

 

I naši zomrelí príbuzní a priatelia, ktorí sú v nebi, prosia ustavične za nás u trónu 
Božieho a často chránia nás od nebezpečenstva. 
 

Obcovanie s našimi zomrelými bratmi  neprestáva,  ale  trvá ďalej i po smrti. (Orig.)  ≪ Láska  

neumiera≫. (1. Kor. 13, 8) Láska k blížnemu teda neprestáva v nebi, ba tam skôr je oslávená, teda 

úprimnejšia. Ešte i ten nešťastný boháč v pekle ukazoval prítulnosť svoju k bratom žijúcim na zemi. 

(Luk. 16, 19) Prorok Jeremiaš a nábožný veľkňaz Oniaš modlili sa v predpeklí za ľud židovský. (2. 

Mach. 15, 14) I Kristus sľúbil apoštolom, že za nich bude prosiť. (Ján 14, 16) Sv. Augustín po smrti 

matky svojej sv. Moniky a sv. Václav po smrti starej matky svojej sv. Ľudmily došli veľmi skoro ešte 

väčšej svätosti. Prečo?  

— Podobne môžu svätí v nebi svojim príhovorom pomáhať i dušiam v očistci. ≪Len sama Mária 

svojim príhovorom každodenne vyslobodzuje z očistca niekoľko duší≫. (Alanus) Mária je kráľovná a 

matka úbohých duší. (Sv. Brig.) Na výročný deň Nanebovzatia prebl. Panny bývajú každoročne tisíce 

úbohých duší vyslobodené skrze Máriu (Sv. Pet. Dam.; sv. Alf.); a tak podistým i v druhé hlavné 
sviatky Matky Božej. I v soboty (sobota, ako známo, je zasvätená Matke Božej) vyslobodzuje Mária 

mnoho úbohých duši z očistca. (Pap. Ján XXII. v bulle Sabbatina.) I sv. anjeli majú súcit s úbohými 

dušami, svojimi budúcimi družkami. Zvlášť sv. archanjel Michal mnoho sa prihovára za úbohé duše. 

≪Jeho modlitba nosí duše do neba≫. (Tak čítame v jednej cirkevnej modlitbe.) Tento nebeský 

vojvodca má aj úlohu, aby tie duše, čo majú vojsť do neba, viedol do raja radosti. (Modlitba cirkevná.) 
V očistci ujímajú sa nás i tí anjeli, ktorí na zemi boli nám strážcami alebo ktorých sme zvlášť ctili. (Bl. 

Faber) Hľa, aké vznešené a potešiteľne je učenie Cirkvi o obcovaní svätých! 
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X. ČLÁNOK VIERY : ODPUSTENIE HRIECHOV. 
 

1. Niet človeka na zemi bez hriechu; preto každý potrebuje odpustenie hriechov. 
 
Kto vraví, že je bez hriechu, je luhár. (1. Ján 1, 8) Lebo sedemkrát (t.j. často) padá spravodlivý. (Prísl. 

24, 16) Boh dáva nám často upadať do všedných hriechov, aby nás v pokore zachoval. (Sv. Fr. S.) 
Lebo denne hrešíme, musíme sa i každý deň modliť v Otčenáši za odpustenie hriechov. (Sv. Zl.) Bez 

zvláštnej výsady Božej, akú mala Matka Božia, nemôže nikto po celý život byť bez všedných hriechov 

(Sn. tr. 6, 23); ba už i k tomu, aby sa niekto dlhší čas vyhýbal všedným hriechom, potrebná je zvláštna 
pomoc milosti Božej. (Sv. Aug.) Dokonalosť, akej slabosť ľudská môže dôjsť, záleží na tom, aby človek 

s úplnou rozvahou neupadol do nijakého, ani len všedného hriechu. (Sv. Alf.) 

 

2. Môžeme dosiahnuť odpustenie hriechov, lebo nám ho zaslúžil Kristus svojou 
smrťou na kríži a lebo apoštolom a ich nástupcom dal moc odpúšťať hriechy. 
 
Pre človeka na zemi nič nie je potešiteľnejšieho nad odpustenie hriechov. Lebo nič nezapríčiňuje nám 

viac nepokoja, ako hriechy. Už pohanský svetomudrc Sokrates oddával sa radostnému očakávaniu, 

že príde akýsi prostredník, bohom poslaný, a naučí ľudí, akým spôsobom môžu dosiahnuť odpustenie 

hriechov. (Meh.) Odpustenie hriechov zaslúžil nám Kristus svojim najsvätejším umučením na dreve 

kríža. (Sn. Tr. 6, 7) Kristus je Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. (Ján 1, 29) Krvou jeho máme 

vykúpenie a odpustenie hriechov. (Kol. 1, 14) Kristus je zmierenie za hriechy naše; no nie len za naše, 

ale i za hriechy celého sveta. (1. Ján 2, 3)  
— Kristus dal moc odpúšťať hriechy len sv. apoštolom i ich nástupcom. Kristus i sám mal moc 

odpúšťať hriechy; odpustil Magdaléne, mýtnikovi Zachejovi, pravému lotrovi; pri uzdravení 

porazeného povedal výslovne: ≪Aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy, pravím tebe: 

Vstaň vezmi, posteľ svoju a iď≫. (Mat 9, 6) Tu istú moc, ktorú mal Kristus, dal i sv. apoštolom. Riekol 

k nim po svojom zmŕtvychvstaní: ≪Prijmite Ducha Sv. Ktorým odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im, 

a ktorým zadržíte, zadržané sú≫. (Ján 20, 23) Kto teda chce dosiahnuť odpustenie svojich hriechov, 

musí sa obrátiť k apoštolom, nasledovne k biskupom a od nich ustanoveným kňazom, a len 

v katolíckej Cirkvi odpúšťajú sa hriechy; lebo len ona zvlášť dostala k tomu ako záruku Ducha Sv.≫ 

(Sv. Aug.) 

 

3. Smrteľné hriechy odpúšťajú sa skrze krst a pokánie, všedné skrze dobré skutky, 

vykonané V stave milosti. Také dobré skutky sú: Modlitba, pôst, dávanie almužny, vypočutie 

omše sv., sv. prijímanie, užívanie svätenín, získanie odpustkov, odpustenie urážky. 

 

Krst je loď, na ktorú sme sadli pri plavbe do neba; keď spáchame ťažký hriech, podobáme sa tým, čo 

utrpeli stroskotanie lode. Títo môžu sa zachrániť len tak ak sa zachytia a pevne držia nejakej dosky; 

tak i kresťan, keď upadol do ťažkého hriechu, môže byť spasený len tak, keď sa utieka k pokániu. 
Ani len samou modlitbou, pôstom a dávaním almužny nemôžeme dosiahnuť odpustenie smrteľných 

hriechov. Tieto skutky, môžu nás iba viesť k pokániu; len toto potom zotrie hriechy. ≪Na tom nič 

nemôžu zmeniť anjeli, ani archanjeli; ba ani len Vykupiteľ neodpustí nám hriechy bez pokánia≫. (Sv. 

Aug.)  

— K zahladeniu všedných hriechov ovšem dostačujú dobré skutky. Tak hovorí sv. Augustín:≪Jeden 

Otčenáš, ktorý sme sa zo srdca pomodlili, zničí všedné hriechy celého dňa≫. Všedné hriechy môžu 

sa odpustiť pokropením svätenou vodou, odpustkami, modlitbou, prijímaním, biskupským 

požehnaním atď. (Sv. Tom. Akv.) Avšak odpustenie všedných hriechov nie je nič iného, ako odpustenie 
súčasných pokút za hriechy. Prečo ? 
 

4. Niet tak veľkého hriechu, ktorý by Boh tu na zemi neodpustil, ak ho oľutujeme a 
úprimne sa z neho vyspovedáme. 
 

Boh sľubuje kajúcim hriešnikom: ≪Keby hriechy vaše boli ako šarlát, budú biele ako sneh; a keby 

boli červené ako purpur, budú biele ako vlna≫. (Is. 1, 18) Boh nerobí rozdielu medzi hriešnikmi, ale 

dovolil kňazom, odpustiť každý hriech bez výnimky. (Sv. Ambr.) Preto nik nemôže byť tak bezbožný a 

hriešny, že by nemal ešte istej nádeje, dosiahnuť odpustenie, ak úprimne oľutuje svoje poblúdenia. 

(Rim. katech.) Áno Boh najdobrotivejší tým radšej prijíma kajúceho hriešnika, čím väčšie sú jeho 

hriechy. Veď väčšie milosrdenstvo slúži mu i k väčšej cti. Boh podobá sa rybárovi, ktorý tým radšej 
loví, čím väčšie ryby uloví.  

— Len hriechy proti Duchu Sv. neodpúšťajú sa, lebo človek, ktorý hreší proti Duchu Sv., nechce sa 

polepšiť. Vina teda nie je na Bohu, ale na človeku; lebo veď človek nechce opustiť hriech, teda ani 

oľutovať, hoci ho pozná. No bez ľútosti a zmenenia mysle niet odpustenia.  
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5. Hriech, ktorý raz je odpustený, nikdy viac neožije, ani vtedy, keď človek znovu 

upadne do smrteľného hriechu (Sv. Tom. Akv.) 
 

Inak je to s dobrými skutkami; tieto zase ožijú, keď sa človek zmieril s Bohom. Hľa, aký milosrdný je 

Boh! 

XI - XII. ČLÁNOK VIERY : NAŠE POSLEDNÉ VECI. 

1. Smrť. 
 

Zem je bojisko, na ktorom každý deň zúri boj a padajú tisíce ľudí. Veď každodenne zomiera na celej 

zemi asi 88.000 ľudí (na jednu minútu pripadá teda 60, na sekundu 1); každoročne umiera okolo 32 

milión.  
— Spánok je obrazom smrti. 
 

1. Pri smrti človeka stane sa toto: duša odlúči sa od tela a ide do krajiny duchov; 

telo však vezme porušenie a obráti sa na prach. 
 
Pri smrti odlúči sa duša od tela. Keď zo stroja (mašiny) vypustia paru, tento prestane pracovať. Niečo 

podobného stane sa, keď duša, tento božský dych, opustí telo. Sv. Pavol nazýva smrť rozdelením. (2. 
Tim. 4, 6) Telo je akoby obálkou alebo odevom, ktorý sa pri smrti zhadzuje. Telo je stánok, kde býva 

duša. (2. Pet. 1, 14) Pobyt duše v tele je podobný pobytu duši spravodlivých v predpeklí. Vo chvíli 
smrti nastáva hodina oslobodenia. (Mar. Lat.) Pri smrti vypúšťa sa duša zo svojho žalára. (Sv. Aug.) 

Že v mŕtvom niet duše, vyplýva už z toho, že jeho telo je celkom bez života. Niet už toho, čo ho 

oživovalo.  

— Pri smrti vráti sa duch k Bohu, ktorý ho dal. (Kaz. 12, 7) Smrť je cestovanie do večnosti. (Sv. Zl.) 
Mýlia sa teda tí, čo myslia, že duše zomrelých spoja sa zase s telami ľudskými alebo i zvieracími a v 

nich znovu bývajú. (Názor starých Egypťanov.) I tí sú na omyle, čo sa domnievajú, že duša pohrúži 
sa do spánku, z ktorého len v deň súdny sa prebudí. Telo spí po smrti a zobudí sa v deň súdny, ale 

nie duša.  

— Telo po smrti vezme porušenie. Lebo je zo zeme, stane sa zase zemou; rozpomeň sa na slová, 
ktoré riekol Boh k padlému Adamovi. (1. Mojž. 3, 19) Hoci telá všetkých ľudí vezmú porušenie, predsa 

sa to nestalo s telami Krista a Márie. Akože? I telá mnohých svätých alebo aspoň jednotlivé údy ich 
tiel sú ešte neporušené až po dnešný deň. Predsa všetky telá zase budú vzkriesené v deň súdny. Smrť 

je spánok v nádeji skorého vzkriesenia. (Sv. Tom. Akv.) Smrť vyobrazuje sa v podobe kostlivca, lebo 

i nám dá takú ohyzdnú podobu; s kosou v ruke, lebo životu ľudskému tak chytro robí koniec, ako 

kosa tráve. (Ž. 102, 15) Smrť vlastne mala by držať kľúč v ruke, lebo nám otvára vchod do života 

večného. 

 

2. Všetci ľudia musia zomrieť, lebo smrť je následok dedičného hriechu. 
 

Prarodičia svojou neposlušnosťou stratili dar nesmrteľnosti tela. Preto všetci musíme zomrieť. Skrze 

jedného človeka prišiel na svet hriech a skrze hriech prišla smrť; táto prešla na všetkých ľudí, lebo 
všetci zhrešili v Adamovi. (Rim. 5, 12) Človek, ktorý kedysi chcel byť ako Boh, hlboko ponižuje sa 

smrťou; tým podstupuje trest za svoju pýchu. Len Henoch (1. Mojž. 5, 24) a Eliáš (4. Kráľ. 2) bez smrti 

boli vzatí so zeme; no navrátia sa pred všeobecným súdom (Sir. 44, 16; Mat. 17, 11) a zomrú len 
potom. Zomrú i tí ľudia, čo v deň súdny ešte žiť budú. (Sv. Tom. Akv.) Iba Kristus nebol by musel 

zomrieť, lebo veď bol bez všetkého hriechu. Avšak Kristus dobrovoľne zomrel za nás.  
— Smrť vyrovnáva chudobného a bohatého. Život je divadlo, kde jeden za krátky čas vystupuje ako 

sudca, druhý ako vojvodca, tretí ako vojak a pod., no po hre nemá už ničoho takého. (Sv. Zl.) Ako pri 

šachovej hre všetky figúry majú určité miesto, ale po hre pohádžu sa dovedna a ležia v škatuli, tak 
vodí sa i ľudom na zemi; teraz majú rozličné hodnosti; no keď skončí sa hra života, všetci prídu do 
jednej a tejže zeme. (Diez) Keď boháč usne, nič nemôže vziať so sebou, (Jób 27, 16) Smrť ruší všetky 
hodnosti a dôstojnosti. (Sv. Amb.) Ba mnohí, čo sú prví, po smrti budú poslední, a mnohí čo sú tu 

poslední, potom budú prví. (Mat. 19, 30)  
— Život je ako sen, lebo pominie tak chytro, ako vznikol. (Sv. Zl.) Naše dni na zemi sú ako tieň. (Jób. 

8, 9) Život je ako pavučina. (Ž 89, 3) Život je para, ktorú vidno chvíľku, a potom zmizne. (Jak. 4, 15) 
Hodina smrti je nám neznáma. Zomrieme v hodinu, keď sa nenazdáme. (Mat. 24, 44); Smrť príde ako 

zlodej. (Mat. 24, 43) Ako jastrab vrabcov, ako vlk baránky, tak smrť lapá ľudí. (Sv. Efr.) Život je fakľa, 

ktorú často i malý vietor zaháša. (Sv. Reh. Nis.) My na zemi sme podobní vojakovi, ktorý na neurčitý 

čas dostal dovolenie a tak ani za deň nie je istý, či nebude povolaný. (Fár. Kneipp) Iba niektorým 

svätým zjavil Boh hodinu smrti. Pred inými skryl ju z dôležitých príčin: keby totiž človek poznal 
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hodinu smrti, nejeden by upadol do zúfalstva; iný zase viedol by rozpustilý život, keby vedel, že mu 

ešte veľa rokov pozostáva k životu. Pováž teda z jednej strany dobrotu, z druhej múdrosť Božiu!  

— Lebo hodina smrti nie je nám známa, máme v každú chvíľu byť prichystaní na smrť. Kristus 

napomína nás: ≪Preto i vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, ktorej neviete≫ (Mat. 

24, 44) Mysli na podobenstvo o 10 pannách. (Mat. 25) Smrť je ako veľký pán, ktorý nikoho nečaká, 

ale chce, aby ho všetci čakali. (Sv. Efr.) Ak teraz nie si prichystaný, boj sa, že nešťastne zomrieš! Lebo 
aký život, taká smrť. Tí, čo polepšenie života až k smrti odkladajú, podobajú sa žiakovi, ktorý chce sa 

učiť len potom, keď už skúška príde. 
 

3. Smrť je strašná len hriešnikovi, ale vôbec nie spravodlivému. 
 

Len ľuďom telesným a bažiacim za pôžitkami je smrť strašná (ona je koncom šťastia, ktorého sa 

domáhali, a začiatkom večnej biedy), no vôbec nie ľuďom nábožným a cnostným. ≪Spravodlivý pri 

smrti obrezáva sa takrečeno ako strom, aby na druhom svete ešte krajšie ovocie niesol; hriešnik však 

vytrháva sa pri smrti ako strom s koreňom a hodí sa do ohňa≫. (Sv. Vinc. F.) Pre spravodlivého niet 

umierania, ale je len prechod do života večného. (Sv. Ant. Pad.) Všetci svätí tešili sa umieraniu; chceli 

byť rozdelení, ako sv. Pavol, a byť s Kristom. (Filip. 1, 23) Ako nádenník želá si dokončiť prácu, aby 

mzdu obdržal, tak i spravodlivý želá si skoro umrieť, aby svoju mzdu v nebi dostal. (Kard. Hugo) Svätí 

tak túžili po smrti, ako plavec po prístave, pocestný po cieli svojej cesty, roľník po žatve. (Sv. Zl.) Pri 
smrti raduje sa spravodlivý práve tak, ako človek, ktorý má opustiť dom, čo sa už rúca, a musí vojsť 

do pekného. (Sv. Zl.) Všetci svätí umierali s veselou tvarou. ≪Ó, jak sladko umiera ten, kto nábožne 

žil !≫ (Sv. Aug.)  

— Pošetilí ľudia si myslia, že šťastne zomiera ten, čo rýchlo zomiera. Nie rýchla smrť padá na váhu, 

ale duševný stav umierajúceho. Lebo kam strom padne, tam ostane ležať, (Kaz. 11, 3) t.j. na ktorej 

strane je najviac konárov, na tú i padne. Ak konáre sú na severnej strane, padne na sever; ak sú 

nachýlené na juh, padne na juh. Podobne je aj u človeka: k čomu bola vôľa človeka hlavne náchylná, 

k tomu bude smerovať i po smrti. Šťastlivý človek, ktorého vôľa hlavne len k Bohu bola obrátená 
(ktorý teda mal lásku k Bohu a tak i posväcujúcu milosť), lebo ten uvidí Boha. Ale nešťastný ten, 

ktorého vôľa bola obrátená len k pozemským veciam (ktorý teda miloval len svet a bol v stave 
nemilosti), lebo od Boha bude odlúčený. 
 

4. Aby sme šťastlivou smrťou zomreli, denne máme prosiť milého Pána Boha o 

šťastlivú smrť a už teraz odlúčiť sa dobrovoľne od pozemských statkov a pôžitkov. 
 
Šťastlivo zomiera, kto sa s Bohom najprv úplne zmieril a do poriadku priviedol súčasné záležitosti 

svoje.  

— Máme teda prosiť Boha obzvlášť, aby nám dal milosti svojej, že by sme ešte pred smrťou prijať 
mohli sv. sviatosti umierajúcich. Máme tiež zavčas urobiť závet (testament); tak budeme podobní 
plavcovi, ktorý kvôli stroskotaniu lode vyhadzuje všetko do mora a tak ujde nebezpečenstvu. Náhla 
smrť nie je teda nič žiaduceho; lebo kto náhle zomrie, nemôže usporiadať ani súčasné, ani večné 

záležitosti svoje.  Preto  modlíme  sa v litániách : ≪Od náhlej a neočakávanej  smrti osloboď nás, 

Pane!≫  

— Modlitba za šťastlivú smrť už preto je dobrá, lebo tak často bývame upomínaní na smrť. Cirkev rada 

upomína nás na smrť, tak na Dušičky, na Popolnú stredu, pri zvonení umieračikom atď. Upomínanie 

na smrť totiž je veľmi užitočné; lebo odstrašuje od hriechu. ≪Pamätaj na posledné veci svoje a 

nezhrešíš na veky≫. (Sir. 7, 40) Kto častejšie pamätá na smrť, bude mať tak málo radosti z 

pozemských vecí, ako na smrť odsúdený človek z dobrého jedenia. Ani Damokles nemal veľa radosti 

pri hostine, keď zbadal meč, ktorý na vlase visel mu nad hlavou. Pováž tiež, že nás Boh najláskavejší 
každodenne upomína na smrť zapadaním slnka a nastúpením noci. Ba i spánok upomína nás každý 

večer na smrť.  
— Máme sa už teraz dobrovoľne odlúčiť od pozemských statkov a pôžitkov. Veď po smrti oko naše 

nebude hľadieť, ani ucho počuť, ani ústa naše nebudú hovoriť atď. K tomuto stavu, aký iste nastúpi, 

máme sa už teraz dobrovoľne približovať. Máme bojovať proti zvedavosti očí a uší, vyhýbať sa 

zbytočným rečiam i zbytočnému požívaniu jedla a nápoja. Máme teda už teraz začať umierať.                

≪Umierajme, aby sme žili≫. (Sv. Basil) Dobré skutky, ktoré Boh od nás žiada, ako: modlitba, pôst, 

almužna, nie sú nič iného, než odvrátenia srdca od pozemských vecí. Len tí ľudia, ktorých srdce 

nelipne k pozemským veciam, po smrti uvidia Boha; preto hovorí Kristus: ≪Blahoslavení čistého 

srdca, lebo oni uvidia Boha≫ (Mat. 5, 8) 
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2. Zvláštny súd. 

 

1. Hneď po smrti našej bude zvláštny súd. 
 

Sv. Pavol hovorí: ≪Ustanovené je ľuďom raz umrieť, a potom súd≫. (Žid. 9, 27) Z podobenstva o 
boháčovi a chudobnom Lazarovi vysvitá, že obaja po smrti hneď boli súdení. Už pohanskí Gréci verili, 

že v podzemnom svete sú traja sudcovia. V hodinu smrti povie nám Boh: ≪Vydaj počet z vladárstva 

svojho≫. (Luk. 16, 22) Potom príde spravodlivá odplata. Keď Boh už od človeka žiada, aby 

nádenníkovi po jeho vykonanej práci nezadržal mzdu, tým viac má sa očakávať od Boha samého, že 

človekovi, ktorý prácne dokonal dielo svojho dňa, nezadrží mzdy. ≪Smrť je výplata služobnej mzdy, 

milosť žatvy≫. (Sv. Amb.) Ak táto výplata sa oneskorí u jednotlivých ľudí (lebo totiž najprv musia byť 

očistení v očistci), nuž vina tohto oneskorenia iste neleží na Bohu, ale na človeku.  
 

Zvláštny súd bude konať Kristus, a síce týmto spôsobom: odkryje celý život náš a 
bude s nami tak zachádzať, ako sme my zachádzali s blížnym svojim. 
 

Zvláštny súd bude konať Kristus; lebo on hovorí: ≪Otec nesúdi nikoho, ale všetok súd dal Synovi≫. 

(Ján 5, 22) Kristus pri poslednej večeri prisľúbil apoštolom, že po svojom nanebovstúpení znovu príde, 

aby ich k sebe vzal. (Ján 14, 3) Kedyže prišiel Kristus k nim? Navidomoči pri smrti. I o Jánovi povedal: 

≪Chcem, aby on tak zostal tak, kým prídem≫. (Ján 21, 22) Apoštoli teda tešili sa tomu okamžiku, 

v ktorom zase uvidia Krista (Ján 3, 2 ); i osvedčili, že, zakiaľ sú v tele, sú vzdialení od Krista. (2. Kor. 

5, 6)  

- Avšak súd tento nesmieme si tak predstavovať, akoby duša musela ku Kristu hore do neba vystúpiť 
alebo akoby Kristus k nej na zem zostúpil. Toto vôbec nie je potrebné. Lebo Kristus na dušu od tela 
odlúčenú pôsobí takým spôsobom (osvieti ju tak), že ona naskutku celkom jasne zbadá, že jej 
Vykupiteľ ju spravodlivo súdi. Týmto pôsobením a osvietením zbadá duša, že Boh odkrýva celý život 

človeka. Kristus hovorí: ≪Ako blesk vychádza od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude i 

príchod Syna človeka≫ (Mat. 24, 27), t.j. pri našej smrti, po ktorej nasleduje príchod Krista, zjaví sa 

duchu celý život náš a síce s rýchlosťou a jasnosťou blesku. (Bl. Kl. Hofb.) Keď príde hodina božskej 

spravodlivosti, Boh predstaví očiam každého človeka osobitne všetky jeho skutky. (M. Lat.) Pri smrti 
človeka budú zjavené jeho skutky. (Sir. 11, 29) Všetci, ktorí boli už blízko smrti, tvrdia, že sa v tom 

okamihu predstavili ich duchu dávno zabudnuté veci zo života, ba i z ich mladého veku. Áno pri smrti 

vyjdú najavo i naše najtajnejšie skutky. Lebo Kristus hovorí: ≪Nič nie je skryté, čo by nebolo 

objavené, a nič tajné, čo by nebolo poznané a nevyšlo najavo≫. (Luk. 8,17) Ba poznáme i každé 

daromné slovo, ktoré sme hovorili, a budeme musieť účtovať z neho. (Mat. 12, 36) Duch náš je 

podobný maliarovi; maľuje vo vnútri našom mnohé myšlienky, úmysly a obrazy. Až pri smrti odtiahne 

sa opona, vtedy ukáže sa obraz, ktorý bol dovtedy zahalený, a poslúži maliarovi alebo ku cti, alebo 

k veľkej potupe keď maľoval ohavné potvory neprávosti. (Sv. Basil) Po smrti človeka otvárajú jeho 
závet (testament). A hľa, čo o závete to platí aj o svedomí; i toto bude otvorené pri smrti. Akože? Keď 
slnko svieti do chyže, vidno tisíce práškov; tak uvidíme najmenšie chyby, keď Slnko spravodlivosti 

osvieti pri smrti nášho ducha.  

— V deň súdu vidíme tvár Božiu voči sebe tak, ako sme sa v živote ukazovali voči blížnemu svojmu. 
Boh je podobný zrkadlu, v ktorom sa úplne zračí obraz toho, čo pred ním stojí. (Ľud. Gran.) Preto 

hovorí Kristus: ≪Akou mierou merať budete, takou i vám bude namerané≫. (Mat 7, 2)  
— Po súde nasleduje odplata. 
 

2. Po zvláštnom súde idú duše ľudské buď do neba alebo do pekla alebo do 
očistca. 
 

Že výrok hneď po súde bude vykonaný, vidno z podobenstva o boháčovi a chudobnom Lazarovi. (Luk. 
16) Cirkev rozhodla, že duše, ktoré po krste nezhrešili, a tie, čo síce zhrešili, ale hriechy svoje na zemi 
alebo v očistci dokonale odpykali, hneď (= bez meškania) do neba sa dostanú; a že tí, čo v smrteľnom 

hriechu zomrú, hneď do pekla prídu. (Sn. Lyon. II. 1274) Duše spravodlivých, ktoré celkom sú 

dokonalé, hneď prídu do neba, akonáhle opustili telo. (Sv. Reh. Vel.) Akonáhle duša spravodlivého 

opustí telo, hneď odlúči sa od nespravodlivých, a sv. anjeli vedú ju do neba. (Sv. Justín) Mýlia sa tí, 
čo si myslia, že duše spravodlivých majú po smrti iba akúsi predchuť večnej spásy a že úplnú spásu 

dosiahnu len po vzkriesení tiel; že i nespravodliví len po vzkriesení budú účastní úplného zatratenia. 
(Názor gréckych rozkolníkov.)  

— Avšak len veľmi málo je takých, čo hneď prídu do neba; lebo ≪nič nečistého nemôže vojsť do 

kráľovstva nebeského≫. (Zjav. 21, 27) Ba spravodlivý zriedka vyhne sa očistcu. (Bellar.) Bohoslovci 

sú i toho názoru, že počet zavrhnutých ľudí je väčší, než spasených. Odvolávajú sa na slová 

Spasiteľove: ≪Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených≫. (Mat. 20, 16) Všetci majú byť spasení, no 
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málo je tých, čo prijímajú milosť a budú spasení. (Suarez) Menší je počet tých, čo budú spasení. (Sv. 

Tom. Akv.)  

— Po zvláštnom súde bude nasledovať ešte druhý, všeobecný súd sveta. Pri zvláštnom súde dostane 

odplatu alebo pokutu len duša ako hlavná pôvodkyňa dobrého alebo zlého; pri všeobecnom súde na 

konci sveta bude účastný odplaty alebo pokuty i nástroj duše, telo. 

3. Nebo. 
 

1. Nebo je miesto večných radostí. 
 

Kristus apoštolom na hore Tábor dal vopred okúsiť radosti nebeské. (Mat. 17) Pri krste Krista sa 

otvorilo nebo. (Mat. 3, 16) Štefan videl nebo otvorené. (Sk. ap. 7, 55) Sv. Pavol bol unesený do neba. 

(2. Kor. 12, 2)  
— Nebo je i miesto i stav. Ako miesto podľa mienky bohoslovcov je nad hviezdami (povýšené nad 

týmto viditeľným svetom). Hoci tento názor nie je článok viery, predsa je dobre odôvodnený. Lebo 

Kristus zostúpil z neba, vstúpil naň a zase príde z neho.  
— Nebo je i stav duševný; záleží z videnia Boha (Mat. 18, 10), z pokoja a radosti v duchu. (Rim. 14, 

17) Hoci teda anjeli-strážci a svätí zostupujú k nám na zem, predsa sú v nebi. ≪Anjeli vôbec nemôžu 

stratiť videnie Boha, keď k nám prichádzajú≫. (Sv. Bern.) Kráľom neba je Kristus. Kristus pred 

Pilátom nazýva sa kráľom, ale i hovorí: ≪Kráľovstvo moje nie je z tohto sveta≫. (Ján 18, 36) Kajúci 

lotor na kríži uznával Krista za Kráľa nebeského; lebo riekol k Spasiteľovi: ≪Pane, rozpamätaj sa na 

mňa, keď prídeš do kráľovstva svojho≫. (Luk. 23, 42) V nebi uvidíme anjelov Božích vystupovať 

a zostupovať na Syna človeka. (Ján 1, 51) V nebi sa anjeli klaňajú Kristovi. (Žid. 1, 6)  

— Nebo je opravdivá vlasť naša. Tu na zemi sme my len cudzinci. (2. Kor. 5, 6) Prôvody (procesie) 

znázorňujú túto pravdu. 

 

Radosti nebeské sú nevýslovne veľké: spasení sú zvlášť oslobodení od všetkého i 
najmenšieho zlého, tešia sa videniu Boha i priateľstvu všetkých nebešťanov. 
 

Radosti nebeské sú nevýslovne veľké. Sv. Pavol hovorí: ≪Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do 

srdca ľudského nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú≫. (1. Kor. 2, 9) Spásu si možno 

zaslúžiť, no nie opísať. (Sv. Aug.) A kráľ Dávid hovorí k Bohu: ≪Opojení budú (totiž spasení v nebi) z 

hojnosti domu tvojho; a napojíš ich potokom rozkoše≫. (Ž. 3,59) Terajší život náš voči večnej spáse 

je viac smrť, než život. (Sv. Reh. Veľ.) Radosti spasených sú tak veľké, že ani všetky utrpenia 

mučeníkov neboli by dostatočnou cenou k zaslúženiu čo i len jednej hodiny nebeskej spásy. (Sv. Vinc. 

Fer.) Tam budeme mať tie isté radosti, ktoré má Boh (Mat. 25,21); lebo budeme účastní božskej 

prirodzenosti (2. Pet. 1, 4) a podobní Bohu. (1. Ján 3, 2) V nebi premeníme sa, ako železo v ohni. 

(Rim. katech.) Ako ranné slnko zrkadlí sa v nesčíselných kvapkách rosy a tvorí z nich akoby malé 
slnká, tak i Boh zrkadlí sa v každej duši, ktorá je v nebi.  

- V nebi je veľa príbytkov. (Ján 14. 2) Kráľovstvo nebeské je podobné veľkej hostine (Luk. 14, 16; Mat 

8, 11), kde Boh sám obsluhuje hostí. (Luk. 12, 37) V nebi niet telesného jedla, ale tam je len duchovné. 

(Tob. 12, 19) V nebi je veľké svetlo. (1. Tim. 6, 16) V nebi počuť chválospevy anjelské. (Ž. 83, 5) Svätí 

nosia biele rúcho. (Zjav. 7, 14) Dostanú z ruky Pána utešenú korunu. (Múdr. 5, 17) Svätí majú úplnú 

slobodu a vládnu všetkými statkami, aké Boh má. (Mat. 24, 47) Oni sú tam, kde je Kristus. (Ján 17, 
24) Boh vynahradí im tam stonásobne všetko, čo na zemi preňho opustili. (Mat. 19, 29) Už tá 
hviezdnatá obloha je krásna; ale aká krásna musí byť ona v blízkosti samého trónu Božieho! Už i zem 

poskytuje nám toľké radosti, najmä na jar alebo pri cestovaní. Avšak zem v prirovnaní k nebu je 

predsa len púšť. ≪Keď nám ty, ó Bože, už vo väzení preukazuješ tak veľké veci, čože nám učiníš v 

paláci ?≫ (Sv. Aug.) Čo všetko môže nám dať Pán, ktorý je všemohúci! A predsa radosti nebeské nie 

sú telesné (Mat. 22, 30), aké napr. Mohamed sľuboval prívržencom svojim. Kto by myslel, že radosti 
nebeské záležia na dobrom jedle a pod., bol by podobný koňovi, ktorý si myslí, že pán jeho v deň 

svadby predloží hosťom dobré seno, aby si na ňom pochutnávali. Spasení sú oslobodení od všetkého 
zlého. Ľahšie je vypočítať všetko zlé od ktorého spasení sú oslobodení, než udať ich radosti. (Sv. Aug.) 

Spasení nebudú ani hladovať, ani žízniť. (Zjav. 7, 16) Nebude viac smrti, ani smútku, ani náreku, ani 

bolesti. (Zjav. 21, 4) A noci tiež už nebude. (Zjav. 25, 5) Ani už nebudú môcť hrešiť; lebo vôľa ich je 

menená na vôľu Božiu, ako kvapka vody, vpustená do vína, hneď dostane chuť i farbu vína. (Bern.)  
- Spasení hľadia ustavične na tvár Božiu. (Mat. 18, 10) Vidia teda jasne nesmiernosť, všetky 

dokonalosti a všetky diela Božie. (Sv. Aug.) Vidia Boha, aký je. (1. Ján. 3, 2) Vidia Boha z tvári do 

tvári. (1. Kor. 13,12) Vidia Boha nie snáď v obraze, ale prítomný je ich rozumu tak, ako oku strom, 

ktorý je pred ním. (Sv. Tom. Akv.) K tomuto videniu Boha duše nemôžu dostať sa zo svojej vlastnej 
sily (ako ani my nemôžeme dôjsť k viere z vlastnej sily), ale zvláštnym pôsobením božským (svetlom 
slávy), ktoré ich schopnými robí. Následkom tohto videnia sú podobní Bohu. (1. Ján 3, 2) S videním 

Boha sú spojené nevýslovné radosti. ≪Spasení majú viac radosti z blahoslavenstva Božieho, než zo 
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svojho vlastného≫. (Sv. Bonav.) Keď už poznanie tvorov je tak sladké, o koľko sladšie musí byť 

poznanie Stvoriteľa! (Sv. Karol Bor.) Preto sv. Augustín hovorí k Bohu: ≪U teba, nad tebou a pre teba 

sa radovať, v tom záleží život večný≫.  

— S poznaním Boha nutne súvisí láska k Bohu; táto je tým väčšia, čím väčšie je poznanie Boha.         

≪Svätí budú ťa, ó Bože, natoľko milovať, nakoľko ťa poznajú≫ (Sv. Anselm) Nutným následkom 

týchto veľkých radostí nebeských je, že spasení nemôžu mať ani najmenšieho smútku. Lebo náramná 

radosť nedopustí nijakého smútku a naopak. (Aristoteles)  

— Nebešťania i milujú sa vospolok. V nebi všetci vospolok sú jedno. (Ján 17, 21) Láska, tento život 

vyvolených v raji, je tak veľká, že ešte i ten, čo nevýslovne ďaleko je od teba, miluje ťa oveľa viac, než 

rodičia na zemi svoje dieťa. (Suso) Jedine láska je to, čím dietky večného kráľovstva rozoznávajú sa 
od detí záhuby. (Sv. Aug.) Ale aké radosti budeme mať, keď po tak dlhom bolestnom rozlúčení zase 
nájdeme tam svojich príbuzných a priateľov! Rozpamätajme sa na radosti starého Jakuba, ktorý zase 

našiel svojho syna Jozefa v najvyššej hodnosti. ≪V nebi očakáva nás veľký počet našich priateľov.≫ 

(Sv. Cyp.) 

 

Radosti nebeské trvajú večne. 
 

Lebo Kristus hovorí: ≪Spravodliví však vojdú do života večného≫, t.j. do života blaženého, ktorý nemá 

konca. Duch Sv. bude s nimi na veky spojený. (Ján 14, 16) Radosti už nikto viac neodníme od nich. 

(Ján 16, 22) Nik nemôže vytrhnúť ich z ruky Otcovej. (Ján 10, 29) Veľkí páni, kniežatá a králi, zvykli 

tým, čo im za veľa rokov verne slúžili, vyplácať mzdu i potom, keď už viac neslúžia. No Boh je Kráľ 
všetkých kráľov, musí teda štedrejšie odplácať, než všetci títo. On dá večnú mzdu, a to je dôstojné 

jeho. (Zwerger) Keby radosti nebeské neboli večné, duše by boli v ustavičnom strachu, že ich stratia. 

Vtedy by však neboli v nebi. Lebo radosti nebeské večne trvajú, preto sa i hovorí, že svätí ≪majú 

Boha≫. 
 

Radosti spasených budú rozličné podľa ich zásluh. 
 
Ten pán v evanjeliu dal sluhovi, ktorý svojimi hrivnami získal 10 hrivien, moc nad 10, a tomu, čo 

získal 5 hrivien, moc nad 5 mestami. (Luk 19, 16 atď.) Týmto pánom je Boh; on dáva tomu, čo vykonal 

viac dobrých skutkov, väčšiu spásu. Tým oslavuje vysokú spravodlivosť svoju. Sv. Pavol hovorí: ≪Kto 

skúpo seje, skúpo i žať bude; a kto seje v požehnaní, s požehnaním i žať bude≫. (2. Kor. 9, 6) 

Spravodliví v nebi jasne vidia Boha trojjediného; avšak jeden vidí ho dokonalejšie, než druhý podľa 

rozličných zásluh. (Sn. Flor.) ≪Iná je jasnosť slnka (Krista), iná jasnosť mesiaca (Márie), iná jasnosť 

hviezd (svätých).≫ (1. Kor. 15, 41) To isté slnko vidí orol jasnejšie, než iní vtáci. Ten istý oheň lepšie 

hreje tých, čo sú blízko, než tých, čo ďaleko stoja. (Bellar.) Podobne je i v nebi: bohopoznanie a 
boholáska u jedného Svätého sú väčšie, u druhého menšie; tak je to i s ich radosťami. Čím viac 

poznáme Boha, tým väčšia bude radosť naša. Ľudia majú zaujať uprázdnené miesta anjelov; medzi 
anjelmi je deväť stupňov hodnosti. Stupeň slávy nebeskej závisí od stupňa posväcujúcej milosti, aký 

človek mal pri smrti svojej. Mohlo by sa i povedať: stupeň nebeskej slávy bude tým vyšší, v čím vyššom 
stupni mali sme pri smrti Ducha Sv., alebo čím väčšiu lásku k Bohu mal človek pri smrti.  

— Stupeň slávy nebeskej u Svätého, aký zaujal na veky, nemôže sa ani povýšiť, ani znížiť. A predsa 
sú v nebi i mimoriadne radosti, keď totiž svätí niekedy bývajú účastní zvláštnej cti alebo radosti. Tak 

v nebi, ako hovorí Spasiteľ, vždy je veľká radosť, keď sa obráti niektorý hriešnik. (Luk. 15, 7) 

Vyhlásenie za blahoslaveného alebo Svätého, slávenie sviatku na zemi niektorého Svätého, modlitby, 

obety omše sv. a iné dobré skutky, ktoré veriaci na zemi konajú ku cti niektorého Svätého, robia 

tomuto iste zvláštnu radosť v nebi. V takých prípadoch podistým i blahoslavení duchovia preukazujú 

svätému v nebi zvláštnu úctu. (Gochem) Sv. Gertrúda pri takých príležitostiach vídala svätých v 

skvelom rúchu a obsluhovaných hodnejším služobníctvom; zdalo sa jej, že sú povýšení na stupeň 
väčšej blaženosti.  

— No navzdory tomu medzi spasenými niet nijakej závisti. Lebo všetci dostali od hospodára po 

päťgrošníku. (Mat. 20) Dvom deťom káže otec ušiť šaty z tej samej látky. Menšie dieťa zaiste nezávidí 

väčšiemu, že toto má väčšie šaty: lebo veď by tieto väčšie šaty ani nemohlo nosiť. (Sv. Fr. Sal.) To isté 

platí aj o nebešťanoch. Áno v nebi každý jeden sa raduje i nad spásou druhého. Radosť a šťastie 
jedného považuje každý i za svoju radosť, za svoje šťastie. 

 

2. Do neba prídu len tie duše, čo sú úplne čisté od všetkých hriechov i od pokút 
za hriechy. 
 

Teda len duše tých, ktorí po krste nezhrešili, alebo ktorí síce zhrešili, avšak hriechy svoje tu na zemi 
alebo v očistci úplne odpykali. (Sn. Flor.) Nič nečistého nemôže vojsť do kráľovstva nebeského. (Zj. 

21, 27) I pred Vykupiteľskou smrťou Krista nik nemohol vojsť do neba. Duše spravodlivých museli 

čakať v predpeklí. (Viď o tom 5. čl. Ap. vyzn. viery.)  
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Nebo nadobúda sa utrpením a seba premáhaním. 
 

Sv. Pavol učí; ≪Skrze mnohé súženia musíme vojsť do kráľovstva Božieho≫. (Sk. ap. 14, 21) Ako pri 

stavaní chrámu jeruzalemského muselo drevo najprv na Libanone byť okresané a potom do 

Jeruzalema dopravené a bez hluku poukladané, tak stáva sa i s budúcimi nebešťanmi; musia sa tu 

okresať utrpením, aby sa tam v nebeskom Jeruzaleme bez najmenšieho trápenia večne radovať mohli.  
- Bez premáhania seba niet spásy. Kráľovstvo nebeské podobá sa pokladu alebo vzácnej perle; kto 

tieto chce dostať, musí dať všetko, čo má (Mat. 13, 44), t.j. musí vzdať sa (zbaviť sa) všetkej 

neporiadnej prítulnosti (priviazanosti) k pozemským veciam. Veľkú  odplatu dosiahneme len veľkým 

namáhaním. (Sv. Reh. V.) ≪Kráľovstvo nebeské trpí násilie≫. (Mat. 11, 12) ≪Tesná je brána a úzka 

cesta, ktorá vedie k životu≫. (Mat. 7, 14) Cenu na závodišti dostane len ten, čo rýchlo a vytrvalo beží 

a odhodí všetky zbytočné šaty. (1. Kor. 9, 24) Aby niekto v zápasnom boji bol korunovaný, musí sa 

vopred zdržovať od všetkého, čo by telo oslabiť mohlo. (1 Kor. 9, 25) Kto chce byť spasený, musí byť 
aspoň nekrvavým mučeníkom; preto Cirkev po narodení Krista Pána hneď slávi sviatok prvomučeníka 

Sv. Štefana. Kristus vraví: ≪Kto miluje dušu svoju, stratí ju; a kto nenávidí dušu svoju na tomto 

svete, zachová ju k životu večnému≫ (Ján 12, 25), t.j. kto ide len za radosťami a pôžitkami sveta, 
bude zatratený; kto však hľadí zbaviť sa ich, bude spasený.  

— No čím viac námahy stálo nás nadobudnutie spásy, tým väčšia bude radosť naša. Lebo zaslúžená 

radosť je dvojnásobná radosť.  
 

Pre spravodlivých začína sa nebo sčasti už tu na zemi. 
 
Pokiaľ pracujú pre život večný, už ho požívajú. (Sv. Aug.) Spravodliví majú pravý pokoj duše. (Ján 14, 

28) Majú pokoj Boží, ktorý prevyšuje všetko chápanie. (Filip. 4, 7) Preto vždy sú veselí, i keď postia 
sa (Mat. 6, 17) a pri vonkajšom trápení. (Mat. 5,12) Spravodliví majú Ducha Sv., sú teda už na zemi 

spojení s Bohom. (1. Ján 4, 16) Kristus už teraz býva v ich srdciach. (Ef. 3, 17) Spravodliví majú v 
sebe kráľovstvo Božie. (Luk. 17, 21)  
— Kto sa na nebo rozpomína, bude iste trpezlivý v trápení a nepovšimne si pozemských vecí a rozkoší. 

≪Pamätaj na mzdu, a milerád budeš trpieť.≫ (Sv. Aug.) Utrpenia tohto sveta nemôžu sa prirovnať 

budúcej sláve, ktorá na nás bude zjavená. (Žid. 12, 9) Keď uvažujeme radosti nebeské, pozemské veci 
zdajú sa nám bezcennými. (Sv. Reh. Vel.) Kto stojí na vrchu hory, ten v doline nevidí ničoho, ale 

všetko zdá sa mu veľmi malým. (Sv. Zl.) Vtáka, ktorý vysoko letí, neraní poľovník. (Sv. Zl.) 
 

4. Peklo. 
 

1. Peklo je miesto večných múk. 
 

Nešťastný boháč prosil Abraháma, aby k piatim bratom jeho poslal niekoho spomedzi zomrelých, žeby 

i oni neprišli na toto ≪miesto múk≫. (Luk. 16, 28) Vo svojej reči o poslednom súde sveta Kristus 

nazýva peklo ≪večným trápením≫, povedal: ≪Zatratení pôjdu do trápenia večného≫. (Mat. 25, 46) 

Peklo je i miesto i stav duše. Ako miesto peklo je pod zemou (nižšie, než tento viditeľný svet). Preto sa 

i modlíme: ≪Zostúpil do pekiel≫ a nazývame peklo ≪priepasťou≫. Pri zažehnávaní zlého ducha 

hovoríme k nemu tieto slová: Boh ponoril ťa z výsosti nebeskej do vnútra zeme≫. Peklo je prísne 

oddelené od kráľovstva nebeského; medzi oboma je veľká medzera. (Luk. 16, 26) Zavrhnutí sú 

odlúčení od svätých. (Mat. 24, 51) Právom hovorí sv. Ján Zlatoústy: ≪Neskúmajme veľmi, kde je 

peklo, ale tým viac, ako by sme sa mu mohli vyhnúť.≫ Peklo je i stav duše, a síce pokračovanie toho 

stavu, v akom nachádzal sa duch hriešnika pri smrti. ≪Pôvodcom pekelných múk nie je Boh, ale 

človek sám≫. (Sv. Ján. Dam.) I tu platí porekadlo: Ako si postelieš, tak budeš ležať. Lebo peklo je i 

stav, dá sa vysvetliť, prečo zlí duchovia môžu byť blízko nás (1. Pet. 5, 8), ba že i bývajú v hriešnikoch. 

(Mat. 12, 45) Niektorí vravia: ≪Veď sa ešte nik nevrátil z pekla, ani nik z nás nebol tam≫ Pravda, že 

sa ešte nik nevrátil; lebo práve to je vlastné peklu, že odtiaľ nik nevyjde. A hoci nik z nás nebol v 

pekle, predsa vieme, ako je tam. Ani na mesiaci ešte nik nebol, a predsa vieme, ako tam vyzerá i ako 
ďaleko je tam. Už pohania verili, že je peklo; mysli na báje o Tantalusovi, o Danaidkách a o Sisyfusovi. 

O Tantalusovi, kráľovi frygickom, vypráva sa totiž, že pre jednu ťažkú urážku bohov trpel v podsvetí 

veľký hlad a smäd; voda a ovocie, čo vždy boli blízko neho, ustupovali, kedykoľvek za nimi siahal. 
Danaidky zase museli preto, že mužov svojich zavraždili, v sitách nosiť vodu do deravého suda. 
Sisyfus, panovník korintský, známy pre ukrutnosť svoju, musel v podsvetí ustavične tlačiť hore 

vrchom ťažkú skalu; no každý raz, keď skala bola už na vrchu, skotúľala sa dolu. 
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Muky pekelné sú strašné: lebo zavrhnutí nikdy nevidia Boha, sú v spoločnosti zlých 
duchov a v ohni, trpia veľké bôle duševné a po vzkriesení z mŕtvych budú trpieť i na 
tele. 
 

Strašné sú muky pekelné. Sv. Pavol hovorí: ≪Hrozné je upadnúť do rúk Boha živého≫ (Žid, 10, 31) 

Ako Pán za každú radosť, ktorú preňho zavrhneme, sľubuje odplatu stonásobnú, tak i za každou 
nedovolenou radosťou telesnou bude nasledovať stonásobná muka a horkosť. (Sv. Ján z Kríža) Slová, 

ktoré sv. Pavol hovoril ohľadom neba (1. Kor. 2, 9), možno použiť i na peklo a povedať: ≪Ani oko 

nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do srdca ľudského nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho 

nemilujú≫. (Sv. J. Zl.) Kristus rozličnými slovami označuje muky pekelné. Nazýva peklo 
neuhasiteľným ohňom (Mat. 8, 12), lebo v pekle je najväčší boľ, aký vôbec len myslieť sa dá. Už i na 

zemi muky ohňa sú najhoršie. Kristus nazýva peklo ≪najkrajnejšou tmou≫ (Mat. 22, 13), lebo 

zavrhnutí nevidia Boha, prameň večného svetla. Kristus hovorí, že v pekle je ≪ plač  a  škrípanie 

zubov≫ (Mat. 8, 12), aby označil, aký veľký je bôľ a aká veľká zúrivosť zavrhnutých. Kristus hovorí, 

že ≪červ ich neumiera≫ (Mar. 9, 43), aby označil, že zlé svedomie ustavične robí výčitky zavrhnutým. 

Kristus hovorí, že zavrhnutí budú mať zviazané ruky i nohy, aby znázornil, že nemajú slobodu, ale 

sú zakliati na isté miesto. Zo slov, ktoré Kristus pri poslednom súde povie zatrateným: ≪Odstúpte 

odo mňa do ohňa večného (Mat. 25, 41), je zrejmé, že zavrhnutí ihneď musia podstúpiť dvojakú 

pokutu: vylúčenie z videnia Boha (pokutu straty) a bolesti (pokutu cítenia). Strata videnia Boha je 

najväčšia zo všetkých múk pekelných. ≪Čím väčšia je hodnota strateného majetku, tým väčšia je 

bolesť. Zavrhnutí stratili majetok nekonečnej hodnoty; preto bolesť ich v istom ohľade je nekonečne 

veľká≫. (Sv. Alf.) Aký smutný je slepý človek, že nevidí krásy stvorenia! A aký smutný musí byť len 

ešte ten, čo je vylúčený z videnia najkrajšej bytosti. (Sv. Ján Dam.) Cieľom každého stvoreného ducha 

je, aby mal Boha, toto najvyššie dobro. Chce dostať sa k Bohu, ako rieka do mora. Vidno to už na 

zemi na duchu ľudskom; on túži  po najvyššej spáse. Táto túžba sa stane väčšou po smrti; lebo tu 

pozemské statky už nezaujímajú človeka a neposkytujú mu už nijakého uspokojenia. Aká tu teda 

bieda, keď táto jediná túžba ducha nemôže byť ukojená naveky! ≪Slušné je, aby Boh zavrhol toho, 

od ktorého sám najprv bol zavrhnutý≫. (Sv. Aug.) Nárek Esaua nad stratou otcovského požehnania 

je mdlý obraz kvílenia u zavrhnutých nad stratou Božského videnia. Preto svätí na zemi triasli sa už 
pri samej myšlienke, že by mohli stratiť Boha. 

 
Zavrhnutí nemajú ani obcovania so spasenými. Vidia týchto však tak, ako i nešťastný boháč 

chudobného Lazara. ≪No nevidia ich k svojej radosti, ale k trápeniu; vidia ich, ako lačný, ktorý na 

stole vidí hojné jedlá a nemôže sa k nim dostať ≫. (Sv. Vinc. Fer.)  

— Zavrhnutí musia veľa trpieť i od zlých duchov. Je to celkom spravodlivé, aby ten, čo za živa 

pripojoval sa k zlým duchom a bol im poddaný, i po smrti mal s nimi obcovanie. ≪Ako ukrutne 

zachádzajú diabli s tými, nad ktorými majú nejakú moc, to nám Boh oznámil na výstrahu v histórii 
Jóba a Spasiteľ znázornil na tých, čo zlým duchom boli posadnutí. Ale ako preukrutne budú diabli 

zachádzať ešte len so zatratenými v pekle, ktorých sa už celkom zmocnili! (Overberg) Zavrhnutí 

zapríčiňujú i druh druhu veľké muky. Lebo zavrhnutí sa nenávidia navzájom. ≪V pekle, na tomto 

mieste večnej nenávisti voči Bohu, niet nijakej lásky≫. (Mar. Lat.) Čím viac zatratených, tým väčšie 

je bedákanie v pekle. Preto nech nik nehovorí: ≪Nuž veď nebudem v pekle sám≫; lebo práve 

spoločnosť s ostatnými zatratencami ešte zväčší útrapy pekelné.  

— I oheň bude mučiť zavrhnutých. ≪Zatratení budú v ohni, ako ryby vo vode≫. (Sv. Alf.) Naozajstný 

oheň je v pekle na každý pád. To vyplýva z náuk Kristových (Luk. 16, 24) i z náuk sv. otcov. Už na 

zemi Boh ohňom trestal zlostníkov, tak obyvateľov Sodomy a Gomory. (1. Mojž. 19, 24; 4. Kráľ. 1, 14) 

Keď duch mohol byť spojený s telom a môže trpieť skrze toto, môže sa duch spojiť i s ohňom a trpieť 

pokutu skrze tento. (Bellar.) Či by všemohúcnosti Božej malo byť nemožné, po smrti človeka vzbudiť 

v jeho duchu tie pocity, ktoré tento už raz mal na zemi, keď bol ešte v tele? Avšak v pekle 
pravdepodobne niet takého ohňa, ako na zemi. Lebo pozemský oheň ničí predmety, pekelný nie; tento 
len tým viac zachováva zatratených, ako soľ jedlo. (Mar. 9, 48) Náš oheň svieti, pekelný nie; lebo 

navzdory ohňu panuje v pekle tma. (Mat. 22, 13) Náš oheň hreje, pekelný nie; lebo navzdory ohňu v 

pekle je neznesiteľná zima, ako chýba tam i každá láska k Bohu a blížnemu. Konečne pekelný oheň 

je oveľa bolestnejší; ≪náš oheň je studený v prirovnaní k ohňu pekelnému≫. (Sv. Vinc. Fer.) Náš 

pozemský oheň v prirovnaní k pekelnému je ako maľovaný. (Sv. Bern. S.) Len to spoločné má oheň 

pekelný s ohňom na našej zemi, že páli. ≪Oheň v pekle podobá sa pŕhleniu žihľavy≫. (Tert)  

— Duševné muky v pekle sú ustavičné výčitky svedomia. Zatratení zúfajú úplne. Lebo spoznajú, 

akí boli ľahkomyseľní, keď v živote svojom tak často odvrhli milosť Božiu, akí boli blázniví, keď 

pominuteľnému statku dávali prednosť pred nepominuteľným; akí sú nešťastní, že naveky stratili 

Boha, ktorý ich tak nekonečne miloval. Zatratení budú sa náramne hanbiť. Lebo Boh pred všetkými 

duchmi odkryje ich podlosti; urobí ich poslednými, kým tí, ktorých na zemi zavrhovali a vysmievali, 

stanú sa prvými. ≪I závisť bude mučiť zatratených; lebo spaseným budú závidieť ich slávu≫. (Sv. 

Ant.) Duševné muky už na zemi bývajú väčšie, než telesné trápenia. Aký bôľ cítil napr. Jakub, keď 
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sa dozvedel o smrti svojho syna Jozefa. Niektorí ľudia nie sú v stave ani len zniesť muky duševné a 

siahajú na svoj život; pomysli na zúfajúceho Judáša. Po vzkriesení z mŕtvych budú zavrhnutí trpieť 

i na tele. Budú vzkriesení k súdu. (Ján 5, 29) Zmysly ich budú mučené podľa ich hriechov; zrak 

tmou (Mat. 8, 12), sluch nárekom a kliatbou spolu zatratených (Jób. 15, 21), chuť hladom (Luk. 6, 

25) a smädom (Luk. 16, 24), čuch neznesiteľným smradom, hmat horúčosťou i zimou. Boh môže 
dopustiť ešte aj iné telesné bolesti. Už potrestal Boh ľudí hriešnych často tým, že telo ich červom dal 

žrať. (Sk. ap. 12, 23)  

 

Muky zatratených trvajú večne. 
 

Satan so svojimi prívržencami je v ohni a jazere síry, kde mučí sa vo dne i v noci naveky. (Zj. 20, 10) 
Z pekla niet vyslobodenia, lebo čas milosti už pominul. (Ján 3, 36) V pekle niet nočného odpočinku. 

(Sv. Hilar) Zatratení majú smrť bez smrti. (Sv. Reh. Vel.) Život v pekle je ≪večná smrť≫ alebo ≪druhá 

smrť≫. (Zj. 21, 8) Lebo život bez radosti a plný trápenia musí sa skôr volať smrťou, než životom. (Sv. 

Aug.) Ó smrť, aká sladká bola by si tým, ktorým bola si tak horká! (Inoc. III.)  

— Že muky pekelné večne trvajú, učí Kristus; pekelný oheň nazýva večným (Mat. 25, 41), trápenie v 

pekle večným. (Mat. 25, 46) Tak učí i Cirkev na sneme Tridentskom. Blud Origenesov (†254), že pokuty 

pekelné budú mať koniec, bol Cirkvou zavrhnutý. (Sn. Carihr. II. 553) Večného zla stal sa hodným, 
kto v sebe zničil večné dobro. (Sv. Aug.) Už svetské súdy za ťažké zločiny prisudzujú doživotný žalár 

alebo i pokutu smrti. ≪Ani hrnčiar nemôže dať nádobe inú podobu, keď je už raz v peci≫. (A. Stolz)  

 

Muky zavrhnutých nie sú rovnaké, ale sú rozličné podľa ich hriechov. 
 

Ako rozličné sú stupne spásy, tak i rozličné sú stupne v pekle. ≪Pokuty v pekle sú nerovné≫ (Sn. 

Flor.) Muky pekelné budú tak rozmanité, ako rozmanité boli hriechy na zemi (Sv. Tom. Akv.); budú 
primerané spôsobu, počtu a veľkosti hriechov. Koľko kto žil v rozkošiach, toľko bude mať trápenia a 

žiaľu. (Zj. 18, 7) Čím väčších milostí zneužíval, tým väčší bude trest jeho. Preto v deň súdu lepšie sa 

povodí obyvateľom Sodomy a Gomorhy, než mestu, ktoré neprijme apoštolov. (Mat. 10, 15) 
 

2. Do pekla prídu duše tých ľudí, ktorí zomreli s ťažkým hriechom. 
 

Každý jeden hriech celkom odlúči človeka od Boha. Človek v stave smrteľného hriechu podobá sa 
révovej ratolesti, odčesnutej od vínneho kmeňa (Krista). Taká ratolesť uschne a hodí sa do ohňa. (Ján 

15, 6) Duše tých, čo s hriechom smrteľným zomierajú, hneď zostupujú do pekla. (2. Sn. Lyon.) Zvlášť 
prídu do pekla: nepriatelia Krista (Žalm. 109, 1); všetci, čo evanjeliu neverili (Ján 3, 18); smilníci, 

zlodeji, skupáni, opilci (1. Kor. 6, 10); všetci, čo nepoužili hrivien svojich, od Boha daných (Mat. 25, 

30); mnohí, ktorí tu na zemi prví boli. (Mat. 19, 30) I tí, čo iba s dedičným hriechom umierajú 

(nekrstené deti), idú na miesto zatratenia lenže netrpia tam takým trestom (2. Sn. Lyon.): oni sú totiž 

bez videnia Boha, ale netrpia nijakej muky.  

— Mýlia sa teda tí, čo si myslia, že do pekla prídu len najväčší výtržníci a zločinci. Oj nie, jeden jediný 

neoľutovaný hriech smrteľný, hoci potajomky spáchaný, vrhá človeka do večnej biedy. 

 

Hriešnikom začína sa peklo už na zemi. 
 

Každému hriešnikovi chýba vnútorná spokojnosť. Hriešnik podobá sa vzbúrenému moru, ktoré sa 

utíšiť nemôže. (Is. 57, 20) Každý hriešnik už tu sedí ≪vo tme a v tieni smrti≫. (Luk. 1, 79) Nerozumie 

náukám náboženským; ony sú mu bláznivosťou. (1. Kor. 2, 14) Hriešnici sú mŕtvi, i zakiaľ žijú. (Sv. 

Zl.)  

— No svetáci len pri smrti pocítia veľkú biedu svoju; teraz nevšímajú si ju, lebo ich tu zaujímajú 

všelijaké iné veci. ≪Neokúsia smrti, až uvidia Syna človeka prichádzajúceho v kráľovstve svojom≫. 

(Mat. 16, 28) Mysli často na peklo; lebo myšlienka táto je dobrá. Myšlienkou na oheň pekelný bývame 

tak odstrašovaní od hriechu, ako hladný lev ohňom sa odstrašuje od koristi. ≪V živote svojom 

častejšie zostupuj do pekla, aby si nemusel zostúpiť po smrti svojej≫. (Sv. Bern.) Kto peklo zavrhuje 

alebo naň zabúda, ten mu neujde. (Sv. Zl.) Kto neverí, že je peklo, ten si takrečeno zaväzuje oči, aby 

nevidel priepasť, do ktorej padne. 
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5. Očistec. 
 

1. Očistec je miesto, kde duše tých ľudí, čo síce bez ťažkého hriechu zomreli, ale 
hriechy svoje celkom dokonale ešte neodpykali, nejaký čas trpieť musia. 
 
Judas Machabejský bol presvedčený, že duše padlých bojovníkov, čo u seba mali modly, budú musieť 

trpieť; preto dal za nich konať obetu v chráme jeruzalemskom. (2. Mach. 12, 43) Mnohým ľuďom vodí 
sa po smrti asi tak, ako skosenej pšenici alebo zlatu nájdenému v bani. Pšenicu pred zvážaním do 

stodoly sušia na slnku, a zlato pred použitím čistia v ohni. ≪Tak aj škvrny, ktoré na duši ľnú pri 

smrti tela, musia byť zničené čistiacim ohňom≫, (Sv. Reh. Nis.) V budúcom živote je krst ohňa; tento 

krst je prísny, trvá dlho a stroví v človeku všetko pozemské, ako trávu. (Sv. Reh. Naz.)  
— Dotyčné miesto, kde sa očistec nachádza, svätí sú zväčša toho názoru, že je pod zemou (niže 

viditeľného sveta); preto Cirkev modlí sa pri pohreboch ≪A porta inferi ...≫ (= od brány pekelnej 

osloboď, ó Pane, dušu jeho, a ≪Deprofundis ... ≫ (= Z hlbokosti volám k tebe, ó Pane.) Mnohí sa 

domnievajú i tak, že nie je nemožné, že by niektoré duše aspoň dočasne netrpeli očistcových pokút 
na tých miestach na zemi, ktoré s hriechmi sú v blízkom vzťahu, a že môžu byť prítomné pri 

modlitbách, ktoré sa za ne konajú. Isté je tiež, že úbohé duše zjavili sa na zemi mnohým svätým, tak 
sv. Terézii, sv. Brigite, sv. Filipovi Nerskému. Čo sa týka duševného stavu úbohých duší, svätí sú toho 

názoru, že trpia s oddanosťou do vôle Božej. (V protiklade s peklom, kde je neprestajné zúrenie a 

vresk.) Boh totiž naplňuje úbohé duše veľkou láskou k Bohu, ktorá im robí znesiteľnými 
najstrašnejšie muky. (Sv. Kat. Gen.) Vedomie, že Bohu slušné zadosťučinenie dávajú a trpia za Boha, 
robí ich smelými ako mučeníkov. (Sv. Kat. Gen.) I istota, že raz dostanú sa k videniu Boha a svoje 

večné spasenie majú zabezpečené, naplňuje ich potechou. K tomu ešte treba pripočítať radosti, aké 
majú nad príhovormi veriacich a nebešťanov a nad návštevami sv. anjelov. (Sv. Františka Rim.) Okrem 

toho dá sa predpokladať, že tou mierou, akou pribúda ich poznanie Boha, ubúdajú aj ich trápenia. 

(Sv. Kat. Gen.) Aspoň je známa vec, že zomrelí, ktorí viac ráz sa zjavili, neskôr obyčajne krajšie 

vyzerali. (Videnie sv. Perpetuy.) 
 

Duše trpia v očistci za svoje všedné alebo i za tie ťažké hriechy, za ktoré po 

obdržanom rozhrešení ešte dokonalo neučinili zadosť. 
 
Všedný hriech trestá Boh súčasným zlom; mysli na Zachariaša, ktorý nechcel veriť anjelovi, alebo na 

pochybujúceho Mojžiša. Ani oľutovaných a odpustených ťažkých hriechov nenechá Boh bez 

súčasného trestu; mysli na priestupok Adamov a Dávidov. Dávid po svojom obrátení úprimne usiloval 

sa dosiahnuť odpustenie súčasných trestov; no nepodarilo sa mu, oznámená smrť jeho syna predsa 
prišla. Kto teda hriechy svoje celkom neodpykal na zemi, ten musí to urobiť v očistci. (Sn. Tr. 6, 30) 
Je to ako na súde: tu neraz uložia vinníkovi peňažitú pokutu; ak nezaplatí, dostane sa do väzenia. 

Tak robí i Boh: ak hriešnik nevykoná ľahké zadosťučinenie na zemi, musí nastúpiť svoje väzenie v 

očistci. Nikdy teda neuspokoj sa s pokutou, akú ti duchovný otec uložil po spovedi, ale konaj 
dobrovoľne aj iné skutky pokánia. Môžeš veľa odpykať i tak, keď si trpezlivý v ťažkej nemoci a raz 

ochotne prijmeš smrť z ruky Božej. Ani nikdy nepovažuj všedný hriech za maličkosť; lebo všetko musí 

byť odpykané. 
 

Trápenia v očistci sú nasledujúce: duše nevidia Boha a okrem toho musia podstúpiť 

veľké bolesti. 
 

Preto i cirkevná modlitba znie: ≪Odpočinutie večné daj im, t.j. všetkým zomrelým veriacim 

kresťanom, Pane, a svetlo večné nech im svieti≫ (t.j. osloboď ich od bolesti a daj im prísť k videniu 

Boha). Zapaľovaním sviec pri pohreboch a na hroboch prosíme Boha, aby úbohým dušiam dal prísť 

k videniu večného svetla, t.j. Boha.  

— Keď odhliadneme od trvania, niet rozdielu medzi mukami v pekle a v očistci. (Sv. Tom. Akv.) 

Ten istý oheň trápi vyvolených i zatratených. (Sv. Aug.) Preto ľahko sa dá vysvetliť, keď Cirkev pri 
omšiach za zomrelých prosí Boha, aby zomrelých od pokút pekelných oslobodil. (Ben. XIV.) Muky v 

očistci sú väčšie, než najväčšie trápenia mučeníkov. (Sv. Aug.) Najmenšie tresty v očistci sú väčšie, 

než najväčšie na zemi. (Sv. Tom. Akv.) Všetky muky, aké sa na svete môžu vymyslieť, sú v porovnaní 

s najmenším trápením v očistci akoby potešenie. (Sv. Cyr. Al.) Pozemský oheň v porovnaní s ohňom 

očistcovým je rozkošný krásosad. (Sv. Magd. Paz.) 

 

Veľkosť a trvanie trápenia v očistci sú primerané veľkosti hriechov. 
 
Čím viac paliva, t.j. čím viac hriechov berie niekto so sebou na druhý svet, tým viac bude tam pálený. 

(Sv. Bonav.) Čím väčšia vina, tým viac trápi očisťujúci plameň. (Sv. Aug.) Podľa toho, ako veriaci viac 
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alebo menej milovali pozemské statky, budú zdĺhavejšie alebo rýchlejšie liečení ohňom očistcovým. 

(Sv. Aug.) Kto zostarol v hriechoch, potrebuje viac času, aby sa prebrodil cez rieku ohňa. (Sv. Aug.) S 

takým je tak, ako s veľmi tvrdými jedlami: tieto musia sa i dlhšie variť. Stovky rokov trvajúce omšové 

základiny poukazujú na to, že mnohé duše majú trpieť po celé veky; keby tomu tak nebolo, Cirkev by 

neprijímala takých základín (nadácií). Katarína Emmerichova hovorí vo svojich videniach, že Spasiteľ 

v každý výročný deň svojej smrti, teda vo Veľký piatok, zostupuje do očistca a vyslobodzuje odtiaľ 
jednu, alebo druhú dušu, ktorá kedysi bola svedkom jeho krvavej smrti na Golgate a do tých čias 
ešte vždy nebola pripustená k videniu Boha. A čo by trest u niektorých duší trval snáď len jednu 
hodinu, táto hodina zdá sa im iste neznesiteľne dlhou. (Sv. Brig.) Údom škapuliarskeho bratstva 

sľubuje sa zvláštne skrátenie očistcových pokút.  
— Viacerí svätí sú toho názoru, že niektoré (ovšem len dokonalé) duše v očistci vylúčené sú iba z 
videnia Boha a netrpia nijaké muky. (Sv. Brig.) S týmito bolo by asi tak, ako s nekrstenými deťmi. 

Konečne zdá sa, že pokuty očistcové úzko súvisia so spáchanými hriechmi. Kto teda napr. hrešil 

nemiernosťou, bude tam trpieť hlad a smäd. (Sv. Matilda) Sv. Brigita videla duše trápiť sa najviac na 
tých údoch, ktorými sa najviac prehrešili. Sv. Margita Kortonská videla niektorých, čo nemohli sa 

skôr vyslobodiť, až majetok, ktorý si na zemi skrivodlivo nadobudli, zase bol prinavrátený. I akýsi 

maliar, čo namaľoval nemravný obraz, podľa udania jednej svätej nebol vyslobodený z očistca, zakiaľ 

obraz ten nebol zničený a nemohol byť na pohoršenie. (Louvet) Ó, zostupujže za živa častejšie do 

očistca, aby si tam po smrti nemusel zostúpiť! (Sv. Aug.)  
 

2. Že je očistec, vieme z rečí Kristových, ale zvlášť zo zvykov a náuk neomylnej 
Cirkvi. Podivné je tiež, že takmer všetky národy sveta veria v jestvovanie očistca. 
Konečne i rozumom svojim nahliadame, že musí byť očistec. 
 

Kristus hovorí: ≪Kto však hovorí proti Duchu Svätému, tomu nebude odpustené ani v tomto, ani v 

budúcom svete≫. (Mat. 12, 32) Ďalej sa Kristus väzením vyhráža hriešnikovi a hovorí: ≪Amen, pravím 

tebe, nevyjdeš odtiaľ, zakiaľ nezaplatíš ostatného haliera≫. (Mat. 5, 26) I sv. Pavol vraví, že niektorí 

ako skrze oheň budú spasení. (1. Kor. 3, 15)  

— Na očistec upomínajú nás nasledujúce cirkevné obyčaje: Modlitba za zomrelých pri každej omši 

(takzvané memento po pozdvihovaní), slúženie zádušníc (obzvlášť na Dušičky, v deň umretia i pohrebu 

a vo výročný deň umretia), zvonenie umieračikom (ktorým napomíname sa k modlitbe za toho, čo 

práve zomrel) a smútočné slávnosti v deň Všetkých zomrelých 2. novembra. (Slávenie pamiatky 

všetkých zomrelých bolo najprv uvedené opátom Odilom Kluňským r. 998 a neskôr všeobecne 

predpísané od pápežov.) ≪Zvyky kresťanov nie sú okázalosti, ale ustanovizne Ducha Sv.≫ (Sv. Zl.)  

— Biskupi Cirkvi na sneme Florentínskom (1439) a Tridentskom (1445 — 1463) výslovne osvedčili, že 

je očistec.  
— Viera v očistec nachádza sa aj u všetkých národov. Egypťania verili v sťahovanie duší do zvieracích 

tiel. U Grékov medzi inými nachádza sa báj o mukách Prometeusových, ktorý, lebo oheň z neba 

ukradol, prikovaný bol ku skale Kavkaza, kde mu jastrab ustavične žral pečeň, až ho konečne 

Herakles oslobodil. I židia verili v očistec. Lebo konali obety za zomrelých; rozpomeňme sa na zbierku 
peňazí vojvodcu Judasa Machabejského a na obetu, konanú v chráme jeruzalemskom za padlých 
bojovníkov. Aj prví kresťania modlievali sa za zomrelých obzvlášť pri sv. omši. Sv. Augustín vypráva, 

že jeho matka Monika na smrtnej posteli oslovila jeho a brata jeho: ≪Pochovajte moje telo, kde chcete; 

len o to vás prosím, aby ste pri oltári Pánovom vždy na mňa pamätali≫. Sv. Ján Zlatoústy svedčí, že 
sa kresťania od najdávnejších čias následkom nariadenia sv. apoštolov pri sv. omši modlia za 

zomrelých. Sv. Cyrill Jer. hovorí: ≪Modlitba je osožná zomrelým, keď sa na oltári koná Svätá obeta

≫. Preto najstaršie modlitby omšové obsahujú i prosby za zomrelých.  

— I svojim rozumom nahliadame, že je očistec. Vieme totiž, že nič nečistého nemôže vojsť do 

kráľovstva nebeského. (Zj. 21, 27) A predsa niektorý človek nie je tak zlý, že by ho Boh naveky mohol 

zatratiť. Ak teda nemôže prísť ani do neba, ani do pekla, musí prísť na tretie miesto, kde bude 

dokonale očistený. 
 

3. Veriaci na zemi môžu pomáhať dušiam v očistci skrze sv. omšu a dobré skutky, 

ako modlitbu, pôst, udeľovanie almužny, prijímanie sv. sviatostí a získanie 
odpustkov. 
 

Úbohé duše nemôžu si samy pomáhať, lebo už nemôžu konať dobré skutky k zotretiu pokút za 

hriechy. Čas milosti pominul, nastal čas odplaty. Po smrti už nik nemôže účinkovať. (Ján 9, 4) Duše 

v očistci môžu teda splatiť dlh svoj len znášaním múk od Boha uložených. Musia až do ostatnej 
kvapky vypiť svoj kalich utrpenia; vodí sa im, ako Spasiteľovi na Kalvárii, ktorému Otec napriek 

nevýslovným mukám neposlal ani najmenšej útechy, tak že zvolal: ≪Bože môj, Bože môj. prečo si má 

opustil!≫ A predsa môžeme my na zemi prispievať k uľaveniu ich bolesti. Môžeme im pomáhať skrze 
sv. omšu, modlitbu, almužny a iné skutky nábožnosti. (2. sn. Lyon. 1274) Najviac pomáha im sv. 
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obeta omše. (Sn. Tr. 25) I obetovanie sv. prijímania je veľmi osožné úbohým dušiam. (Sv. Bonav.) Nie 

plačom pomáha sa zomrelým, ale modlitbou a almužnou. (Sv. Zl.) Jednu matku, čo ustavične plakala 

za zomrelým synom svojim, poučil Boh vo sne o jej bláznivosti. Videla vo sne zástup mládencov, ktorí 

sa ponáhľali k jednému prekrásnemu mestu. Ale svojho syna nevidela tam; ten bol ďaleko za nimi, 

celkom biedny, ukonaný a v premoknutých šatách. Keď sa ho matka pýtala na príčinu jeho mizerného 

stavu, povedal jej : ≪Tvoje daromné plakanie je tomu vina; miesto toho mysli radšej na to, aby si za 

mňa dávala almužnu alebo slúžiť sv. omšu≫ Ako sa matka prebudila, bola ako premenená, a potom 
už nejednala ako šialená, ale ako kresťanská matka. (Louvet) Ani kladenie nesčíselných vencov na 

umrlčiu truhlu nemá ceny, ak budú chýbať dobré skutky; tak i samotný vonkajší smútok, ako 

smútočné šaty, nosenie čiernych stužiek na rukáve alebo na klobúku nemá pred Bohom nijakej ceny. 

Stokrát lepšie bolo by, keby sa peniaze, vydané na zbytočnú okrasu smútočnú, radšej chudobným 
darovali. Čo tyká sa modlitby. Boh nehľadí tak na jej dĺžku, ako skôr na vrúcnosť. Kristus povedal sv. 

Gertrúde: ≪Jedno jediné slovo z hĺbky srdca má viac sily a účinnosti k vykúpeniu úbohých duší, než 

odriekanie množstva žalmov a modlitieb bez pobožnosti; veď zababranú ruku tuhým trením v troche 

vody tiež lepšie očistíme, než mnohým polievaním vodou≫. (Sv. Gert.) No preto nech sa nik 

nedomnieva, že obyčajne i krátka modlitba, jeden Otčenáš, už dostačuje k vyslobodeniu duše. ≪Lebo 

Boh jednal by veľmi ukrutne, keby pre jeden jediný nepomodlený Otčenáš v toľkých mukách 

zadržoval dušu, za ktorú vycedil krv svoju≫. (Maldonat) Cirkev pri pohreboch používa svätenú vodu, 

lebo svätená voda poskytuje úľavu úbohým dušiam. ≪Ako tichý dážď osviežuje kvety páľavou slnka 

vysušené, tak svätená voda osviežuje kvety nebeské horiace v očistci≫ (Sv. Teodat.) Najviac pomáha 
im hrdinský skutok lásky; takým je obetovanie úbohým dušiam v očistci všetkých dobrých skutkov, 

ktoré sme vykonali, s úmyslom, aby im zásluha týchto  k zadosťučineniu poslúžila. Kto si vzbudil 

tento skutok lásky, môže získať plnomocné odpustky úbohým dušiam, kedykoľvek pristúpi k sv. 

prijímaniu; taktiež keď každý pondelok vypočuje sv. omšu. No kňazi majú osobnú prednosť 

výsadného oltára. (Pius IX. 30. sept. 1852) 

 

Príbuzní zomrelých sú najviac zaviazaní, pomáhať im. 
 

Im platia slová sv. Písma: ≪Zmilujte sa nado mnou aspoň vy, priatelia moji; lebo ruka Pána dotkla 

sa ma≫. (Jób. 19, 21) Preto Boh dobrotivý neraz oznamuje príbuzným smutný osud ich zomrelých. 

Sv. Perpetua videla, r. 202 uväznená v Kartágu, a síce vo sne, svojho 7-ročného brata; tento bol na 

akomsi tmavom mieste, celkom zababraný a trpel veľkým smädom. Perpetua sa vrúcne modlila zaňho 
a onedlho zjavil sa jej zase vo sne, ale už krajší a veselší. (Meh.) Keď sv. Alžbeta turingska dostala 

správu o smrti svojej matky Gertrúdy, kráľovnej uhorskej, hneď konala najprísnejšie skutky pokánia, 

ba i bičovala telo svoje. Aká bola jej radosť, keď skoro potom zjavila sa jej matka a oznámila jej, že je 
vyslobodená. (Louvet) Avšak nik nemá sa spoliehať na dobré skutky, aké snáď príbuzní po smrti konať 

budú. Lebo sa len pričasto dokazuje porekadlo: ≪Z očí, z pamäti≫ t.j. koho už tu nevidia, na toho 

ani nepomyslia. Po smrti môžu nám dobré skutky pomerne len málo pomáhať. ≪Jedna jediná omša, 

ktorú sme za živa pobožne vypočuli, osoží viac, než sto omši po smrti za nás odslúžených≫. (Sv. 

Anselm) Svetielko pred nami pomáha viac, než fakľa za nami nesená. (Lev z P. m.) Boh vyššie cení 

malé dobrovoľné pokánie v tomto živote, než ťažké nedobrovoľné na druhom svete, ako stojí viac málo 
zlata, než kus olova. (Sv. Bonav.) Jednému otcovi, ktorý chcel vedieť, aké dobré skutky budú zaňho 

konať po smrti traja synovia jeho, povedal najmladší: ≪Starajte sa, vy tatíčko, teraz sami o svoje 

duševné spasenie a čiňte pokánie; inak vám modlitba naša nebude na osoh≫. (Meh.)  

 

Modlitba za zomrelých je skutok milosrdenstva a získa nám odpustenie hriechov i 
požehnanie Božie. 
 

Ľahko mohol by si niekto pomyslieť, že pre seba samého robí primálo, ak sa priveľmi ujíma úbohých 
duší. Avšak vec nemá sa tak. Modlitba za úbohé duše donáša dvojnásobné požehnanie; osoží 
zomrelým a osoží modliacemu sa: Kto zľutoval sa nad úbohými dušami, nájde raz v Bohu milosrdného 

Sudcu podľa slov Spasiteľa: ≪Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu≫. (Mat. 5, 7) 

Kristus tak považuje každý skutok milosrdenstva, akoby jemu samému bol preukázaný. Pamätaj na 

slová Kristove v deň súdny. (Mat. 25, 40) I zomrelí sú povďační dobrodincom svojim, najmä vtedy, 

keď prídu do neba. ≪Nič výhodnejšie pre seba neurobíš, ako keď budeš sa modliť za úbohé duše. 

Lebo tieto duše rozpamätajú sa v nebi na milosrdenstvo tvoje a budú sa bez prestania modliť za teba

≫. (Mar. Lat.) Akú zázračnú odplatu dostal Judas Machabejský za obetu, ktorú dal konať za 

zomrelých bojovníkov, rozpomeň sa na jeho posmeľujúci sen a na slávne víťazstvo nad Nikanorom. 

(2. Mach. 12) Úbohé duše, ktoré si vykúpil z očistca svojou modlitbou, budú sa zvlášť v nebi 
prihovárať za teba, aby si bol vždy svätejším a po smrti svojej rýchlo sa vyslobodil z očistca. (Mar. 

Lat.) ≪Svätá a spasiteľná je teda myšlienka, modliť sa za zomrelých, aby od hriechov svojich 

oslobodení boli≫. (2. Mach. 12, 46) 
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6. Vzkriesenie tela. 
 

Už židia verili, že telá zomrelých raz z mŕtvych vstanú. Jób uprostred svojho trápenia radoval sa 

budúcemu z zmŕtvychvstaniu (Jób. 19, 35); tak i bratia Machabejskí. (2. Mach. 7, 11) I Marta hovorila 

Ježišovi: ≪Viem, že brat môj vstane pri vzkriesení v deň najposlednejší≫. (Ján 11, 24) 

 

1. Kristus na súdny deň vzkriesi z mŕtvych telá všetkých ľudí a spojí ich navždy 

s dušou. Lebo Kristus často osvedčil, že raz vzkriesi z hrobov telá všetkých ľudí, 
a i zázrakmi dokázal, že má moc, toto učiniť. Budúce vzkriesenie znázorňuje sa 
aj mnohými zjavmi v prírode. 

 
Kristus vzkriesi všetkých ľudí; on príde súdiť živých i mŕtvych (Apošt. vyzn. viery), t.j. na súdny deň 

vzkriesi telá nielen tých ľudí, čo už zomreli (= mŕtvych), ale i tých, čo vtedy ešte žiť budú ( = živých); 

títo budú náhle premenení, pri tomto premenení zomrú, ale hneď zase prebudia sa k novému životu. 

(1. Tes. 4, 16) Kristus vzkriesi nielen tých, čo v stave milosti Božej zomreli (i títo menujú sa ≪živými

≫), ale i tých, čo zo sveta v stave smrteľného hriechu zišli. (Títo menujú sa ≪mŕtvymi≫.) (Ján 5, 28; 

Mat. 25, 31 atď.) A síce všetci ľudia budú naraz, v jednu chvíľu vzkriesení (1. Kor. 15, 52), teda 

súčasne dobrí i zlí.  

— Kristus často osvedčil, že vzkriesi mŕtvych. Povedal napr.: ≪Príde hodina, v ktorú všetci, čo sú v 

hroboch, uslyšia hlas Syna Božieho. A vyjdú tí, čo dobré činili, na vzkriesenie života, tí však, čo zlé 

činili, na vzkriesenie súdu≫. (Ján 5, 28 a d.) Povedal ďalej: ≪Kto je moje telo a pije moju krv, ten má 

život večný a ja vzkriesim ho v deň najposlednejší≫. (Ján 6, 55) Kristus často porovnával smrť so 

spánkom; napr. o dcére Jairovej, ktorá zomrela, a o mŕtvom Lazarovi povedal, že len spia. (Ján 11, 

11) Smrť však môže sa nazývať spánkom len pre budúce vzkriesenie. (1. Tes. 4, 13)  
— Kristus dokázal zázrakmi, že má moc, vzkriesiť zomrelých, a síce vzkriesením dcéry Jairovej doma, 

mládenca v Naime pred bránami tohto mesta a Lazara v hrobe. Mysli i na vzkriesenie Krista a prebl. 

Panny Márie. Kristus teda právom môže povedať: ≪Ja som vzkriesenie a život≫. (Ján 11, 25)  

— I mnohé zjavy v prírode znázorňujú nám budúce vzkriesenie z mŕtvych. Naše vstávanie ráno, 

prebúdzanie sa na jar prírody, umŕtvenej v zime, premenenie húsenice (ktorá, ako i človek, je celkom 

viazaná k hrude) na kuklu (ktorá ponáša sa na mŕtvolu v hrobe) a na motýľa (ktorý, ako vzkriesený 

človek, pekne vyzerá a už nie je viazaný k hrude); vylezenie kuriatka z vajca (preto žehnanie vajec na 

Veľkú  noc ); vyklíčenie stebla zo semena, ktoré zdanlivo už hnilo v zemi (1. Kor. 15, 36), vyzdravenie 

človeka po ťažkej chorobe, prebudenie sa niektorých zvierat zo spánku zimného, vychádzanie 
a zapadanie slnka, ubúdanie a pribúdanie mesiaca. I jerichovská ruža (čo rastie pri Jerichu a u Linnea 

nazýva sa ≪kvetom vzkriesenia≫ poukazuje na moc Božiu, oživiť mŕtvych; lebo hoci kvet tento stovky 

rokov ostane zvädnutým, akonáhle dá sa do vody, hneď zazelená sa a kvitne. 

 

2. Boh vzkriesi telá preto, aby vysokú spravodlivosť svoju ukázal a Vykupiteľa oslávil. 
 

Keby tak iba duša bola odplatená alebo potrestaná, nuž by odmena nebola dokonalá. ≪Lebo keď 

mnohé dobré skutky, ako pôst, čistota, mučeníctvo boli hlavne len telom vykonané, nuž je slušné, 

aby i ono s dušou účasť malo v spáse≫. (Tert.) Aby teda svoju vysokú spravodlivosť ukázal, dá Boh 

účasť v odmene i telu, nástroju duše. ≪Keď víťaznému vojvodcovi postavia pomník, vyobrazia ho v 

zbroji, v ktorej vydobyl víťazstvo; a duša nemala by byť oslávená s telom, v ktorom premohla 
nepriateľa ? (Teodoret) Odmena je teda príčina vzkriesenia. (Tert.)  

— Vzkriesenie slúži k osláveniu Vykupiteľa. Veď Kristus chcel úplne vykúpiť človeka, tak podľa duše, 

ako i podľa tela. Keby teda svojim vykúpením nebol získal vzkriesenie telu, vykúpenie bolo by len 

polovičaté. (Tert.) Diabol bol by mocnejší v rúcaní, než Kristus v náprave. To nedá sa ani myslieť. Ba 

Kristus vydobyl úplné víťazstvo. ≪Lebo skrze (jedného) človeka je smrť a skrze (druhého) človeka 

vzkriesenie z mŕtvych.≫ (1. Kor. 15, 21) 

 

3. O vlastnostiach vzkriesených tiel vieme nasledujúce: 
 

1. Po vzkriesení budeme mať tie isté telá, čo teraz máme. 

2. Telá spravodlivých budú oslávené, telá hriešnikov však ošklivé.  
3. Všetky vzkriesené telá budú dokonalé a nesmrteľné. 

 

Po zmŕtvychvstaní budeme mať tie isté telá. ≪Toto porušiteľné (telo) musí si obliecť neporušenosť a 

toto smrteľné (telo) obliecť nesmrteľnosť≫. (1. Kor. 15, 53) Všetci ľudia vstanú z mŕtvych vo svojich 
vlastných telách. (Atanaz. vyzn. vier.) Už Jób vedel, že po vzkriesení bude mať to isté telo, ktoré zaživa 

mal; on povedal: ≪V deň posledný budem vzkriesený zo zeme a znovu oblečiem kožu svoju a v tele 
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svojom uvidím Boha≫. (Jób 19, 26) Pri popravení 7 bratov Machabejských jeden z nich, ktorému údy 

mali byť odťaté,  povedal tyranovi : ≪ Z  neba mám toto (t.j. telo) a dúfam, že ho zase obdržím od  

Boha≫. (2. Mach. 7, 11) Keď sa pohania dívali na sv. Perpetuu a ostatných mučeníkov vo väzení 

kartágskom (+ 203), povedali im títo: ≪Dobre sa nám prizrite a zapamätajte si naše tváre, aby ste 

nás v deň súdny zase poznali≫ Tieto vážne slová zapríčinili ich obrátenie. Preto znovu dostaneme tie 

isté telá a nie snáď cudzie, ≪aby jeden každý obdržal podľa toho, ako činil v tele svojom, dobré alebo 

zlé≫. (2. Kor. 5, 10) Odmena patrí len tomu telu, ktoré na skutku spolupôsobilo, a nie cudziemu.     

≪Ako cudzia duša nemôže dostať našu odmenu, tak ani cudzie telo, akého sme predtým nemali, 

nemôže vstať z mŕtvych aby odmeny našej účastné bolo≫. (Tert.) Milému Pánu Bohu nie je nemožné, 

znovu zostaviť naše rozpadnuté telá. Lebo ak Boh urobiť mohol to, čo predtým nebolo, môže i znovu 

zostaviť, čo už bolo. ≪Ako po 10 lebo 20 rokoch, za ktorý čas všetky čiastky telesnej látky našej sa 

obnovili, máme ešte vždy to isté telo, lebo podoba a najhlavnejšie vlastnosti tela sú tie isté; tak i 

vzkriesené telá budú tie isté, hoci by sa všetky čiastky ich látky nenavrátili≫. (Sv. Tom. Akv.) Lebo 

pri vzkriesení zase dostaneme svoje predošle telá, preto my kresťania tak slávnostne pochovávame 
telá zomrelých a ctíme pozostatky (relikvie) svätých.  

— Telá vzkriesených nebudú všetky rovnaké. Sv. Pavol hovorí: ≪Všetci síce vstaneme z mŕtvych, ale 

nie všetci budeme premenení≫. (1. Kor. 15, 51) Telá spravodlivých budú podobné oslávenému telu 
Kristovmu (Fil. 3, 21) a nasledovne budú mať tieto štyri vlastnosti: budú neschopné utrpenia (Zj. 

21, 4), ligotavé ako slnko (Mat. 13, 43), rýchle ako myšlienky a prenikavé. Telo spravodlivých bude 

vtedy tak zmenené, ako čierne železo, ktoré sme do ohňa položili. ≪Ako Kristus na svadbe v Káne 

premenil obecnú vodu na vzácne víno, tak v deň vzkriesenia premení terajšiu celkom obecnú podstatu 

človeka na vzácnu≫. (Sv. Ambr.) Keď Boh malým živočíchom mohol dať takú vlastnosť, aby v letnej 

noci svietili, môže ju dať i ľudskému telu. (Sv. Cyr. Jer.). Nebeské svetlo nášho tela o toľko prevýši 

lesk slnka, o koľko tu na zemi svetlo slnka je jasnejšie nad naše telo. (Sv. Aug.) Rozpomeňme sa na 

premenenie Krista na hore Tábore a na lesk tváre Mojžišovej po jeho rozhovore s Bohom na hore 

Sinaj. Keď sa telo Kristovo po jeho vzkriesení ustavične neligotalo, stalo sa to len preto, že by oko 

apoštolov nebolo mohlo zniesť také ligotanie; a predsa bolo potrebné, aby Pán po dlhší čas s nimi 

obcoval. (Sv. Aug.) Vzkriesené telo spravodlivých často nazýva sa i duchovným, lebo bude celkom 
podrobené duchu; bude totiž oslobodené od pozemských žiadostí. (Luk. 20, 35) Krása telesná bude 

primeraná kráse duševnej. (Rim. 8, 11; 1. Kor. 15, 41) Najmizernejšia kalika, čo nábožne žila, dostane 

krásne telo ; kto však mal tu akokoľvek krásne telo a zle žil, vstane z mŕtvych v mizernom tele. (A. 
Stolz) No telá hriešnikov budú trpieť bolesti a budú akoby poviazané na rukách a nohách. (Mat. 22, 

13)  
— Všetky vzkriesené telá budú dokonalé. Sv. mučeníci dostanú zase stratené údy svoje, avšak rany 

ich, ako na tele Kristovom, budú viditeľné a viac sa ligotať, než zlato a drahokamy. (Sv. Aug.) Telá 
nebudú mať na sebe ani stopy staroby, choroby alebo telesných nedostatkov. I zavrhnutí dostanú 

dokonalé telo, nie na odplatu, ale za pokutu. Lebo čím viac údov, tým väčšia bolesť.  

— Všetky vzkriesené telá budú nesmrteľné. (1. Kor. 15, 42) Ako v raji ovocie zo stromu života bolo by 
telu dávalo nesmrteľnosť, tak teraz sv. prijímanie je zálohou vzkriesenia a nesmrteľnosti. (Ján 6, 55) 

Keď Boh až 900 rokov mohol zachovať telá prvých patriarchov, môže i večne zachovať telá. I zavrhnutí 

budú mať večne trvajúce telo. No toto predsa nemôže sa správne nazývať nesmrteľným. Lebo týmto 
nešťastníkom neslobodno zomrieť, nuž vlastne nezomrie sama smrť. (Sv. Aug.) Vzkriesenie je nádej 

kresťanov. (Tert.) 

 

Viera vo vzkriesenie teší nás v trápení a pri smrti príbuzných. 
  

Už Jób v najväčšom trápení tešil sa myšlienkou na budúce vzkriesenie. (Jób 19, 25) Viera vo 
vzkriesenie dodávala smelosti a neohrozenosti prvým kresťanom počas veľkých prenasledovaní.  

— Kto verí v budúce zmŕtvychvstanie, tak málo bude sa zarmucovať pri smrti príbuzných, ako málo 
zarmucujeme sa teraz pri zapadaní slnka, o ktorom vieme, že na druhý deň zase vyjde. My kresťania 

nemáme sa rmútiť nad zomrelými, ako pohania, čo nádeje nemajú. (1. Tes. 4, 12) Už sv. Cyprián, 

biskup kartagský (†258) vystríha kresťanov od prílišného smútku, aby si pohania nemysleli, že 
kresťania nemajú pevného presvedčenia o budúcnom vzkriesení. Ani nepovažoval za slušné, obliekať 
si smútočné šaty za tými, čo sami pred trónom Božím sú priodetí bielym rúchom radosti. Mali by sme 

oplakávať len toho, ktorý v stave smrteľného hriechu zomrel. 
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7. Súd sveta. 
 

1. Hneď po vzkriesení mŕtvych bude Súd sveta ; lebo Kristus často osvedčil, že 
po vzkriesení mŕtvych zhromaždí všetkých ľudí pred trónom svojim a bude ich 

súdiť. 
 

Že Kristus znovu príde k súdu, to dvaja anjeli zvestovali apoštolom pri nanebovstúpení Krista. (Sk. 

ap. 1, 11) Kristus sám vyslovil sa o súde sveta nasledujúcim spôsobom:  

 

1. Predovšetkým má sa na nebi zjaviť kríž a zvestovať príchod Sudcu. Pohľad na kríž hrôzou naplní 
bezbožných. (Mat. 24, 30)  

2. Kristus príde vo veľkej sláve (Mat. 16, 27; Luk. 21, 27), teda už nie v nízkosti. No nesmieme si 
myslieť, že Božská podstata pri súde všetkým bude viditeľná. Veď by tak bezbožníci boli už v nebi; 

lebo božskú podstatu nemožno vidieť bez nebeských radostí. Zavrhnutí len z istých znakov poznajú 

božskú velebnosť a podstatu. (Sv. Tom. Akv.)  

3. Sv. anjeli budú ho sprevádzať. (Mat. 25, 31) Sv. anjeli totiž dopomáhali ľudom k spáse; preto teraz 
i oni majú byť oslávení pred očami všetkých.  

4. Kristus sediac na tróne, zhromaždí pred sebou všetky národy sveta. (Mat. 25, 32)  

5. On oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov. Spasených postaví na pravú, zavrhnutých na 

ľavú stranu. (Mat. 25, 33)  

— Keď prorok hovorí, že Boh všetky národy vovedie do údolia ≪Josafatského≫ (leží medzi 

Jeruzalemom a Olivovou horou a nazýva sa ≪súd Boží≫) a tam bude súdiť (Joel 3, 2), nuž to značí 

len toľko, že Boh vovedie ľudí do vlastného údolia Josafatského, t.j. zhromaždí ich na miesto, ktoré 
sám určil na súd sveta. V údolí pri Jeruzaleme nemala by miesta ani malá časť ľudí. Hovoríme súd 
sveta alebo všeobecný súd, lebo vtedy všetci ľudia, čo kedysi žili, ba i anjeli (Jud. 6) budú súdení. 

Nazýva sa i posledným súdom, lebo sa bude konať v posledný deň sveta. Na súdny deň neprijme sa 
žiaden zástupca, ako teraz u súdov, ale každý, veľký i malý, musí sa osobne dostaviť a skladať účty 

svoje. (Sv. Vinc. Fer.) Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáť pred trónom. (Zj. 20, 12) 
 

2. Súd sveta bude sa konať na to, aby múdrosť a spravodlivosť Božia bola ukázaná 

všetkým tvorom. Bude ho konať Kristus, aby mu odňatá česť bola verejne 
prinavrátená. 
 

Na súdny deň dá Boh poznať ľudom, ako múdro riadil osudy všetkých ľudí a každého jedného, aby 
všetci svoj najvyšší cieľ dosiahli a už na zemi šťastní boli. Každý nahliadne, ako Boh i zlé, totiž 

trápenia, ba i hriechy ľudské obrátil na dobré. Mnoho, čo svet považoval za hlúposť, uzná sa potom 

za múdrosť.  
— Pri poslednom súde ukáže Boh i svoju veľkú  spravodlivosť. Lebo vyrovná ešte i to, čo pri zvláštnom 
súde nemohlo byť vyrovnané. Veď skutky, reči a spisy mnohých ľudí ešte po ich smrti donášali úžitok 

alebo škodu. Pováž len, aké požehnanie doniesli apoštoli a misionári celým národom a koľko zlého 
zapríčinili bludoučitelia nielen súčasníkom, ale aj ich potomkom. Len pri poslednom súde úplne 
dozreje semä, ktoré ľudia rozsievali. Súd sveta bude konať Kristus. Veď súdenie je dielo múdrosti. 

Lebo teda Syn Boží je múdrosť splodená od Otca (= večné poznanie Otca), patrí mu i súd. (Sv. Tom. 

Akv.) Kristus i preto príde ako Sudca ľudí, lebo mu od súčasných a po storočia od toľkých 
náboženstvu nepriateľských a bezbožných ľudí, patričná česť bola odňatá. Pilát odsúdil ho skrivodlivo 

ako zločinca, a Kristus ukrižovaný, ako hovorí apoštol, bol židom pohoršením a pohanom 
bláznivosťou. (1. Kor. 1, 23) Česť odňatá Kristu musí sa teda prinavrátiť. A to stane sa pri súde. 

Nepriatelia Krista, naľakajú sa ho potom pri poslednom súde práve tak, ako bratia Jozefovi, keď tento 

dal Sa im poznať. (1. Mojž. 45) ≪Vtedy začnú vravieť horám: Padnite na nás: a pahorkom: Prikryte 

nás!≫ (Luk. 23, 30) Preto hovoril Kristus: ≪Otec nesúdi nikoho, ale odovzdal súd Synovi, aby všetci 

uctili Syna, ako ctia Otca.≫ (Ján 5, 22) Pokiaľ Kristus bol na zemi, ešte nezastaval úrad sudcovský; 

preto povedal: ≪Ja však nesúdim nikoho≫. (Ján 8, 15) I preto Kristus v deň súdny bude zastávať 

úrad sudcovský, lebo sa stal človekom. Podľa tela vzkriesené, a tak viditeľné, pokolenie ľudské má 

mať viditeľného Sudcu. Preto hovorí Kristus: ≪Otec dal Synovi moc, konať súd, lebo je Syn človeka≫. 

(Ján 5, 27) I z milosrdenstva chce Boh, aby ľudia človekom súdení boli. (Sv. Bern.) Sv. Tomáš 

Villanovský zvolal: ≪Rád som, že môj bývalý Vykupiteľ bude mojim Sudcom!≫ 
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3. Kristus pri súde sveta takto bude pokračovať: odhalí všetko, i najtajnejšie, žiadať 

bude od všetkých ľudí skutky milosrdenstva a konečne svojim výrokom na veky 
odlúči dobrých od zlých. 
 
Súd sveta vlastne nebude nič iného, než slávnostné opakovanie zvláštneho súdu. Preto hovorí sv. 

Augustín: ≪V akom stave našiel každý svoj posledný deň, v takom nájde i posledný deň sveta. Na 

súdny deň bude celkom tak súdený, ako pri smrti.≫ Ďalej môže sa povedať: Súd sveta bude 
opakovaním dejín svetových; lebo všetky udalosti dejín svetových za jeden deň predstavia sa očiam 
národov. Boh vševedúci akoby zaznačil všetko, čo sa stalo. Preto hovorí sv. Písmo, že pri súde sveta 

knihy budú otvorené a mŕtvi súdení podľa toho, čo stojí v knihách  týchto. (Zj. 20, 12) I to, čo je 

najtajnejšie, bude odhalené. Pán ≪osvieti, čo v tme je skryté≫. (1. Kor. 4, 5) S lampášmi bude 

prehľadávať Jeruzalem. (Sof. 1, 12) Na súd sveta obzvlášť vzťahujú sa slová Spasiteľove: ≪Niet ničoho 

skrytého, čo by nebolo vyjavené, ani tajného, čo by nebolo poznané a nevyšlo najavo≫. (Luk. 8, 17) 

Keď slnko vychádza, topí sa sneh a ukazujú sa všetky veci, čo sú pod snehom; tak bude i pri 

poslednom súde: Slnko spravodlivosti odkryje všetko. Všetky hriechy budú objavené. Ešte 
hroznejšia, než peklo, bude potom hanba zavrhnutých, Avšak spravodlivým hriechy ich nebudú slúžiť 

na zahanbenie, ale na oslávenie, a síce pre ich pokánie. Na bielom rúchu posväcujúcej milosti nebude 
vidno hriechov; lebo miesto škvŕn, zotretých pokáním, budú na ňom zlaté okrasy. (Sv. Gertrúda) 

Napravené chyby spravodlivých bude Boh vedieť zakryť v deň súdny, ako krajčír vie zakryť dieru na 

šatách rozličnými okrasami, ktoré do nej vpraví. (Osorius) Objavené budú i všetky dobré skutky. (Kaz. 
12, 14) Ďalej vyjde najavo úmysel ľudí. (1. Kor. 4, 5) Nábožní, najmä sv. mučeníci, zase pred všetkými 

ľuďmi, dosiahnu česť nespravodlivo odňatú. Vtedy pri pohľade na spravodlivých povedia hriešnici:    

≪Toto sú tí, ktorých sme kedysi vysmievali a nadávkami potupovali. My blázni považovali sme ich 

život za nerozum a skonanie ich za nečestné. A hľa, ako sú počítaní medzi synov Božích a medzi 

svätými je podiel ich !≫ (Múdr. 5, 3) Pri súde sveta budeme môcť rozoznať svätých od zlostníkov, čo 

teraz nemôžeme. V zime je jeden strom ako druhý; no keď príde leto, hneď rozoznať úrodný od 

suchého. Tak i teraz všetci ľudia zdajú sa byť rovnakými; no pri súde sveta bude možné rozoznať 

dobrých od zlých. (Sv. Aug.)  

— Pri súde sveta Kristus bude žiadať od každého človeka skutky milosrdenstva; od týchto skutkov 

urobí závislým spásu. (Mat. 25, 34) Keď uvážime slová, ktoré Kristus prehovorí pri súde sveta, 
pochopíme, prečo svätí a všetci nábožní kresťania tak horlivo konali skutky milosrdenstva. Sv. 

Alžbeta, keď spýtali sa jej, prečo je taká dobročinná, odpovedala : ≪ Pripravujem  sa  k  súdnemu  

dňu≫. Pri súde sveta nebude sa do ohľadu brať ani majetok, ani vysoký stav a pod.; lebo u Boha niet 

ohľadu na osoby. (Rim. 2, 11) Naopak ≪od každého, ktorému mnoho bolo dané, bude sa mnoho 

požadovať≫. (Luk. 12, 48)  

— Súd sveta dokončí sa sudcovským výrokom; výrok tento na veky odlúči dobrých od zlých. (Mat. 25, 

46) Toto večné odlúčenie znázornil Kristus v podobenstve o kúkoli medzi pšenicou; pamätaj zvlášť na 

slová, ktoré hospodár v deň žatvy povie sluhom svojim: ≪Zoberte najprv kúkoľ a zviažte ho do snopov 

na spálenie; pšenicu však zhromaždite do stodoly mojej≫. (Mat. 13, 30) I hora Kalvária bola 

predobrazom posledného súdu: po pravici bol kajúci, po ľavici nekajúci lotor. (Sv. Aug.) Na súdny deň 
budú nie jedni príbuzní a priatelia na veky rozlúčení. (Mat. 24. 40) Nie jeden boháč alebo velikáš bude 

stratený, kým jeho poddaný alebo ten, čo k nemu na zemi chodieval po žobraní, bude spasený. Mysli 
na hodujúceho boháča a chudobného Lazara.  

— S posledným súdom súvisí i premena stvorenia. Stvorenie dostane novú, oslávenú podobu, 
primeranú osláveným telám spravodlivých. (Sv. Aug.) Preto vraví sv. Peter: ≪Očakávame... nové nebo 

a novú zem, kde prebýva spravodlivosť≫. (2. Pet. 3, 13) Táto premena bude spôsobená ohňom. (2. 

Pet. 3, 12) Oheň tento súčasne bude očisťujúcim ohňom, pre tých ľudí, čo ešte majú odpykať súčasné 

pokuty za hriechy. Lebo po súde sveta už nebude očistca, prudkosť bolesti nahradí, čo jej trvaniu 

chýba. No oheň tento tak málo ublíži spravodlivým, ako plamene trom mládencom v ohnivej peci. (Sv. 

Aug.)  
— Pamiatka na súd sveta je veľmi spasiteľná. Sv. Metod namaľoval Borisovi, kráľovi bulharskému, 

obraz rozlúčenia pri poslednom súde; potom už kráľa toho nikdy neopúšťala spasiteľná myšlienka na 
súd sveta. Stal sa kresťanom a horlivo rozširoval kresťanstvo vo svojej krajine. (Meh.) Pováž tiež, ako 
sa triasol pohanský miestodržiteľ Félix, keď mu sv. Pavol hovoril o súde. Avšak Félix nespolupracoval 

spolu s milosťou; lebo hneď pretrhol rozhovor. (Sk. ap. 24, 25) 

 

4. Deň posledného súdu je nám neznámy; no známe sú nám isté znaky, ktoré tento 
deň predchádzať budú.  
 

Kristus hovorí: ≪Ale dňa toho a hodiny tej nik nevie, ani anjeli nebeskí, len sám Otec≫. (Mat. 24, 36) 

Toto vedenie osožilo by nám tak málo, ako keby sme vedeli hodinu smrti; preto nám Kristus neudal 

času posledného súdu. ≪Na tom málo záleží, či deň súdu vieme alebo nevieme; čiň, čo by si činil, 

keby zajtra bol, a nepotrebuješ sa báť príchodu Sudcovho≫. (Sv. Aug.)  
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— Ale Kristus napriek tomu zjavil nám niektoré znaky posledného súdu, a síce vtedy, keď s učeníkmi 
na hore Olivovej hovoril o rozbúraní Jeruzalema. (Mat. 24, 3 a d.) Kristus preto zjavil tieto znaky, aby 

nábožní kresťania na konci dní vytrvali a nebáli sa. 

 

Znaky tieto sú nasledujúce: 
1. Evanjelium už bude hlásané na celom svete. (Mat. 24, 14) Dnes ešte dve tretiny celého ľudstva sú 

pohanské. 

 
2.  Najviac ľudí bude bez viery (Luk. 18, 8; 2. Tes. 2, 3) a pohrúžených do pozemských vecí. (Luk. 17, 

26 a d.) Ľudia budú, ako za dní Noemových. (Mat. 24. 38) 

 
3.  Vystúpi antikrist. 

Antikrist je človek, ktorý bude sa vydávať za Krista a činiť zdanlivé zázraky pomocou diabla. (2. 
Tes. 2, 9) Bude nebezpečný zvlášť svojim prenasledovaním a zvádzaním. (Zj. 20, 3—9) Antikrist 

vyvolí si za svoju krajinu pravdepodobne Jeruzalem a tie miesta, kde Kristus žil. (Massl) Kristus 

pri svojom príchode zničí antikrista. (2. Tes. 2, 8) Antikrist po stáročia má svojich predchodcov a 

predobrazy. (1. Ján 2, 18) ≪Tajomstvo zlosti už je činné≫. (2. Tes. 2, 13) 

 
4.  Henoch a Eliáš zase prídu a budú kázať pokánie. 

Prorok Malachiaš predpovedá: ≪Hľa, pošlem vám proroka Eliáša, prv než príde deň Pána, veľký a 

hrozný. Ten obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom≫ (Mat. 4, 5), t.j. spôsobí, aby 

synovia (Židia na konci dní) tak zmýšľali, ako ich otcovia, patriarchovia. I Kristus povedal, že Eliáš 
zase príde pred súdom sveta a napraví všetko. (Mat. 17, 11) O Henochovi  hovorí sv. Písmo:               

≪Henoch páčil sa Bohu a bol prenesený do raja, aby národy k pokániu napomínal≫. (Sir. 44, 16) 

Henoch a Eliáš budú kázať pol štvrte roka. ≪Na kázeň ich mnohí odvrátia sa od antikrista, ktorý 

ich zabije. Ich telá budú ležať nepochované; no Boh o pol štvrte dňa vzkriesi ich zase.≫ (Zj. 11, 3 

— 11) 

 
5.  Židia sa obrátia. 

Že národ židovský na konci dní bude ešte tu, na to poukázal Kristus, keď predpovedajúc súd sveta, 

doložil: ≪Nepominie toto pokolenie ( = ľud židovský), až sa toto všetko stane≫. (Mat. 24,34) O 

obrátení židov prorokuje Oseaš: ≪Po mnoho dní zostanú synovia Izraela bez kráľa, bez kniežaťa, 

bez oltára a potom obrátia sa a budú hľadať Pána Boha svojho i v strachu budú sa blížiť k Pánu a 

statkom jeho v poslednom čase≫. (Os. 3, 4) Jedna časť židov tak dlho zostane v slepote, kým plnosť 

pohanov do Cirkvi nevojde. (Rim. 11, 25) Má to byť Eliáš, čo obnoví ≪pokolenia Jakubove≫, t.j. 

obráti ich na vieru kresťanskú. (Sir. 48, 10) Toto vždy bolo vierou Cirkvi. (Sv. Aug.) 

 
6.  Strašné znaky budú na nebi a veľké súženie príde na ľudí. 

≪Slnko sa zatmí a mesiac nedá svetla svojho a hviezdy budú z neba padať (t.j. zmiznú) a mocnosti 

nebeské budú sa pohybovať≫. (Mat. 24, 29) I vojna, mor a hlad budú trápiť ľudí, ako počas 

rozbúrania Jeruzalema. (Mat. 24, 7 a d.) Ľudia budú hynúť od strachu a očakávania vecí, ktoré 

na celý svet prídu. (Luk. 21,25) Tieto znaky a trápenia budú mať účel, zatriasť hriešnikmi a pohnúť 

ich k pokániu. 
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KRESŤANSKÁ  NÁDEJ. 

I. Podstata kresťanskej nádeje 
 

Na konci Apoštolského vyznania viery spomínajú sa blahá, ktoré máme nielen veriť, ale aj dúfať. Preto 

modlíme sa v Nicejsko - carihradskom vyznaní viery: ≪Očakávam (t.j. dúfam) vzkriesenie z mŕtvych 

a život budúceho veku≫. 
 

Kresťanská nádej je dôverné očakávanie všetkých dobrých vecí, ktoré nám 
Kristus za plnenie božskej vôle prisľúbil. 
 
Nábožnému Simeonovi sľúbil Boh, že uvidí Ježiška; oj, ako túžil on po tomto okamžiku! Túžil, lebo 

dôveroval Bohu, t.j. bol pevne presvedčený, že Boh dodrží svoje slovo. (Luk. 2) Očakávanie vzkriesenia 

k životu večnému dodávalo zmužilosti bratom Machabejským k pretrpeniu múk od ukrutného kráľa. 

(2. Mach. 7, 9) Nádej teda z jednej strany je istá túžba, žiadanie, očakávanie sľúbeného blaha, z druhej 

strany dôvera alebo presvedčenie, že Boh splní svoje slovo. Nádej podobá sa ďalekohľadu, ako 

pomocou ďalekohľadu i najvzdialenejšie predmety blízko pred sebou vidíme, tak pomocou nádeje už 

teraz vidíme pred sebou radosti nebeské a radujeme sa im. ≪Nádejou už teraz vopred okusujeme 

radosti rajské, Bohom zasľúbené≫. (Sv. Pavlin) Ty, ó Pane, dávaš okúsiť sladkosti svojej tým, čo v 

teba dúfajú! (Ž. 30, 20) Kresťanská nádej môže sa nazývať i nádejou svätou, lebo vzťahuje sa na Boha 

a nadpozemské veci. Kresťanskou nádejou plníme napomínanie apoštola: ≪Hľadajte veci, ktoré sú 

hore≫. (Kol. 3, 1) 

 

1. Za plnenie božskej vôle prisľúbil nám Kristus: večnú spásu a potrebné 
prostriedky na jej dosiahnutie, a síce milosť božskú, súčasné statky na 
zachovanie života, odpustenie hriechov, pomoc v núdzi a vypočutie našich 

prosieb. 
 
Kristus prisľúbil nám večnú spásu (1. Ján 2, 25); lebo hovorí: ≪V dome Otca môjho je mnoho 

príbytkov. Idem pripraviť vám miesto≫ (Ján 14, 2) V podobenstve o svadobnej hostine, o veľkej večeri, 
o robotníkoch vo vinici sľubuje nám Kristus spásu. Sľúbil nám i to, že naše telá vzkriesi z mŕtvych. 

(Ján 5, 28) Domáhanie sa úplnej blaženosti je nám vrodené.  

— Kristus sľúbil nám svoju milosť t.j. pomoc Ducha Sv. k dosiahnutiu spásy; lebo chce, aby všetci 

ľudia spasení (t.j. blahoslavení) boli. No milosť vôbec je potrebná k spaseniu, a síce pomáhajúca (alebo 

milosť pomoci), aby sme sa obrátili, posväcujúca, aby sme do neba vošli. V podobenstve 

o márnotratnom synovi sľubuje Kristus hriešnikovi svoju pomoc.  

— Kristus prisľúbil nám súčasné statky k zachovaniu života ; lebo hovorí: ≪Nestarajte sa úzkostlivo 

o svoj život, čo budete jest, ani o telo, čím sa budete odievať. Lebo Otec váš vie, že všetko to 

potrebujete≫. Zároveň poukazuje na to, že Boh kŕmi i vtákov nebeských a šatí ľalie i trávu na poli, 

teda tým viac postará sa o ľudí. (Mat. 6, 25—32) Svätí často bývali v úzkosti; napr. nemali pokrm, 

prístrešie, potrebné šaty a pod. Avšak pamätali na zasľúbenie Božie a boli celkom bez strachu: a 

pomoc Božia ich naozaj neminula. Kristus prisľúbil nám odpustenie hriechov, keď sa  chceme obrátiť 

a polepšiť; lebo hovorí: ≪Väčšia radosť bude v nebi nad jedným hriešnikom, čo činí pokánie, než nad 

99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú≫. (Luk. 15, 7) V podobenstve o márnotratnom synovi a 

o stratenej ovci ukazuje Kristus, ako veľmi ochotný je Boh dobrotivý, odpustiť hriešnikovi. ≪Boh 

nehľadí na to, čo človek urobil, ale na to, čo chce urobiť≫. (Sv. Aug.) Zakiaľ niekto ešte je na svete, 

ľútosť jeho nikdy nie je neskorá. (Sv. Cyp.) Veď i lotor na kríži našiel odpustenie. ≪Boh nechce smrť 

hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. (Ez. 18, 32)  

— Kristus prisľúbil nám pomoc v núdzi. Lebo keď sa apoštoli báli počas vlnobitia na jazere, pokarhal 

ich a riekol: ≪Čo sa ľakáte, vy malej viery?≫ (Mat. 8, 26) Boh nazýva sa ≪pomocníkom v súženiach≫. 

(Ž. 45, 2) No on často otáľa (váha) s pomocou svojou. Robí, ako na svadbe v Káne, kde povedal :          

≪Hodina moja ešte neprišla≫. (Ján 2, 4) Avšak čím dlhšie dá nám čakať, tým zázračnejšia a istejšia 

potom je pomoc jeho. Mysli na utíšenie vlnobitia na jazere alebo na vyslobodenie Petra zo žalára alebo 

na zmarenie rozkazu, vydaného ministrom Amanom, aby židia v kráľovstve perzskom usmrtení boli. 
(Est. 5) Keď je núdza najväčšia, vtedy pomoc Božia je najbližšia. (Sv. Amb.) Spravodlivému dá Boh 
padnúť do vody, ale nie utopiť sa.  

- Kristus prisľúbil nám vypočutie prosieb našich; lebo hovorí: ≪Budete-li o čo prosiť Otca v mene 

mojom, dá vám≫ (Ján 16, 23); a zase: ≪Keď prosíte ma o niečo v mene mojom, to učiním vám≫. 

(Ján 14, 14) 
 

Kristus naučil nás v Otčenáši modliť sa k Otcovi nebeskému za spomenuté dary. 
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V 2. prosbe Otčenáša prosíme o večnú spásu, v 3. o milosť potrebnú k dosiahnutiu spásy, v 4. 

o potrebné súčasné statky, v 5. o odpustenie hriechov, v 6. a 7. o pomoc v núdzi. Slovo ≪amen≫ 

znamená, že Boh vypočuje modlitbu našu. 

 

2. Kresťanská nádej pochádza z viery: lebo dary od Boha sľúbené dúfame preto, 
lebo sme presvedčení, že Boh je nanajvýš verný, všemohúci a nekonečne 

dobrotivý a že nám Kristus zaslúžil všetko dobré.  
 
Ako peň z koreňa, tak nádej pochádza z viery. (Meh.) Viera a nádej sú sestry. (Sv. Reh. V.) Viera hovorí 

nám: Statky sú tu a možno ich dostať; nádej chce mať tie statky.  
— Presvedčení sme, že ten, čo klamať zakázal, tým menej sám bude klamať. (Sv. Klem. Rim.) Preto 

vraví sv. Pavol: ≪Držme sa nezmeniteľne vyznania svojej nádeje; lebo verný je ten, ktorý prisľúbil≫. 

(Žid. 10, 23)  
— Ďalej sme presvedčení, že Boh, ktorému nič nie je nemožné (Luk. 1, 37) bude i vstave urobiť, čo 

prisľúbil (Rim. 4,18); že Boh, ktorý sám je láskou (1. Ján 4, 8), radšej dáva, než my prijímame (Sv. 

Hier.); že nám Kristus svojou prehorkou smrťou na kríži zaslúžil večnú spásu i všetky k tomu potrebné 

prostriedky. Preto hovorí sv. Augustín: ≪Ovšem pre veľké hriechy svoje nemohol by som dúfať v 

nijaké odpustenie, nijaké nebo, no opovažujem sa dúfať, že pre zásluhy Kristove budem spasený 

pomocou pokánia a zachovávania jeho príkazov≫. Boh nešetril ani vlastného Syna svojho, ale vydal 

ho za nás všetkých; akože by nám s ním nebol dal všetko? (Rim. 8, 32)  

— Toto pevné presvedčenie, že Boh je nanajvýš verný, všemohúci a nanajvýš dobrotivý, a že nám 

Kristus zaslúžil všetko dobré, nazýva sa dôverou k Bohu. Dôvera k Bohu je koreň nádeje. Čím silnejší 

tento koreň, tým silnejšia nádej naša. To vidíme na chorej žene, čo sa dotkla okraja rúcha Kristovho, 

keď šiel do domu Jairovho. (Mat. 9, 22) 

 

3. Dary prisľúbené Kristom môže dúfať len ten, kto zachováva príkazy Božie a je 

kajúcej mysle. 
 

Lebo Kristus hovorí: ≪Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, 

kto činí vôľu Otca môjho, ktorý je v nebi≫. (Mat. 7, 21) 

 

Hriešnik teda môže dúfať v Boha len vtedy, keď úprimne oľutuje svoje hriechy a chce 

sa polepšiť. 
 
Nádej bez cnosti teda je opovážlivosť. (Sv. Bern.) Ukrutný kráľ Antiochus Epifanes, vrah siedmich 

bratov Machabejských, očakával, keď bol žraný červami, pomoc od Boha; avšak táto neprišla. (2. 
Mach. 9, 13) Podobne vodilo sa i mestu Jeruzalemu, keď r. 70 po Kr. bolo Rimanmi obliehané. Darmo 

dúfa v Pána, kto nekoná dobrých skutkov. (Sv. Vavr. Justín.) Ale keď bezbožník oľutuje všetky svoje 
hriechy a činí právo a spravodlivosť, Boh nebude pamätať na hriechy jeho. (Ez. 18, 21—22) Manasses, 

kráľ izraelský, zviedol ľud k modlárstvu a usmrtil viacerých prorokov. Tu vydal ho Boh do rúk jeho 

nepriateľov. V Babylone bol daný do pút a hodený do žalára. Teraz oľutoval svoje hriechy a sľúbil 

úprimné polepšenie. A hľa! Boh vyslobodil ho i prinavrátil mu trón jeho. Nato Manasses rúcal chrámy 

modlárske a robil náramne mnoho dobrého. (2. Kron. 33) Rozpomeň sa i na to, čo sv. Písmo vypráva 
o prorokovi Jonášovi. 
 

Spravodlivý však môže dúfať, že sa Boh postará o všetky potreby jeho. Ale 

spravodlivý sa musí sám snažiť, aby dosiahol tie dobrá, ktoré od Boha dúfa. 
 

Lebo Kristus hovorí: ≪Hľadajte teda najprv kráľovstvo Božie a spravodlivosť jeho, a všetko toto bude 

vám pridané≫ (Mat. 6,33) My sme sluhovia Boží: plníme jeho vôľu a on stará sa o naše potreby a dáva 

nám mzdu. ≪Našou vecou je, slúžiť Pánu; jeho vecou je, starať sa o nás≫. (Sv. Ján Kríž.) Ešte nik 

nebol opustený od Pána, kto ostal verným jeho prikázaniam. (Sir. 2, 12) Boh neopúšťa svojich. Urazili 

by sme ho, keby sme v neho veľkej nádeje nemali. (Sv. Aug.) Preto povedal sv. Peter: ≪Všetku starosť 

svoju uvrhnite na Pána; lebo on stará sa o nás≫. (1. Pet. 5, 7)  

— Avšak musíme sa i snažiť, dosiahnuť tie dobrá, ktoré od Boha dúfame. ≪Máme sily duševné i 

telesné. Sily tieto sú akoby kľúčom potravinovej komory nebeskej i pozemskej. Kto nechce použiť 

tento kľuč, bude biediť; lebo Boh dáva nám len to, k čomu naše sily nedostačujú≫. (A. Stolz) Musíme 

dúfať, čo je najlepšie, i robiť, čo je najlepšie. (Sv. Karol Bor.) Čakať pomoc bez svojho pričinenia, 
znamenalo by pokúšať Boha. (Sv. Fr. S.) Kto teda napr. chce mať od Boha zdravie, musí použiť i 

prostriedky k zdraviu vedúce; ostatné urobí Boh. Nesmieme hneď žiadať od Boha nejaký zázrak. Hoci 

sv. Pavol mal dar uzdravovania chorých, predsa radil Timoteovi, piť trochu vína, aby tento zase 
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vyzdravel. (1. Tim. 5, 23) Ak teda napr. niekto je bez práce, musí sa snažiť, aby ju dostal, a len tak 

môže dúfať, že mu Boh pomôže. To platí o ktorejkoľvek inej potrebe, v akej sa človek nachádza. 
Pomáhaj si sám, i Boh ti pomôže!  
 

4. S kresťanskou nádejou musí byť spojená i spasiteľná bázeň pred hriechom. 
 
Nádej sú šaty s dvomi rukávmi; tieto sú nádej v milosrdenstvo Božie a bázeň pred spravodlivosťou. 
(Sv. Brig.) Boh chce, aby sme na svojom spasení pracovali s bázňou a trasením. (Fil. 2, 12) Nik nemá 

úplnej istoty, že patrí k počtu vyvolených alebo či až do smrti zotrvá v dobrom. (Sn. Tr. 6, kan. 15, 

16) Ako plavec, kým ešte je na mori a nie v prístave, i pri najväčšej tíšine ešte vždy sa obáva, že 

nastanú búrky a loď stroskotá, tak i kresťan má žiť v ustavičnej bázni; lebo nikdy si nie je istý, či ho 

nezastihnú búrky pokušenia. (Sv. Makar) Stalo sa neraz, že i velikánske a znamenité lode zahynuli a 
nedošli do prístavu, avšak zlé a staré sa tam dostali. (Sv. Egid) Bohom osvietení mužovia, ako kráľ 

Šalomon, ešte pred smrťou svojou viedli bezbožný život, kým zase veľkí hriešnici, ako Augustín, Mária 
Magdaléna, stali sa najväčšími svätými. Pováž, že i anjeli hlboko padli a boli večne zatratení.                  

≪I najspôsobnejší pokrývač domov vždy sa obáva, že zo strechy dolu padne≫. (Sv. Zl.) Kto teda myslí, 

že stojí, nech hľadí, aby nepadol. (1. Kor. 10 12) Poklad milosti nosíme v nádobách hlinených, teda 
krehkých. (2. Kor. 4, 7) Nedôvera k sebe samým je teda slúžkou nádeje. (Sv. Aug.) Nádej a bázeň 

patria spolu; kde tieto panujú, tam vydobýva sa koruna nebeská, (Sv. Zl.) ≪Nádej totiž dáva človeku 

silu k chodeniu, bázeň však robí ho opatrným. Nádej je nám tým, čím vietor lodi; bázeň však podobá 

sa príťaži na lodi. Vietor ženie loď k jej cieľu, no príťaž ťahá ju dolu chráni od stroskotania. Tak 

šťastne príde k cieľu. (Scar.)  

— Bázeň vôbec neumenšuje nádeje, ba naopak rozmnožuje ju. ≪Dôvera naša v Boha a nedôvera k 

sebe samým sú ako dve misky na vážkach; keď jedna ide hore, druhá spúšťa sa dolu; čím viac 

nedôverujeme sebe, tým viac dôvery máme k Bohu a naopak≫. (Sv. Fr. S.) 

 

5. Kresťanská nádej je dar Boží; lebo schopnosť dúfania dosahujeme len skrze 
posväcujúcu milosť. 
 

Je to s tým podobne ako s vierou. (Viď o viere na začiatku tohto dielu.)  
— Duch Boží budí teda v nás túžbu po nebeských statkoch a naplňuje nás dôverou v Boha. Čím viac 
teda množí sa v človeku posväcujúca milosť (čím dokonalejšie niekto žije), tým väčšou stáva sa 

schopnosť dúfania. Z toho dôvodu nádej u svätých bola najväčšia na konci ich života; nádej teda 

ponáša sa na rieku, ktorá je tým širšia, čím viac blíži sa k moru.  

— Čo nám teraz chýba na nádeji, to musí sa nám vynahradiť v očistci. 

 

II. Osoh kresťanskej nádeje. 

 

1. Kto dúfa v Boha, teší sa zvláštnej ochrane Božej. 
 
Pamätaj na 3 mládencov v ohnivej peci, na egyptského Jozefa v žalári, na Matku Božiu, ktorú sv. Jozef 

chcel opustiť. Rozpomeň sa i na oslobodenie Viedne od Turkov r. 1683. Po dva mesiace (od 26. júla 

do 12. sept.) stálo pred Viedňou asi 250.000 Turkov. V meste bolo len 16.000 bojovníkov pod velením 

statného Starhemberga. Turci opakovali svoje útoky na mesto a podkopmi vyhodili do povetria 
mestské mury. Čím zúfalejšie bolo položenie Viedenčanov, tým viac rástla ich dôvera v Boha. A naozaj 

v najväčšej úzkosti zjavilo sa kresťanské oslobodzujúce vojsko (len 90.000 mužov) pod poľským 

kráľom Sobieskim. Celý deň trvala bitka no večer Turci ustupovali v divom úteku. (Meh.) Podivný je 
i nasledujúci prípad: Počiatkom 30-ročnej vojny (1619) Ferdinand II. , vtedajší cisár germánsky, bol 

vo Viedni náramne stiesnený povstalcami. V úzkosti pokľakol pred krížom (ktorý sa teraz nachádza 

nad tabernákulom farského kostola v Dvornom zámku viedenskom) a prosil Boha o pomoc. No 
povstalci predsa vtrhli i do Dvorného zámku a tu chceli mu násilne vynútiť ústupky pre protestantov. 

Avšak Ferdinand dúfal v ochranu božskú a nepopustil. Hľa, tu naraz zazvučala trúba, a 500 dragúnov 

pod velením Saint-Hilaira prišlo pred Dvorný zámok. Povstalci rozutekali sa celkom zdesení. (Weiss) 

Boh vyslobodzuje tých, čo v neho dúfajú. (Dan. 13, 60) Kresťan, ktorý dúfa v Boha, môže byť 
napádaný, no nie premožený. (Sv. Cyp.) Je podobný vojsku, krytému udatnou a početnou zálohou 

(rezervou), ktorá je v pohotovosti. (Sv. Fr. S.) Tí, čo dúfajú v Pána, sú ako vrch Sion. (Ž. 124, 1) Vrch 

totiž nemôže byť otrasený, ani zničený, koľkokoľvek strojov použije sa k tomu; podobne je i s tým, čo 

nádej svoju v Bohu skladá. (Sv. Zl.) Kto skladá v Bohu celú nádej svoju, toho vezme Boh pod zvláštnu 

ochranu a môže si byť istý, že ho nič zlého nestretne. (Sv. Vinc. P.) Čím väčšia je naša nádej, tým 

istejšie chráni nás Boh a pomáha nám vo všetkých nebezpečenstvách. (Sv. Fr. S.) Ešte nik nebol 

zahanbený, kto dúfal v Pána. (Sir. 2, 11) 
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2. Kto dúfa v Boha, môže všetko dosiahnuť od Boha; lebo Kristus hovorí, že taký 

i hory môže prenášať. (Mar. 11, 23) 
 
Prenášať hory, t.j. prekonať najväčšie prekážky. O sv. Rehorovi Divotvorcovi vypráva sa, že naozaj 

preniesol jednu horu. († 270) V nádeji v Boha rozdvojil Mojžiš palicou svojou Červené more, Eliáš 
vyprosil dážď. V nádeji v Boha tiahol Rudolf Habsburský proti štyrikrát silnejšiemu nepriateľovi, 

Otakarovi českému. Rudolf kázal vojakom svojim volať: ≪Kristus, Kristus≫, keď nepriatelia dorážali 

pod heslom:≪Praha, Praha≫ a slávne zvíťazil pri Jedenšpeugené (1278). ≪Nádej je šíp, ktorý preráža 

srdce Kristovo, aby prúd milosrdenstva vylial sa z neho na dúfajúcu dušu.≫ (Mar. Lat.) Človek 

dostane toľko, koľko dúfa. (Sv. Ján Kríž.) Kto má nádej, už je bohatý, prv než vládne bohatstvami. 

(Sv. Ján Kl.) 

 
3. Kto dúfa v Boha, toho Boh posilňuje; je teda neohrozený pred ľuďmi, trpezlivý 

i veselý v trápení a obzvlášť pri smrti. 
 
Dúfanie v Boha dodáva človeku nadľudskej sily. Pôsobí ako sochor, ktorý dvíha najväčšie ťarchy. Aký 

neohrozený bol Dávid v boji proti Goliášovi, aký neohrozený pápež Lev Veľký pred Attilom, kráľom 

Hunov r. 452! (Meh.) Sv. Martina raz napadli zbojníci a hrozili mu smrťou. Keď spýtali sa ho, prečo 

sa nebojí, odpovedal: ≪Som kresťan a stojím pod ochranou Božou. Nemám sa čoho báť, ale vy áno≫
. Kto dúfa v Boha, nehľadá priazne u velikášov tohto sveta a nestojí ani o reči ľudské; tak robil sv. 

Pavol. (1. Kor. 4,3) Kto dúfa v Boha, je trpezlivý v trápení; lebo vie, že ≪utrpenia tohto času nedajú 

sa prirovnať k budúcej sláve, ktorá na nás bude zjavená≫. (Rim. 8, 18). Jób bol tak trpezlivý v trápení, 

lebo tešil sa budúcemu vzkrieseniu a odmene. (Jób 19, 25) Ako by mohol byť smutný, kto pozerá na 
budúcu nevýslovnú odplatu v nebi ? Veď i smädná ťava na púšti stane sa celkom bodrou, akonáhle 

šípi v diaľke vodu. Sv. Pavol  volá uprostred trápenia :  ≪ Radosťou  oplývam vo všetkom súžení 

svojom≫. (2. Kor. 7, 4); ďalej hovorí: ≪Umrieť je mi zisk. Žiadam si byť rozdelený a s Kristom≫ (Fil. 

1, 21— 23); a zase: ≪Ostatne je mi uložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá v ten deň Pán, 

spravodlivý Sudca≫. (2. Tim. 4, 8) Ako radostne umieral napr. sv. apoštol Ondrej; keď zazrel kríž, 

na ktorom mal zomrieť, zvolal: ≪Pozdravený buď, ó vzácny krížu, posvätený smrťou Boha môjho. 

Blížim sa k tebe v blaženom a radostnom vytržení. Oj, ako dlho žiadal som si teba, ako túžobne som 
ťa očakával! (†62) Sv. Ignác biskup antiochijský, radoval sa, keď z úst cisára Trajána počul výrok 

smrti, a keď ho rímski kresťania chceli vyslobodiť, prosil ich, aby mu koruny mučeníckej neuchvátili; 

povedal: (Nebojím sa ani divých zverov, ani roztrhania údov svojich, ak len môžem tým získať Krista

≫. (†107) Sv. jaheň Vavrinec, ktorého pohanský sudca preto, že poklady chrámové nechcel vydať, 

piekol na žeravom ražni, počas múk svojich žartovne povedal sudcovi: ≪Teraz ma už môžeš obrátiť, 

lebo na tomto boku som už dosť upečený≫. (†258) Sv. Cecília povedala svojim katom: ≪Umrieť za 

Krista znamená zameniť blato za zlato, chalupu za palác, prach za korunu≫, (†230) Nádej teda je 

pevná kotva pre dušu. (Žid. 6, 19) Ako kotva chráni loď od zahynutia počas búrky, tak nádej chráni 
nás počas trápenia. Lenže kotva má oporu svoju v hĺbke, nádej však vo výške. (Sv. Tom. Akv.) Ako 
orol počas búrky pomocou krídel svojich vyšvihuje sa ponad túto do slnečnej výšky, tak i my pomocou 

nádeje povznášame sa nad všetky pozemské starosti a trampoty. 

 

4. Kto dúfa v Boha, mohutne je popudzovaný k vykonávaniu dobrých skutkov a 
hrdinských cností. 
 
Čo ženie misionárov do pohanských krajín ? Nádej budúcej odplaty práve tak, ako roľníka nádej žatvy, 
umelca alebo vojaka nádej zisku pobáda k práci. Avšak nádej kresťanova je ešte istejšia. Lebo dúfame 

to, čo Pravda sama prisľúbila. (Sv. Pavlin) Naša nádej je tak istá, ako vec, ktorá sa už vyplnila. (Sv. 
Aug.) Kto dúfa v Boha, stavia na pevnom základe.  
 

5. Preto nádej vedie i k spáse. 
 

Kto má kresťanskú nádej, má istotu v budúcu spásu tak ako ten kto má semeno, že bude mať strom; 

lebo budúca spása sa ukrýva v nádeji tak ako strom v semene. (Sv. Tom. Akv.) Nádejou budeme 
spasení. (Rim. 8, 24) Ako noha je k chodeniu, tak nádej je potrebná k životu večnému. Viera v Božiu 

vernosť, všemohúcnosť a lásku k nám je trojnásobná neroztrhnuteľná šnúra, ktorú Boh z vlasti našej 

dolu spúšťa k nám do žalára; tejto máme sa zachytiť, aby nás vytiahla do výšky až k videniu jeho 

slávy. (Sv. Bern.) Dom Boží (t.j. svätosť, ktorá k spáse vedie) zakladá sa vierou, vedie sa do výšky 
nádejou a dovršuje sa láskou. (Sv. Aug.) V nebi nebude už nijakej nádeje; lebo čo človek dúfal, to už 

má. 
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III. Protiklad kresťanskej nádeje. 
 

Kto menej dúfa alebo viac, než Boh prisľúbil, toho nádej je nemilá Bohu. 
 

1. Nesmieme sa viac spoliehať na svoje vlastné sily, na blížnych alebo na 
pozemské veci, než na Boha; inak budeme zahanbení, lebo mimo Boha nič nie je 
spoľahlivé. 
 

Nádej toho, ktorý sa len na pozemské veci spolieha, nie je nebeská, ani kresťanská, ale pozemská. 
Ako veľmi zakladal si Peter pri poslednej večeri na svoju silu; a potom zaprel Pána. Ako vystatoval sa 

Goliáš svojou silou; a predsa ako skoro zahynul. Cisár Napoleon vysmieval sa z pápeža, keď ho tento 

vyobcoval z Cirkvi, a povedal, že spolieha sa jedine na svojich vojakov; hneď potom s pol miliónom 
vojakov tiahol proti Rusku, no všetci zahynuli. (1812) Sv. František Borgiaš celkom spoliehal sa na 

svoju ochrankyňu, cisárovnú Izabelu; avšak táto zomrela a tu uznal svoju bláznivosť. (Meh.) Lepšie 

je dúfať v Pána, než spoliehať sa na ľudí. (Ž. 117, 8) Sv. Písmo napomína nás, aby sme u Boha hľadali 

útočište, silu a pomoc v súženiach. (Ž. 45, 2) Od priazne ľudí očakávať svoje šťastie, je toľko, ako 

budovať dom svoj na piesku. (Mysli na záverečné slová Kristovej kázne na hore.) Tí, čo nedúfajú v 
Boha, budú tak zahanbení, ako modlárski kňazi Balovi na hore Karmelskej. (3. Kráľ. 18) Kto spolieha 

sa na svoje vlastné sily, a nie na Boha, bude si len sám ochrancom; Boh nebude ho chrániť, lebo 

nedúfa v jeho ochranu. (Sv. Aug.) Len ten, čo dúfa v Boha, môže hovoriť: ≪V teba ó Pane, som dúfal; 

nebudem zahanbený na veky≫. (Ž, 30: 2) 
 

2. Nikdy neslobodno zúfať, t.j. nikdy nesmieme vzdať sa nádeje, že nám Boh snáď 
neodpustí hriechy alebo nepomôže v nešťastí. 
 

Zúfal napr. Kain, ktorý povedal: ≪Väčšia je neprávosť moja, než aby som si zaslúžil odpustenie≫. (1. 

Mojž. 4, 13) Zúfal kráľ Saul, ktorý v boji proti Filištíncom zo všetkých strán veľmi stiesnený prebodol 

sa vlastným mečom svojim. (1. Kráľ. 31)  
 

Kresťan nikdy nesmie zúfať, lebo milosrdenstvo Božie je nekonečne veľké a pomoc 
Božia je najbližšia vtedy, keď núdza je najväčšia.  
 

Pred hriechom boj sa spravodlivosti, ale po hriechu dúfaj v milosrdenstvo Božie. (Sv. Reh. V.) Ktože 
by pochyboval, že zaplatí malé dlhy svoje, keby stál pred kráľovským pokladom, z ktorého by si podľa 

ľúbosti vziať mohol? No tým menej smieme pochybovať o milosrdenstve Božom. ≪Ako iskra 

v porovnaní s morom, to je zlosť ľudská v porovnaní k dobrote Božej.≫ (Sv. Zl.) Ba najláskavejší Boh 

tým radšej prijíma kajúceho hriešnika, čím väčšie sú jeho hriechy; lebo mu to slúži k väčšiemu 

osláveniu, keď odpúšťa veľkým hriešnikom.  

— Keď je núdza najväčšia, vtedy pomoc Božia je najbližšia. 
 

Zúfalstvo obyčajne vedie človeka k samovražde a k večnej smrti. 
 

Mysli napr. na Judáša. Zúfalstvo je hriech proti Duchu Sv.; taký hriech neodpustí sa nikdy. ≪Nádej 

otvára, zúfalstvo zatvára bránu do neba≫. (Sv. Isid.) Kto zúfa nad milosrdenstvom Božím, rúha sa 

Bohu, ako ten, čo pochybuje, či existuje Boh. (Sv. Aug.) Judáš ťažšie urazil Boha tým, že zúfal nad 

milosrdenstvom Božím, než tým, že zradil Krista. (Sv. Hier.) Judáš temer nezahynul natoľko pre svoj 
zločin, ako preto, že zúfal. (Sv. Aug.) Kto pácha zločin, zabíja svoju dušu; ale kto zúfa, ten už padá do 

pekla. (Sv. Isid.) 
 

3. Nikdy neslobodno opovážlivo dúfať v milosrdenstvo Božie, t.j. neslobodno ďalej 
hrešiť v tej mienke, že milosrdenstvo Božie nikoho zatratiť nemôže. 
 

Dúfanie v Boha a bázeň musia byť v rovnováhe medzi sebou. Chyba je, ak miesto dúfania v Boha je 

len bázeň pred ním ( = zúfalstvo). Ale chyba je i to, keď niet nijakej bázne: keď si človek myslí, že jeho 

spasenie je celkom isté ( = opovážlivé dúfanie v Boha), alebo keď si myslí, že Boh nikdy nemôže 

odoprieť pomoc svoju (= pokúšanie Boha). Blázon, kto milého Pána Boha má len za milosrdného a 

nie i za spravodlivého. ≪Nezavrhuj milosrdenstvo Božie, ak nechceš pocítiť spravodlivosť jeho≫. (Sv. 

Bern.) Kristus hovorí: ≪Ak nebudete činiť pokánie, všetci podobne zahyniete ≫. (Luk. 13, 3) Nik 

nesmie hovoriť: ≪Veď sa z toho zas vyspovedám≫, alebo: ≪Veď sa už potom pred smrťou obrátim≫. 

Nazlostený som na to, keď ťa ukrižovaného Spasiteľa svojho práve preto vidím zavrhovaného a 
urážaného, prečo by ťa tým viac milovať a ctiť mali. (Sv. Reh. Nz.) Viď o tomto predmete i náuku o 

milosti pri sviatosti pokánia.  
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4. Nikdy neslobodno pokúšať Boha, t.j. nikdy nesmieme sa prostopašne 

vystavovať nebezpečenstvu v nádeji, že Boh pomôže. 
 

Len ten, kto činí, čo Boh od človeka žiada, smie dúfať, že mu Boh pomôže. Kto sa teda nestará o vôľu 

Božiu a tak i nerozvážne jedná, toho Boh opustí. Preto hovorí Boh: ≪Kto miluje nebezpečenstvo, 

zahynie v ňom≫. (Sir. 3, 27) Diabol chcel zviesť Spasiteľa, aby Boha pokúšal; lebo žiadal, aby sa 
spustil dolu z cimburia chrámu. (Mat. 4, 6) Kto by v nebezpečnej chorobe nechcel zavolať lekára alebo 

užívať lieky v tej mienke, že mu Boh beztak pomôže, ten urazil by Boha. (Leda by vedel zo skúsenosti, 

že v takých prípadoch pomôže si jeho telo i bez lekára; alebo ak by mu to zapríčinilo priveľké výdavky, 
ktoré by z majetku svojho nemohol zaplatiť.) Kto sa za prvých čias kresťanstva bez spravodlivej príčiny 
vystavil smrti mučeníckej, nikdy nebol považovaný za mučeníka, hoci pre vieru prišiel o život.  

≪Pokúšanie Boha je veľká neúcta proti Bohu≫. (Sv. Alf.)  

 

Tu končí sa učenie o viere. 
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DRUHÝ DIEL. UČENIE O MRAVOCH. 

 

DRUHÝ DIEL KATECHIZMU: 

A ) PRÍKAZY. 

1. Ktoré príkazy (zákony) dal nám Boh? 
 
 

Ako Boh telesám nebeským dal pevné príkazy (Ž. 148, 6), tak i ľudom dal príkazy alebo zákony. 

 

Boh dal nám príkazy, aby nás súčasne i večne šťastnými urobil. 
 

Keď otec zakazuje dieťaťu svojmu brať do ruky strelnú zbraň, má na zreteli len blaho dieťaťa. Celkom 

tak je to i s príkazmi Božími. ≪Boh nikdy neprikazuje niečo, čo by neslúžilo k najlepšiemu tým, 

ktorým prikazuje≫. (Sv. Aug.) Boh prikazuje len preto, aby mal príčinu odplatiť nás. (Sv. Pavlin) Už 

sám rozkaz Boží je teda milosťou pre nás. (Sv. Pavlin) Istý pohanský mudrc hovorí: ≪Bez zákonov 

boli by ľudia iba tlupou bezuzdných dravcov, z ktorých by silnejší zaškrtil a zožral slabšieho≫. 
 

1. Duchu každého človeka vtlačil Boh zákon prirodzený, tento udáva nám 
základné pravidlá jednania ľudského. 
 
Malé dieťa nepočulo ešte nič o 10 Božích prikázaniach a navzdory tomu, ak urobilo niečo zlé, napr. 

klamalo, vzalo niečo a pod. stane sa nepokojným, bojazlivým alebo hanbí sa a už nemá ten úprimný 
pohľad, čo predtým; teda je si vedomé, že nejednalo dobre. Niečo podobné platí aj o pohanovi, ktorý 

sa predsa tiež neučil 10 Božích prikázaní; keď zle robil, napr. ukradol, zabil, stratí pokoj mysle a bojí 
sa ; aj on vie, že nejednal dobre. Z toho dá sa usudzovať, že človek od prírody má v sebe zákon.             

≪Zákon tento nie je napísaný, ale vrodený≫. (Sv. Amb.) Ako lastovička od prírody vie, ako má budovať 

hniezdo, tak i človek vie od prírody, ako má rozumne jednať. Sv. Pavol osvedčuje, že pohania od 
prírody sú popudzovaní robiť, čo zákon (10 prikázaní) káže, že teda v deň súdu budú súdení Bohom 

podľa zákona prirodzeného. (Rim. 2, 14— 16) Do sŕdc našich, ó Pane, zapísaný je zákon tvoj, ktorý 
nijaká zloba zrušiť nemôže. (Sv. Aug.) Zákon tento ovšem môže byť zatemnený, no nie zotretý. (Tert.) 

Niet nikoho, kto by necítil zákona Bohom vtlačeného duchu svojmu. (Rim. kat.)  

— Zákon prirodzený udáva nám predovšetkým najdôležitejšie mravné pravidlá, ako napr. ≪Bohu 

najláskavejšiemu patrí úcta≫, ≪každý musí milovať seba samého≫, ≪blížnemu nesmieme urobiť, 

čo by nám samým nebolo po vôli a pod. Okrem toho nám tento prirodzený zákon oznamuje čo z týchto 
mravných pravidiel bezprostredne vyplýva; to je 10 Božích prikázaní (vynímajúc svätenia dňa 
sviatočného).  
— Zákon prirodzený teda nie je snáď akýsi rád rozumových právd, ale akýsi rozkaz Boží (= prikazujúca 

vôľa Božia), ktorého si v jednotlivých prípadoch pomocou rozumu bývame povedomí. (Toto povedomie 

je svedomie. Viď o tom ďalej.) Mýlia sa teda tí, čo si myslia, že sám rozum je zákon. 

 

Ale lebo ľudia následkom svojho hriešneho života už nepoznali dôkladne predpisov 
zákona prirodzeného, zjavil im Boh ešte raz svoju vôľu. 
 
Keď duch ľudský následkom mnohých hriechov bol zakalený a ľudia už neboli v stave rozoznať dobré 
od zlého, Boh zjavil, vysvetlil a zdokonalil im zákon prirodzený. Boh teda vlastne nedal nového zákona, 

ale objasnil zákon prirodzený. (R. k.) ≪Ó, koľkú vďaku povinní sme Bohu, že nám ešte raz oznámil 

sv. vôľu svoju!≫ (R. k.) 
 

2. Boh zjavil i zákony, obzvlášť 10 Božích prikázaní a 2 príkazy lásky, aby zákon 

prirodzený opakoval, vysvetlil a zdokonalil. 
 
Boh zjavil zákony, t.j. hovoril k ľuďom a zdelil im svoju vôľu; myslíme napr. na obcovanie Boha s 

Mojžišom i na zákonodarstvo na Sinaji. K zjavenému zákonu patria:  
— I. Zákon pred Mojžišovský, ktorý Boh dal Noemovi a Abrahámovi. Noemovi napr. dal Boh zákaz 

požívať mäso s krvou (1. Mojž. 9); Abrahámovi dal príkaz obriezky. (1. Mojž. 17, 11)  

 

— II. Zákon Mojžišovský, ktorý Boh dal Židom skrze Mojžiša.  
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K tomuto patria:  
1. 10 Božích prikázaní, 2. bohoslužobné a 3. občianske zákony Židov. 

 

10 Božích prikázaní nebolo Kristom zrušených, ako tento sám osvedčil (Mat. 5, 17), ale len 

zdokonalených. Sv. Cyrill Alex. hovorí, že Boh tak urobil ako maliar, ktorý prvé obrysy, aké na obraze 
urobil, len zdokonaľuje, bez toho, žeby ich zničil.  

 
2. Bohoslužobné zákony, ktoré vzťahovali sa na obetu, chrám a pod. prestali so smrťou Kristovou 

(mysli na ustanovenie snemu Apoštolského), lebo bohoslužobné zvyky Starého zákona boli iba 

predobrazmi Vykupiteľa. ≪No zvestovatelia právom prestávajú, keď zvestovaný je už tu≫. (Sv. Lev 

V.)  

 
3. Občianske zákony, ktoré usporadovali pomer vtedajších Židov medzi sebou, boli prispôsobené 

výlučne ľudu  židovskému.  

 
— III. Zákon kresťanský, ktorý obsahuje 2 príkazy lásky, žiada hlavne vykonávanie skutkov 

milosrdenstva (Mat. 25, 35) a vnútorné sväté zmýšľanie (Ján. 4, 24), zakiaľ zákon židovský prikazoval 

viac zachovávanie vonkajších činov alebo obradov. Zákon Mojžišovský bol napísaný na dve kamenné 
tabule; ale 2 príkazy lásky zapísané sú Duchom Sv. do nášho srdca (Žid. 8, 10); to jest: Duch Sv. 

osvecuje náš rozum, aby sme 2 príkazy lásky náležite poznali, a láskou, vliatou do srdca nášho, 

pobáda našu vôľu, aby sme ich zachovávali. Predošlé zákony boli nedokonalé (Žid. 7, 19), no 
kresťanský je dokonalý, lebo jeho zachovávanie viac približuje človeka k najvyššiemu cieľu, večnej 

spáse. Lebo zákon Mojžišovský bol nedokonalý, odovzdaný bol Mojžišovi skrze anjelov (Gal. 3,19), 
kdežto nový bol hlásaný samým Synom Božím. 

 

3. Boh ešte dáva zákony skrze námestníkov svojich na zemi, skrze duchovnú a 
svetskú vrchnosť.  
 

Tieto zákony sa volajú cirkevnými i štátnymi zákonmi. 
 

Cirkev rozkazuje v mene Kristovom; lebo Kristus povedal apoštolom; ≪Kto vás počuje, mňa počuje, a 

kto vás zavrhuje, mňa zavrhuje≫. (Luk. 10, 16) I svetská vrchnosť má svoju moc od Boha. Sv. Pavol 

vraví, že ten, čo protiví sa vrchnostenskej moci, samému Bohu sa protiví. (Rim. 13, 1) Cirkevné zákony 
sú napr. 5 cirkevných prikázaní; štátne zákony sú napr. zákon vojenský, trestný, tlačový, spolkový a 

pod. Zákon cirkevný a štátny líši sa od božského (prirodzeného a zjaveného) tým, že prvý vzťahuje sa 
len na činy a slová, božský však i na myšlienky a žiadosti naše. (Sv. Tom. Ak.) 

 

Avšak zákony, ktoré Boh dáva skrze námestníkov svojich, sú pravé zákony len vtedy, 
keď neprotirečia zákonu zjavenému. 
 
Proti zákonu Božiemu niet žiadneho zákona. Keď teda námestníci Boží rozkazujú niečo také, čo Boh 

zakazuje, nuž platí slovo sv. apoštola: ≪Musíme viac poslúchať Boha, než ľudí≫. (Sk. ap. 5, 29) Mysli 

na počínanie 3 mládencov v ohnivej peci alebo 7 bratov Machabejských. 
 

4. Z poznania zákona vzniká svedomie, t.j. vedomie, či istý čin je podľa zákona 

dovolený alebo nedovolený. 
 

Náš rozum totiž v jednotlivých prípadoch, v ktorých máme konať, nás upozorňuje, na to čo má sa 
stať podľa známych nám zákonov. Rozum nám teda privádza k vedomiu zákon i povinnosť našu. Toto 
vedomie sa nazýva svedomím. Svedomie teda je činnosť rozumu. Ale ono, ako vieme, mohutne pobáda 

k dobrému i našu vôľu. Lebo nás svedomie upozorňuje na vôľu Božiu, preto mnohý svätý ho nazývajú 

ohlasom Božím≫. ≪Svedomie je hlas, ktorým sa Boh hlási ako Zákonodarca a Sudca≫. (Sv. Tom. 

Ak.) 
 

Svedomie hlási sa nasledujúcim spôsobom: pred konaním povzbudzuje alebo 

vystríha, po konaní naplňuje pokojom alebo nepokojom podľa toho, či konanie je 
dobré alebo zlé. 
 

Kaina a Judáša naplnilo svedomie nepokojom. ≪Ľudský sudca dá sa niekedy podkúpiť, získať 

lichotením alebo zastrašiť hrozbami, no nie súd svedomia≫. (Sv. Zl.) Svedomie teda je dobré alebo 
zlé. Dobré svedomie robí veselým a zaháňa smútok, ako slnko chmáry. (Sv. Zl.) Osladzuje všetky 
horkosti života; podobá sa medu, ktorý nielen sám je sladký, ale osladzuje i to, čo je najviac horké. 
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(Sv. Aug.) Dobré svedomie je mäkká poduška (hlavnica, záhlavok). Zlé svedomie robí nepokojným a 

zasmušilým; je červ, ktorý vyliezol z hniloby hriechu (Sv. Tom. Ak.) a ktorý neumiera. (Mar. 9, 43) Zlé 
svedomie zhoršuje všetky radosti života; podobá sa meču Damoklesovmu, čo na konskej srsti visel 

mu nad hlavou a počas hostiny kazil mu všetky radosti. Kto má zlé svedomie, je podobný zločincovi 

odsúdenému na smrť, ktorý napriek všetkým pôžitkom, aké má v posledných hodinách života, nikdy 

nemôže byť skutočne veselý. (Sv. Bern.) 
 

Človek môže mať útle alebo otupené svedomie. 
 
Útle svedomie vystríha nás pred najmenšou chybou, otupené sotva pred najväčšou. Útle svedomie je 
podobné vážkam na zlato, ktoré udávajú temer najmenší prášok; otupené podobá sa váham na seno, 

ktoré pri závaží jedného funta ledva sa nachýlia. Útle svedomie mali svätí, naľakali sa pri najmenšom 

urazení Boha; otupené majú svetáci: ledva všímajú si toho, čo zjavne je hriech smrteľný. No taký 

ľudia napriek tomu kladú veľkú váhu na maličkosti; preciedzajú komárov, ale hltajú ťavy. (Mat. 23, 
24) Človek s útlym svedomím nazýva sa svedomitým, s otupeným svedomím nesvedomitým. 
 

Človek môže mať i široké (klátivé) alebo úzkostlivé (bojazlivé) svedomie. 
 
Kto má široké svedomie, považuje za dovolené i najväčšie hriechy; z úst jeho počuť také výrazy: Raz 

je toľko, ako nič, často nie je vždy, mýliť sa je ľudské a pod.; pre podlý život svoj si ani nevšíma už 
výčitiek svedomia, ako človek, ktorý býva pri vodopáde (alebo pri železnici), znenáhla navykne na 

hučanie a spí potom celkom dobre. (Sv. Vinc. F.) Kto voči tomu má úzkostlivé svedomie, pokladá za 
hriech ešte i dovolené činy. Škrupulant je podobný plachému koňovi, ktorý naľaká sa i tieňa niektorého 

stromu alebo kameňa, akoby tam stál lev alebo tiger, a tým vystavuje voz veľkému nebezpečenstvu; 

aj škrupulant predstavuje si nebezpečenstvo, kde ho niet, a tým ľahko upadne do neposlušnosti a 
iných hriechov. (Scar.) Úzkostlivosť nepochádza snáď zo zlého poznania, ale z neporiadnej mysle, 

ktorá zakalí rozum. ≪Príčina všetkej úzkostlivosti je pýcha≫ (Sv. Fr. S.) Každý škrupulant je chabý 

(t.j. strachopud) a preto nemôže stať sa dokonalým; podobá sa bojazlivému vojakovi, ktorý neopováži 
sa bojovať s nepriateľom, ale hneď skladá zbraň. Škrupulant nehrnie sa zastaviť pri svojich 

pochybnostiach; lebo tieto sú podobné lepidlu alebo smole, ktoré tým viac lipnú na nás, čím viac sa 

ich dotýkame. (Scar.) Škrupulant má zavrhnúť svoje škrupule (vrtochy) a smelo robiť práve to, čo mu 
škrupúľ zakazuje. (Sv. Alf.) Musí na vlas uposlúchnuť svojho spovedníka, lebo inak nemôže byť 

vyliečený a konečne zblázni sa. (Sv. Alf.) Škrupulant musí nedôverovať svojmu vlastnému úsudku a 

názoru, ba musí sa ho úplne vzdať. Tým celkom stratí úzkostlivosť, ktorá pochádza zväčša 

z vysokomyselnosti a hlavatého nástojenia na svojom názore. (Mária Lat.) Kto chce veľké veci vykonať 

pre Boha, má sa chrániť priveľkej opatrnosti; keby sv. apoštoli boli bývali príliš opatrní, nikdy neboli 

by sa podujali na obrátenie sveta. (Sv. Ig. Loy.)  
 

Nikdy nesmieme jednať proti svojmu svedomiu, inak sa dopustíme hriechu. 
 
Veď svedomie nie je iné, ako zákon, použitý v jednotlivých prípadoch. Kto teda jedná proti svedomiu, 

jedná proti zákonu. Sv. Pavol vraví, že ten hreší, kto koná proti svojmu presvedčeniu. (Rim. 14, 23) 

Kto si teda napr. vo štvrtok myslí, že je piatok, a napriek tomu ľahkomyseľne je mäso, hreší. 

 

5. Príkazy Božie vôbec neodnímajú človeku pravú slobodu. 
 
Ba čo viac robia ho nezávislým od tvorov. Hriešnik voči tomu upadá do hanebného otroctva; on je 

podobný rybe, lapenej na udicu. ≪Kde je Duch Boží, tam je sloboda≫. (2. Kor. 3, 17) Hriech vedie do 

otroctva, ale cnosť robí nás slobodnými. Preto i porekadlo: Deo servire regnare est. (Bohu slúžiť 
znamená panovať.) Ostatne sloboda nijako nezáleží na tom, že by sme všetko robiť smeli, čo chceme. 

Lebo hranice slobody sú práva iných. Sloboda je právo môcť robiť všetko dovolené. Dnes, bohužiaľ, 
veľmi sa zneužíva slovo sloboda. Niektorí pod tým rozumejú bezuzdnosť, a putá, ktoré skrze zákony 

ukladajú sa ich zlým žiadostiam, nazývajú ukrutníctvom a despotizmom. Iní zase rozumejú pod tým 

≪slobodu pre seba a otroctvo pre druhých ≫ Odtiaľ je, že sa ľudia volajú ≪liberálnymi≫ (=slobodne 

zmýšľajúcimi) a pritom sú často najneznášanlivejší (najnetolerantnejší). Právom hovorí Grillparzer:   

≪Uč sa len najprv, čo vlastne značí sloboda, a potom užívaj toto slovo a vyvoľ si ho za heslo, aby si 

ani ty neslúžil druhému, ani druhý tebe≫. 
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2. Dva príkazy lásky. 
 

1. Najdôležitejšie príkazy sú 2 príkazy lásky, totiž lásky k Bohu a k blížnemu; 
lebo tieto obsahujú v sebe všetky iné príkazy. 
 
Keď sa raz istý zákonník spýtal Krista, ktoré je prvé zo všetkých prikázaní, odpovedal mu: ≪Milovať 

budeš Pána Boha svojho z celého srdca svojho (= vôľou), z celej duše svojej ( = rozumom), z celej mysle 

svojej ( = citom) a zo všetkej sily svojej ( = v činoch svojich). Toto je prvé prikázanie. Druhé však je 
podobné tomuto: Milovať budeš blížneho svojho, ako seba samého. (Mar. 12, 30) Už i v Starom zákone 

prikázal Boh podobnými slovami lásku k Bohu (6. Mojž. 6, 5) a k blížnemu. (3. Mojž. 19. 18)  Dva 
príkazy lásky obsahujú všetky ostatné prikázania. To je preto, že tieto dva príkazy vplývajú na všetky 
duševné sily človeka a spravujú ich. (Pováž predchádzajúce slová Kristove.) Ako teda konáre zo 

spoločného pňa vychádzajú, tak z dvoj príkazu lásky vznikajú všetky iné príkazy. Preto hovorí Kristus: 

≪Na týchto  dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci≫ (Mat. 22, 40) V domácnostiach, krajinách, 

štátoch a obciach neboli by teda potrebné iné zákony, než zákon lásky, keby si ho všade a všetci k 

srdcu pripustili. (Allioli) 

 

V príkaze lásky k Bohu sú obsiahnuté štyri prikázania Božie, v príkaze lásky k 
blížnemu ostatné prikázania Božie a príkaz konať skutky milosrdenstva. 
 
Prvé štyri prikázania Božie vzťahujú sa na Boha. Boh ako náš najvyšší Kráľ žiada v 1. prikázaní 

poklonu a vernosť, v 2. úctu, v 3. konanie služby, v 4. úctu voči svojim zástupcom na zemi. Ostatných 

šesť prikázaní Božích vzťahuje sa na blížneho a zakazuje škodiť mu: na živote (5. prikázanie), na 

nevinnosti (6. prikázanie), na majetku (7. prikázanie), na cti (8. prikázanie). na domácnosti (9. a 10 
prikázanie). Príkaz Kristov konať skutky milosrdenstva (Mat. 25, 31 a d.) doplňuje druhý rad desiatich 

Božích prikázaní, vzťahujúci sa na blížneho; lebo žiada okrem toho pomáhať blížnemu v núdzi.  
— Že posledných šesť prikázaní patrí spolu, dáva Kristus jasne na vyrozumenie vo svojej odpovedi, 

danej bohatému mládencovi; lebo príkazy vzťahujúce sa na blížneho začína vypočítať so zákazom 
vraždy. (Mat. 19, 18; Luk. 18, 20) I sv. Pavol považuje 5. až po 10. prikázanie Božie za osobitný a 

súvislý rad príkazov. (Rim. 13, 9) 
 

2. Kto teda má lásku k Bohu a k blížnemu, ten plní všetky príkazy a dosiahne 
spásu. 
 

Kto zachováva 2 príkazy lásky, ten zachováva všetky príkazy, lebo veď všetky iné príkazy obsahujú 

sa v tomto dvojitom príkaze. Preto hovorí sv. Pavol: ≪Láska je plnosť zákona≫. (Rim. 13, 10)  

— Ale bez lásky k Bohu a k blížnemu niet spásy. Preto hovorí sv. Ján: ≪Kto nemiluje, zostáva v smrti

≫. (1. Ján 3, 14) Kto žije bez lásky, je mŕtvy. (Sv. Fr. S.) A sv. Pavol: ≪Kto nemiluje Ježiša Krista, 

hoden je kliatby≫. (1. Kor. 16, 22) K chodeniu potrebujeme dve nohy; ak chceme ísť k nebu a prísť k 

Bohu, musíme mať lásku k Bohu a k blížnemu. (Sv. Aug.) Vták môže sa len tak povzniesť k nebu, 

keď má dvoje krídel; my len s oboma peruťami lásky k Bohu a k blížnemu.  

— Spasení v nebi milujú Boha a milujú sa i navzájom; keď sa chceme dostať do neba musíme už 

teraz začať milovať Boha a blížneho.  

— Sv. Augustín prihovára sa Bohu: ≪Čože je človek, že od neho chceš byť milovaný a vyhrážaš sa 

mu ohromnými pokutami, ak to neurobí ?≫ 

 

3. Schopnosť lásky k Bohu a blížnemu dostávame súčasne s posväcujúcou milosťou. 
 

My sami nie sme schopní milovať Boha nadovšetko. Je to s nami po hriechu dedičnom práve tak, ako 
s palmami, čo z vlasti svojej k nám sú prinesené; chceli by u nás rodiť, no nie sú v stave vydávať zrelé 

a chutné ďatle. To môžu len v tých šťastnejších krajoch, z ktorých prišli. Tak je to i s naším srdcom; 

ono chcelo by milovať Boha, no nemá k tomu sily; pravej lásky k Bohu môže dôjsť iba tak, ak je 

oživené milosťou nebeskou. (Sv. Fr. S.) Chcenie síce je vo mne, ale vykonať nevládzem. (Rim. 7, 18) 
Len vtedy, keď Duch Sv. skrze krst alebo pokánie ubytuje sa v nás, vnáša do srdca nášho lásku k 

Bohu. Preto vraví sv. Pavol: ≪Láska k Bohu vyliata je v srdcia naše skrze Ducha Sv., ktorý nám je 

daný≫. (Rim. 5, 6) S láskou k Bohu súčasne vchádza do srdca nášho i láska k blížnemu (Sv. Aug.) 

Láska k Bohu a láska k blížnemu je vlastne jedna a tá istá, rôzna je len v predmete, na ktorý sa 

vzťahuje. Sú to dva potoky, čo vyvierajú z toho istého prameňa, 2 konáre z tohože koreňa. ≪Kristus 

preto dva razy dal apoštolom Ducha Sv. (a síce keď dýchol na nich a v deň zoslania), lebo s Duchom 

Sv. prijímame dvojnásobnú lásku.≫ (Sv. Aug.) Duch Sv. bol zoslaný z neba na zem. Zoslaný bol z 

neba, aby Boh bol milovaný; zoslaný bol na zem, aby blížny bol milovaný. (Sv. Honorius) 
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4. Láska k Bohu je nerozlučne spojená s láskou k blížnemu. 
 

Ako v semiačku obsahuje sa rastlina, tak v láske k Bohu láska k blížnemu. ≪Oba príkazy lásky sú 

teda také, že jeden bez druhého nemožno zachovávať≫ (Sv. Aug.) Preto sv. Písmo často hovorí len o 
jednom príkaze lásky, hneď o láske k Bohu, hneď o láske k blížnemu, lebo jeden zatvára v sebe druhý. 

(Sv. Aug.) Kto hovorí: ≪Milujem Boha≫ a predsa nenávidí brata svojho, je luhár. (1. Ján. 4, 20) Kto 

miluje Boha, nemôže nenávidieť človeka a kto nenávidí človeka, nemôže milovať Boha. (Sv. Hier.) 

Láska, totiž láska k Bohu, je dobrotivá, nezávidí, nemysli ničoho zlého. (1. Kor. 13, 4-7) Láska k 
blížnemu je teda najlepším skúšobným kameňom lásky k Bohu. Kto sa hnevá na blížneho svojho 

(hoci len jedného), nenávidí ho, závidí mu, škodí mu (na zdraví, nevinnosti, majetku alebo cti), alebo 

kto nerád dáva almužnu, ten nemá lásky k Bohu. ≪Nespravodlivosti, ktorých niekto sa dopúšťa, sú 

dôkazom, že nemá lásky k Bohu≫. (Sv. Aug.) Závisť robí zrejmým, že vôbec nemáme lásky k Bohu. 

(Sv. Efr.) 

 

3. Príkaz lásky k Bohu. 
 

Je to už v povahe ľudskej, že človek v tom, čo za krásne a dobré uznal, cíti zaľúbenie. Toto zaľúbenie 

v krásnom a dobrom a domáhanie sa ho, nazýva sa ≪láskou≫. (Láska teda, ako vidno, je činnosť 

rozumu, citu a zároveň i vôle.) 
 

1. Boha preto máme milovať, lebo to Kristus prikazuje; ďalej lebo Boh je 

najkrajšia a najdokonalejšia bytosť a nám ustavične preukazuje dobrodenia. 
 
Kristus káže milovať Boha; lebo hovorí: ≪Milovať budeš Pána Boha svojho z celého srdca svojho, z 

celej duše svojej, z celej mysle svojej a zo všetkej sily svojej≫ (Mar. 12, 30)  

— Boh je najkrajšia bytosť, lebo keď už pozemské veci sú tak krásne, aká musí byť krása toho, ktorý 

stvoril všetky tieto veci? (Múdr. 13, 3) Lebo čo niekto sám nemá, to nemôže dať ani iným. Kto niekomu 

požičia 100 korún, musí najprv sám mať 100 korún, ba i oveľa viac, inak nemohol by požičať toľko 
peňazí. Z toho dôvodu musí i Boh v najvyššej miere vládnuť všetkými dokonalosťami, ktoré na tvoroch 

obdivujeme. ≪Príčinou milovať Boha, je Boh sám≫. (Sv. Bern.) ≪Boh svojou najvyššou krásou 

a nepochopiteľnou dobrotou priťahuje k sebe všetkých duchov a všetky mysle≫. (Sv. Fr. S.)  

— Láska Božia k nám ukázala sa najviac v tom, že Boh svojho jednorodeného Syna poslal na zem 

k nášmu vykúpeniu. Kristus sám hovorí: ≪Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna 

dal≫. (Ján 3, 16) Boh neposlal svojho jednorodeného Syna, aby ako kráľ pozemský chodil na zemi, 
ale v chudobnej podobe služobníka; nie aby žil a zomrel, ako iný človek, ale aby v mnohých trampotách 

a prenasledovaniach žil a na kríži zomrel. (Alb. Stolz) Vezmime prípad, že jeden pán so synom i sluhom 

ide na prechádzku k moru. Pritom sluha z neobozretnosti padne do vody. Tu pošle pán syna svojho 

za ním, aby ho s nebezpečenstvom života vytiahol. Nuž či nie je to najkrajší dôkaz, že pán miluje 
svojho sluhu? A či by ozaj ten sluha nemiloval rovným spôsobom takého pána? Nuž hľa, podobne je 

to i s vykúpením. Preto volá sv. Augustín: ≪Aby si ty, ó Pane, sluhu spasil, dal si nám Syna!≫ Preto 

napomína nás sv. Ján: ≪Milujme Boha, lebo Boh prv miloval nás≫. (1. Ján. 4, 19)  

— Boh nám ustavične preukazuje dobrodenia; lebo všetko, čo nám je milé, udelil nám Boh. Od neho 

máme život, zdravie, každodenný pokrm, odev, byt a mnoho iného. ≪Každé dobré dianie a každý dar 

dokonalý je zhora od Otca svetiel≫. (Jak. 1,17) Čo máš, čo by si nebol dostal? (1. Kor. 4, 7) Nepretržité 

požívanie týchto dobrodení, bohužiaľ, spôsobuje, že si ich temer ani nevšímame. Preto mali by sme 
častejšie hľadieť na tých ľudí, ktorým sa takých dobrých vecí nedostáva, napr. na slepých, chorých, 

núdznych. Vtedy videli by sme, akí šťastní sme v porovnaní s nimi a boli by sme viac roznietení láskou 
k Bohu. Keď už milujeme toho, ktorý nám daroval niečo alebo pomohol v núdzi, akože by sme nemali 

milovať toho, ktorý nám dal všetko, čo sme a čo máme, ktorý nám dal anjelov na stráž, slnko, mesiac 
a hviezdy k osvetleniu, zem k prebývaniu? (Sv. Bern.) Deti milujú tých, čo dali im jestvovanie, ba robia 

to v istom ohľade i zvieratá; pomysli len na bocianov. Horší od zvera bol by teda, kto by nemiloval 

toho, ktorý ho stvoril. Už samé rozmýšľanie o tom, že nám Boh dal jestvovanie, zaväzuje nás, aby sme 

ho nadovšetko milovali. (Sv. Basil) 

 

2. Láska k Bohu prejavuje sa v tom, že ustavične túžime po Bohu, stránime sa 
toho, čo nás odlučuje od Boha, pracujeme pre česť Božiu, a ochotne prijímame, 
čo je od Boha. 
 
Dieťa miluje peknú obrázkovú knihu i alebo ≪má ju rado≫, t.j. často myslí na ňu, rado pozerá do 

nej, nedalo by ju za nijakú cenu, chváli ju, rado vidí toho, čo mu ju dal atď. Podobne je to i s človekom, 
ktorý miluje Boha. Mýlili by sme sa, keby sme sa domnievali, že láska k Bohu je iba vecou citu, istou 
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záľubou a či radosťou v Bohu. Nie, ona je skôr i vecou rozumu a vôle. Človek uznáva Boha za najvyššie 

dobro a preto váži si Boha nad všetky tvory. (Činnosť rozumu.) Následok tohto vysokého váženia je 

snaha, dosiahnuť toto najvyššie dobro vyhýbaním sa hriechu a bohumilým životom. (činnosť vôle.) 

Láska k Bohu javí sa viac skutkami, než citmi. (Mária Lat.) Láska k Bohu nezáleží asi len v útechách 

a útlych citoch, lebo by inak ani Pán a Spasiteľ náš nebol miloval Otca svojho, keď bol zarmútený až 

do smrti. (Sv. Fr. S.)  
— Láska k Bohu nazýva sa i svätou láskou. Od nej má sa rozoznávať láska celkom prirodzená, akú 

napr. rodičia majú k dietkam svojim, a láska telesná, ktorá sa najviac na telo vzťahuje. 

 

2.1. Kto Boha miluje, myslí ustavične na Boha i rád hovorí i počúva hovoriť o Bohu. 
 
Láska je domáhanie sa veci, aby sme s ňou boli spojení. Odtiaľ pochádza, že ustavične myslíme na 

to, čo milujeme. Preto hovorí Kristus: ≪Kde je poklad tvoj, tam je i srdce tvoje≫ (Mat. 6, 21) Duša, 

ktorá naozaj miluje Boha, dvíha sa k nemu bez prestania. (Sv. Aug.) Kto teda miluje Boha, koná 
všetky svoje práce s dobrým úmyslom ctiť Boha. Podobá sa lodi, čo plaví sa síce rozličným smerom, 

ale na ktorej magnetická ihla vždy ukazuje na sever (Sv. Fr. S .); alebo pozemským telesám, ktoré sa 

vždy priťahujú strediskom zeme. Kto Boha miluje, koná každú prácu s krátkou a srdečnou 

modlitbou, napr.: Ježišu, Bože môj, milujem ťa nadovšetko. (Odpustky 50 dní.) Všetko k väčšej sláve 

Božej. (Sv. Ign. L.) Všetko ku cti Boha môjho, k rozmnoženiu jeho chvály a slávy. (Bl. Kl. Hofb.) Bože 
môj a moje všetko. (Sv. Fr. Ass.) Milujúci Boha je teda podobný anjelom, čo ustavične hľadia na tvár 

Božiu. (Sv. Bonav.) Považuj za stratený každý čas, v ktorom nemyslíš na Boha. (Sv. Bern.)  
— Kto Boha miluje, rád hovorí o božských veciach. Lebo čoho plné je srdce, tým oplývajú ústa. 

(Mat. 12, 34) Jazykom stáva sa zrejmým, čo si žiada srdce naše; lebo ústa kradnú srdcu myšlienky a 
vynášajú ich najavo. (Sv. Efr.) A predsa mnohým zdajú sa byť smiešnymi reči takého človeka, čo je 

roznietený láskou k Bohu. ≪Reč lásky prichodí cudzou tomu, ktorý sám nemiluje≫. (Sv. Bern.)  

— Kto Boha miluje, ten i rád počúva hovoriť o Bohu. Preto vraví Kristus: ≪Kto je z Boha, slyší slovo 

Božie≫. (Ján 8, 47). 
 

2.2. Kto Boha miluje chráni sa hriechu, a nevešia srdce svoje na statky a radosti 
tohto sveta.  
 

Kto Boha miluje, chráni sa hriechu preto, lebo tento ho odlučuje od Boha. Z toho dôvodu hovorí 

Kristus: ≪Miluje-li kto mňa, bude zachovávať reč moju≫. (Ján 14, 23) Kto Boha miluje, bojí sa však 

uraziť Boha, no vôbec nebojí sa trestu jeho; lebo milujúceho neočakáva nijaká pokuta. Preto hovorí 

sv. Ján: ≪Dokonalá láska vyháňa bázeň≫. (Ján 4, 18)  

— Človek, ktorému je horúco, vyzlieka šaty; kto má v srdci oheň lásky k Bohu, odhadzuje žiadosti po 

pozemských statkoch a rozkošiach. ≪Ako smrť odlučuje dušu od tela, tak láska k Bohu našu dušu 

od vecí telesných ≫. (Sv. Reh. V.) Láska k Bohu a láska k svetu nemôžu teda obstáť jedna popri 

druhej.  

 

2.3. Kto Boha miluje, ten rád pracuje pre česť Božiu. 
 

Keď si niekto nadobudol knižku, ktorá sa mu veľmi páči, nahovára i druhých , aby si ju kúpili. Želá 
(žiada) si, aby sa knižka táto veľmi rozšírila. Tak i ten, čo miluje Boha, žiada, aby Boh od ľudí vždy 

lepšie bol poznaný a milovaný. ≪Horlivosť je účinok lásky; kto nemá horlivosti, ten nemiluje≫. (Sv. 

Aug.) Milujúci Boha zarmucuje sa, ba pohoršuje sa nad tým, keď ľudia urážajú Boha; pováž, ako 

Mojžiš rozhorčený hodil o zem kamenné tabule zákona, keď videl, ako sa Židia klaňali zlatému teľaťu. 
(2. Mojž. 32) Voči tomu milujúci Boha raduje sa, keď sa česť Božia napomáha. (Fil. 1, 18) Milujúci 

Boha vynakladá všetko, aby blúdiacich naspäť priviedol na pravú cestu. Pováž, ako apoštoli a 

misionári s najväčšími ťažkosťami hlásali evanjelium; alebo čo všetko urobila sv. Monika pre 

poblúdeného syna Augustína. Láska k Bohu popudzuje i sv. anjelov starať sa o duševné spasenie 

ľudí. Láska k Bohu popudzuje nás modliť sa:≪Posväť sa meno tvoje≫. 

 

2.4. Kto Boha miluje, ďakuje Bohu pri obdržaní nejakého dobrodenia a ochotne 

znáša trápenia, ktoré mu Boh posiela.  
 

Kto niekoho miluje, ten je rád, keď dostane list od neho, hoci poštár, ktorý mu ho doručí, je akokoľvek 
špatný. Aj ten, ktorý miluje Boha, rád prijíma všetko, čo mu Boh posiela, či dobrodenia a či trápenia. 

Taký teda po prijatom dobrodení koná, ako Noe pri vystúpení z korábu (1. Mojž. 8), ako uzdravený 
malomocný (Luk. 17, 16), ako traja mládenci v ohnivej peci (Dan. 3), a nie ako krkavec, čo sa do 

korábu už nevrátil a zabudol na živiteľa svojho. (1. Mojž. 8, 6) Kto Boha miluje, nezabúda na svoju 
večernú a stolovú modlitbu, on je vždy povďačný i za najmenší dar. Nevďak je vždy znakom surovej 

mysle.  
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— Ba ochotne máme prijímať i trápenia, ktoré Boh posiela. Tak robil Jób (Jób 1, 21) Sv. Pavol bol 

plný radosti pri všetkom zármutku svojom. (2. Kor. 7, 4) Mysli na radostné umieranie sv. apoštolov a 

mučeníkov, na výpoveď sv. Terézie: ≪Pane, lebo trpieť, lebo umrieť≫. ≪Srdce, ktoré miluje Ježiša, 

miluje i kríž≫. (Sv. Fr. S.) Čím väčšia je žiadosť trpieť za Boha a byť uponíženým, tým väčšia je i láska 

k Bohu; žiadosť táto je najistejšou známkou nebeského ohňa, t.j. lásky k Bohu. (Sv. Vinc. Paul.) 

Milujúci Boha podobá sa kvetu slnečnice, ktorá i v najzamračenejšie dni je obrátená k slnku. (Sv. Fr. 
S.) No kto Boha nemiluje, tak hľadí na príkoria tohto života, akoby proti nemu, hlúpemu, boli 

namierené. (Múdr. 5, 21) 

 

2.5. Kto Boha miluje, ten miluje i blížneho. 
 

Kto miluje Tvorcu, miluje i to, čo od neho je stvorené. (1. Ján. 5, 1) Miluje blížneho preto, lebo blížny 

náš predstavuje osobu Kristovu; mysli na slová Kristove pri poslednom súde. (Mat. 25,40) Miluje 

nielen spravodlivých, ale i hriešnikov. ≪Hriech neslobodno zmiešať s tým, ktorý ho pácha. Hriech 

musíme nenávidieť, ako ho Boh nenávidí, hriešnika musíme milovať≫. (Mária Lat.)  

— Kto Boha miluje, miluje i sv. anjelov, svätých v nebi a duše v očistci. Len zlých duchov a zatratených 

nesmieme milovať, ale musíme ich nenávidieť, ako ich Boh nenávidí na veky. (Mária Lat.). 

 

3. Musíme milovať Boha zo všetkej sily svojej a viac, než všetko iné na svete. 
 

Láska k Bohu musí teda byť zvláštna, láska prednosti. (Sv. Tom. Ak.) Preto i Kristus nehovorí krátko: 

≪Milovať budeš Boha≫, ale ≪Milovať budeš Pána Boha... z celého srdca svojho, z celej duše svojej, 

z celej mysle svojej a zo všetkej sily svojej≫ (Mar. 12) Pravou mierou lásky k Bohu je, keď ho bez 
miery milujeme. (Sv. Bern.) 

 

Boha milujeme zo všetkej sily, keď všetko na Boha vzťahujeme: všetky svoje 
myšlienky, slová a skutky. (Sv. Tom. Ak.) 
 

Hneď pri vstávaní musíme myslieť na Boha, potom keď sa obliekame, keď pracujeme atď. Všetky 

tvory, ba i najnepatrnejšie maličkosti (spev vtáctva, ľubovôňa kvetov, hudba a pod.) poskytujú 

milujúcemu Boha príležitosť k rozmýšľaniu o sláve Stvoriteľovej. ≪Svet hovorí k tomu, čo miluje 

Boha, nemou, no preňho veľmi zrozumiteľnou rečou.≫ (Sv. Aug.) 

 

Boha milujeme viac, než všetko iné na svete, keď sme hotoví vzdať sa hneď každej 

veci, keby to Boh chcel. 
 
Boh totiž je naším najvyšším cieľom, tvory sú iba prostriedky k dosiahnutiu tohto cieľa. Preto sme 

povinní vzdať sa týchto, aby sme Boha získali. Musíme teda byť pripravení dať za Boha i svoj telesný 

život, ako traja mládenci v Babylone; musíme byť pripravení opustiť pre Boha i svojich príbuzných, 

ako Abrahám; ba otec musí vzdať sa i jediného dieťaťa svojho, keď to Boh chce, ako Abrahám Izáka. 
Boh podobá sa pokladu alebo perle, ktorú dostať môžeme len tak, keď všetko dáme. (Mat. 63, 44) 

Boh teda skúša každého spravodlivého, aby videl, či miluje viac jeho a či pominuteľné veci. (5, Mojž. 
13, 3) Avšak Boh niekedy je spokojný i s našou dobrou voľou. (Sv. Fr. S.) On nie vždy odníma predmet, 

ktorý nám je milý, keď vidí, že ho chceme dať. Rozpomeň sa na obeť Abrahámovu na hore Morii.  

— Kto sa v nešťastí veľmi zarmucuje, ten nemiluje nadovšetko Boha. Prečo ? Ani ten, čo zo strachu 

pred ľuďmi nekoná dobrých skutkov, nemiluje nadovšetko Boha; lebo priazeň ľudská je mu milšia, 

než priazeň Božia. ≪Akej potupe, ba akým trestom vystavujú sa ľudia, len pre jedného tvora, ktorého 

milujú; čože mali by podstúpiť pre samého Boha.≫ (Sv. Zl.) 

 

Slobodno milovať i tvory, avšak len pre Boha. 
 
Smieme teda obľubovať si v tvoroch, nakoľko sú prostriedkami, aby sme Najvyššiemu slúžili. V 

tvoroch musíme milovať Tvorcu, no vôbec nie tvory len ako také. Sv. František Saleský hovorí: ≪Vedľa 

Boha smieme síce milovať aj iné predmety, ale medzi nimi ani jeden, ktorého by sme v Bohu a pre 

Boha nemilovali≫. Boh nazýva sa Bohom žiarlivým (2. Mojž. 20, 5), lebo netrpí, aby sme mimo neho 

ešte niečo milovali. ≪Chce byť v srdciach našich buďto kráľom alebo ničím≫. (Sv. Fr. S.) Boh netrpel, 

aby nábožný Jakub svojho najmladšieho syna Jozefa priveľmi miloval; preto mu ho na čas odňal. 

Neskôr stalo sa to samé s Benjamínom. Podobne zaobchádza Boh s nami ešte i dnes. Kristus vraví; 

≪Kto viac miluje otca alebo matku svoju, než mňa, nie je mňa hoden≫. (Mat. 10, 37) Sv. Augustín 

hovorí: ≪Ten primálo miluje Boha, kto mimo Boha miluje ešte niečo iného; okrem ak miluje to z lásky 

k Bohu≫. Sv. František Saleský hovorí: ≪Keby som vedel, že sa v mojom srdci nachádza len stopa 
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náchylnosti, ktorá by nebola od Boha alebo k nemu, zničil by som ju v tejto chvíli; lebo radšej by som 

nežil, než celkom nepatril Bohu.≫  

— Ako telo umiera, keď sa rozdelí, tak i duša. Hrozba prorokova, ktorá platila modlárskym Židom: ≪

Rozdelené je srdce ich; teraz zahynú≫ (Os. 10, 2), dokazuje, že duša toho, ktorý z celého srdca 

nemiluje Boha, je mŕtva. 

 

4. Láska k Bohu prináša nám veľký osoh: už na zemi spája nás s Bohom; skrze 
ňu obsiahneme osvietenie rozumu, posilnenie vôle, odpustenie hriechov, pokoj 
duševný, mnohonásobné dôkazy priazne Božej a po smrti radosti nebeské. 

 
Ako neporiadna žiadosť je koreňom všetkého zla, tak láska Svätá je koreňom všetkých dobrých vecí. 

(Sv. Aug.) Olej je obrazom lásky k Bohu. Vystupuje hore, svieti, tíši vlnobitie morské, robí nežným a 

hladkým: podobne účinkuje i láska k Bohu. Aj oheň účinkuje podobne, ako láska k Bohu; vystupuje 
hore, svieti, hreje, čistí. I zlato je obrazom lásky k Bohu. (Ž. 44, 10)  

— Kto Boha miluje, má v sebe Ducha Sv.; preto je spojený s Bohom. ≪Láska robí, že Boh je prítomný 

v srdciach našich, ako v nebi≫ (Sv. Aug.) Miluj Boha a máš ho. Lebo nemôžeme milovať Boha bez 
toho, že by sme ho mali. Voči tomu veci pozemské, ako zlato, česť, môžeme milovať i bez toho, že by 

sme ich mali. (Sv. Aug.) Kristus hovorí: ≪Kto mňa miluje, toho Otec môj bude milovať; a k nemu 

prídeme a príbytok uňho učiníme≫. (Ján 14, 23) Sv. Ján hovorí: ≪Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu 

a Boh v ňom≫. (1. Ján 4, 16) Láska k Bohu a posväcujúca milosť sú teda nerozlučné; kde je jedna, 

tam je i druhá. Kto Boha miluje, už teraz je ako v nebi. ≪Bývaš na zemi a predsa si ako v nebi, ak 

miluješ po kresťansky. U duše nie je to tak, ako u tela ; keby sme telo k nebu chceli pozdvihnúť, 
museli by sme zmeniť miesto, no keď srdce chceme pozdvihnúť k nebu, meníme iba chcenie – 

milujeme a už sme spasení≫. (Sv. Aug.) Z tejto príčiny nemáme dlho rozmýšľať, či sa Bohu ľúbime; 

ale máme skôr rozmýšľať len o tom, či sa nám Boh ľúbi. (Sv. Fr. S.)  

— Kto Boha miluje, v tom býva Duch Sv., a skrze tohto dosiahne osvietenie rozumu, posilnenie vôle, 

odpustenie hriechov a pravý pokoj duševný. Naša duša je podobná zrkadlu, z ktorého ukazuje sa to, 

k čomu  ho držíme obrátene. (Diez)  

— Ak teda svoju dušu skrze lásku obrátime k Bohu, zrkadlí sa v duši božstvo, to jest duša jasne 

chápe božské veci, je osvietená. ≪Z lásky k Bohu pozostáva pravá múdrosť≫. (Sir. 1, 14) Ako 

okúsením medu najlepšie sa dozvieme o jeho sladkosti, tak aj o Bohu najlepšie sa dozvieme, čo je on, 

keď ho skrze lásku okúsime. (Sv. Karol B.) Láska je učeníkom (t.j. učebnou knihou) celého bohoslovia; 

ona svätou vedou naplnila neučených mužov, ako pustovníka Pavla, Antona, Františka a iných. (Sv. 

Fr. S.) Sv. Dominik hovoril často: ≪V knihe lásky naučil som sa viac, než v celom sv. Písme≫. (Kor. 

a L.) Ako žeravé železo dá sa kovať, tak i duša plápolajúca láskou k Bohu ľahko prijíma každé 

účinkovanie Ducha Sv.  

— Nič nedodáva viac zmužilosti a sily, než láska. Láska k mladým dodáva bojazlivej sliepke toľko 

sily, že si aj voči človekovi zastane na obranu. Láska k svojmu maličkému uľavuje matke všetky 
námahy. Láska k poľovaniu, rybárčeniu a pod. zapríčiňuje, že najväčšie trampoty prichodia ľudom 

ako nič. ≪Láska znáša všetko, trpí všetko≫. (1. Kor. 13, 7) S vecami, ktoré milujeme, nemáme 

nijakého ustávania, lebo milujeme ustávanie, aké máme s nimi. (Sv. Aug.). Keď teda už láska 

prirodzená dodáva toľko sily, čože vládze len ešte láska k Bohu! ≪Ak miluješ Boha, budeš plný sily i 

moci a schopný vykonať najväčšie veci≫. (Mária Lat.) Láskou k Bohu dosiahneme odpustenie 

hriechov. Kristus povedal hriešnici Magdaléne: ≪Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho 

milovala≫. (Luk. 7, 47) ≪Láska prikrýva množstvo hriechov≫. (1. Pet. 4, 8) Ako oheň ničí hrdzu, tak 

láska hrdzu hriechov. (Sv. Bonav.) Ako kus zeme plný bodliakov a tŕňov najskôr očistíme, keď na 
ňom rozložíme oheň, práve tak i jediná iskra lásky k Bohu rýchlo očistí srdce od všetkých hriechov. 

Láska k Bohu netrpí vedľa seba nič zlé. (Sv. Zl.) Duch Sv., ktorý sa ubytoval u toho, čo miluje Boha, 

prinesie mu i pokoj duševný. Duch Sv. je ≪Utešiteľ≫. (Ján 14, 26) Kto Boha miluje, cíti v sebe 

prítomnosť Božiu. Toto mu zapríčiňuje väčší pôžitok, než všetky radosti svetské. ≪Len ten, kto má 

lásku, má opravdivý pokoj≫. (Sv. Tom. Ak.) Kto miluje, raduje sa ; ale kto nemiluje, trasie sa. (Tom. 
Kemp.) Milujúci Boha má pravý pokoj, lebo sa jeho vôľa celkom zrovnáva s Božou. Táto zrovnalosť a 

pokoj sú jedno a to samé. (Mária Lat.)  

— Skrze lásku k Bohu dosiahneme mnohonásobné dôkazy priazne Božej. Niektorým svätým sa napr. 

zjavoval Boh. Kristus totiž prisľúbil: ≪Kto však miluje mňa, ten bude milovaný aj od Otca môjho; i ja 

budem ho milovať a zjavovať mu seba samého≫. (Ján 14, 11) Svätí mali teda zjavenia Krista, Matky 

Božej, anjelov alebo svätých (Abrahámovi zjavil sa Boh v sprievode dvoch anjelov, potom zase zjavil 
sa anjel pri obetovaní Izáka; Tobiašovi zjavil sa archanjel Rafael, i Matke Božej a pestúnovi Ježiša 

Krista často sa zjavovali anjeli; Štefan pri svojom kameňovaní videl nebo otvorené); alebo dostali 

veľkého osvietenia v božských veciach, rýchle vypočutie svojich prosieb, vnútornú útechu, akej ani 

celý svet nebol by im mohol dať a pod. ≪Priatelia zdeľujú si tajomstvá, aby sa priateľstvo utužilo≫. 

(Hurter) Aj Boh oznamuje tajomstvá tým, čo tešia sa jeho priateľstvu, t.j. majú lásku k Bohu, aby sa 
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táto láska (a tak i posväcujúca milosť) rozmnožila. Preto Kristus hovoril k apoštolom: ≪Pomenoval 

som vás priateľmi, lebo oznámil som vám všetko, čo som počul od Otca svojho≫. (Ján 15, 15) Z toho 

dôvodu milujúcemu Boha i všetko slúži k dobrému. Preto vraví sv. Pavol: ≪Vieme však, že tým, čo 

milujú Boha, všetky veci slúžia k dobrému≫. (Rim. 8, 28) Aj trápenia slúžia k blahu človekovi, ktorý 

miluje Boha. Trápenia egyptského Jozefa, trúchliaceho Jakuba, Tobiaša, viedli len k väčším 

radostiam. ≪Boh berie na seba starosť od toho, ktorého všetky myšlienky k nemu smerujú≫. (Sv. 

Fr. S.)  

— Láskou k Bohu dosiahneme radosti nebeské. Sv. Pavol hovorí: ≪Ani oko nevidelo, ani ucho 

neslyšalo, ani nevošlo do nijakého srdca ľudského, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú≫. (1. Kor. 

2, 9) To pochádza odtiaľ, že človek, ktorý má lásku k Bohu, je bohatý na dobré skutky. ≪Ako oheň 

nemôže ostať v pokoji a je nenásytný, tak i láska k Bohu; akonáhle táto zachvátila dušu, pobáda ju 

ustavične k vykonávaniu dobrých skutkov≫. (Scar.) Preto vraví sv. Pavol: ≪Láska Kristova núti nás.

≫ (2. Kor. 5, 14) Láska k Bohu trvá na druhom svete. (1. Kor. 13, 8) Hľadieť na Boha a milovať ho, to 

sú v nebi dve nerozlučné veci. Na tak vznešené dobro nemôže sa hľadieť bez toho, že by sme ho 

milovať neboli nútení. (Sv. Fr. S.) Vo svete duchov spasených je láska to isté, čo príťažlivosť v svete 
hmotnom; stred, ku ktorému smeruje všetko, je Boh. (Sv. Bonav.)  

— Kto skúsil ako ľúbezná a sladká je láska k Bohu, ten znenáhla stratí chuť ku všetkým radostiam 

tohto sveta. (Sv. Alf.) 

 

5. Od veľkosti našej lásky k Bohu závisí hodnota našich dobrých skutkov 
a stupeň našej budúcej spásy. 
 

Naše skutky majú tým väčšiu hodnotu, s čím väčšou láskou k Bohu ich konáme. (Sv. Fr. Sal.) Boh 

nehľadí na veľkosť skutku, ale na veľkosť lásky. Menšie skutky, konané s veľkou láskou k Bohu, 
majú ďaleko vyššiu hodnotu, než väčšie, ktoré sa konajú s menšou láskou. Menšia obeť chudobnej 
vdovy mala pred Bohom väčšiu hodnotu, než všetky dary, ktoré boháči obetovali. (Mar. 12,41) Prečo? 

≪Láska je korením dobrých činov; čím viac takého korenia majú tieto v sebe, tým chutnejšie sú pred 

Bohom≫. (Sv. Bonav.) Všetky skutky sú bezcenné, ktoré sa nekonajú s láskou k Bohu. (Sv. Fr. Sal.) 

Sv. Pavol osvedčuje, že znalosť reči, vedomosť, dary zázrakov a proroctiev, almužna a umŕtvovanie 

nemajú nijakej hodnoty, ak človekovi chýba láska k Bohu. (1. Kor. 13, 1-3) Dobré skutky bez lásky k 
Bohu sú podobné lampám bez oleja. (Mat. 25, 8) Ako mesiac má lesk svoj od slnka a bez slnka ho 

stratí, tak zdržanlivosť bez lásky k Bohu nemá nijakej zásluhy. (Sv. Bern.) Nechutné sú jedlá bez 
korenia; bez chuti pred Bohom sú i naše skutky, keď chýba láska. (Sv. Bonav.) Bez plachty nemôže 

sa plaviť ani jedna loď (t.j. ak nie je paroloď) a bez lásky je daromné všetko, čo konáme alebo 

nekonáme. (Sv. Zl.)  

— Naša spása bude tým väčšia, čím väčší stupeň lásky k Bohu mali sme pri smrti. ≪Kto viac miloval, 

bude i viac oslávený≫. (Sv. Fr. S.) Aj otec poručí viac takému dieťaťu, ktoré ho viac milovalo. Sv. 

Augustín hovorí: ≪Láska je závažím človeka≫, t.j. koľko lásky má, toľko váži pred Bohom.  

— Už na zemi dostáva viac milostí ten, ktorý viac miluje Boha. Takému odpúšťa sa viac hriechov. 

Preto povedal Spasiteľ, keď mu Magdaléna v dome Šimonovom k nohám padla: ≪Odpúšťajú sa jej 

mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však menej odpúšťa, ten i menej miluje≫. (Luk. 7) 
Kto viac miluje Boha, ten príde i k väčšiemu poznaniu Boha. Je s tým tak, ako s ohňom; tento svieti 

tým jasnejšie, čím viac horí. (Kardinál Hugo) Kto miluje Boha, tomu dostane sa i patrnejších dôkazov 

jeho lásky. (Mária Lat.) Keď máš lásku k Bohu, si bohatší, než tí, čo vládnu nesmiernymi pokladmi, 
ale nemilujú Boha (Mária Lat.); bohatý si u Boha. (Luk. 12, 21) Kto však nemá lásky k Bohu, je 

chudobný, buď si on ktokoľvek. (Sv. Basil) V zástupe najväčších svätých budú mimoriadne mnohí, 

čo sa pred svetom vôbec neskveli. (Kol. 2, 3—4) Akože? 

 

Láska k Bohu môže sa rozmnožiť uvažovaním o dokonalosti a dobrodeniach Božích, 
odmietaním pozemských vecí a častým vzbudzovaním lásky k Bohu. 
 
Ako oheň udržuje a rozmnožuje sa prikladaním dreva a uhlia, tak láska k Bohu uvažovaním o 

božských pravdách. (Sv. Vavr. Just.) Najmä uvažovanie o umučení Kristovom je vhodné k rozmnoženiu 

lásky k Bohu v nás. ≪Pahorok Golgota je vysokou školou lásky≫. (Sv. Fr. S.) I v sláve nebeskej bude 

smrť Vykupiteľa najmocnejšou pohnútkou k tomu, aby sa láska k Bohu v duchoch nebeských 
roznietila. (Sv. Fr. S.)  

— I odriekanie si vecí pozemských prispieva k rozmnoženiu lásky. Kus dreva horí lepšie, keď sme 

ho usušili a zbavili vlhkosti; tak i v srdci svojom tým lepšie môžeme roznietiť oheň božskej lásky, čím 
viac sme z neho odstránili hriešne náchylnosti. (Scar.) Ako kameň hneď padá k stredu zeme, keď 

odstránime prekážky, tak i duša naša hneď a ešte rýchlejšie dvíha sa k Bohu, stredu a konečnému 

cieľu nášho života, keď sa úplne oslobodíme od toho, čo nás viaže k zemi. (Rodr.) Umenšenie 

žiadostivosti je rozmnožením lásky k Bohu. (Sv. Aug.) Máme tiež často vzbudzovať lásku k Bohu. 
Ako vôbec každá schopnosť rozmnožuje sa cvičením, tak i schopnosť milovať Boha rozmnožuje sa 
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častejším vzbudzovaním lásky k nemu. Pováž, ako sv. František Assiský celé dni a noci opakoval 

slová: ≪Bože môj, a moje všetko!≫ Ba vzbudzovanie lásky je i veľmi dôležité, lebo príkaz lásky k Bohu 

zaväzuje nás zvlášť ku vzbudzovaniu lásky. (Sv. Tom. A.) Kto nevzbudzuje si lásku k Bohu, ten neplní 

ani príkaz lásky k Bohu. ≪Kto teda jeden mesiac zanedbá vzbudzovanie lásky, ten sotva je bez 

smrteľného hriechu≫. (Sv. Alf.)  

— Ako Boh je nesmierny, tak i láska k nemu má byť bez hraníc. (Sv. Lev V.) Láska podobá sa kruhu, 

lebo nemá konca. (Sv. Dion. Ar.)  
— Avšak láska nepribúda zrejmým (t.j. hmatateľným) spôsobom. Duša stáva sa iba spôsobnejšou k 

činnému dokazovaniu lásky. (Sv. Tom. A.) 

 

Láska k Bohu stratí sa skrze ťažký hriech. 
 

Keď sa ťažké mračná zjavia na oblohe, slnko prestane svietiť a hriať; práve tak i svetlo a plameň lásky 
k Bohu u toho, kto ťažko zhrešil. (Sv. Tom. Ak.) Ako prudký lejak hneď zahasí oheň, tak hriech 

smrteľný oheň boholásky. Kto však stratil lásku k Bohu, toho duch je celkom odvrátený od Boha a 

vonkoncom obrátený k stvoreným veciam.  

— Okrem hriechu nič nie je v stave olúpiť nás o lásku k Bohu. Preto volá sv. Pavol: ≪Istý som si, že 

nás nič nemôže odlúčiť od Ježiša Krista a jeho lásky, ani smrť, ani život, ani anjeli, ani mocnosti a 

sily, ani prítomné, ani budúce veci, ani nijaké iné stvorenie.≫ (Rim. 8, 38—39) 

 

4. Protiklad lásky k Bohu: Láska k svetu. 
 

Akokoľvek zlý a ukrutný je človek, jeho srdce predsa ostáva visieť na niektorej veci alebo osobe; 

prirodzená povaha jeho srdca núti ho k láske. (Mária Lat.) Kto teda nadovšetko nemiluje Boha, musí 

milovať niektorého tvora. 
 

1. Lásku k svetu má, kto miesto Boha nadovšetko miluje peniaze, pôžitky, 
pozemskú slávu alebo niečo iné na svete. 
 

Sama sebou láska k tvorom nie je hriech, ale áno vtedy, keď tvory viac milujeme, než Tvorcu. (Mária 
Lat.) Kto niektorého tvora nadovšetko miluje, volá sa svetárom. Všetci svetári sú modlári. (Ef. 5, 5) 

Lásku podĺžnu Bohu vzdávajú jeho tvoru: jeden peniazom, ako Judáš; druhý jedeniu a pitiu, ako 

hýrivý boháč a mnohí iní, ktorých Bohom je brucho (Filip. 3, 19); tretí cti, ako Absolon; štvrtý 

pozemským rozkošiam, ako Šalomon; piaty krčme; šiesty hre atď. Všetci títo sú podobní Židom, ktorí 

na úpätí hory Sinaj okolo zlatého teľaťa tancovali. Zásadou svetárov je: ≪Užime si života, lebo veď 

len raz žijeme≫, alebo: ≪Jedzme a pime ; lebo zajtra zomrieť musíme≫. (Is. 22, 13) O takých zásadách 

hovorí sv. Pavol: ≪Múdrosť tohto sveta je bláznivosťou u Boha≫. (1. Kor. 3, 19) Svetári sú horší od 

velezradcov, lebo sa spreneverili najvyššiemu Kráľovi svojmu. 

 
2. Skrze lásku k svetu stratí sa posväcujúca milosť a večná spása. 
 

Svetár nemá posväcujúcej milosti. Duch Boží nezostáva v človeku, ktorý telesne zmýšľa. (1. Mojž. 
6, 3) Holub nesadá na blato alebo na mŕtvolu; ani Duch Sv. neprichádza na dušu telesne zmýšľajúcu 

a zlostnú. (Sv. Amb.) Holub miluje čistotu, chráni si čisté svoje perie i rád sa zdržuje pri čistých 

prameňoch; tak aj Duch Sv. (Sv. Fr. S.) Najčistejší nemôže sa zdržovať v poškvrnenom srdci 

hriešnikovom. (Sv. Makar) Keď tvoje srdce je plné octu, akože ho Boh môže naplniť medom? Musí sa 

najprv vyprázdniť a starostlivo povytierať. (Sv. Aug.)  
— Kto však nemá Ducha Sv. (a tak ani svadobného rúcha posväcujúcej milosti) bude hodený do tmy 

najkrajnejšej. (Mat. 22, 12) Preto vyhráža sa Kristus svetárovi večným zatratením. On hovorí: ≪Kto 

miluje dušu svoju (t.j. život svoj, a chce hodne zažiť), stratí ju≫. (Ján 12, 25) Ďalej: ≪Beda vám, ktorí 

ste nasýtení, lebo budete lačnieť! Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete smútiť a plakať!≫ 
(Luk. 6, 25) Ako loď, zakotvená v zemi, nemôže sa plaviť do prístavu, tak ani človek, ktorý miluje svet 

nemôže prísť do prístavu spásy≫. 

≪Čo chceš: milovať svet a zahynúť, a či žiť Kristu a žiť na veky?≫ (Sv. Aug.) Neži pre tento život, aby 

si život večný nestratil. (Sv. Aug.) Kto tu chce žartovať s diablom, nemôže sa na druhom svete radovať 
s Kristom. (Sv. Peter Zl.) Blázon, kto večný život premrhá za pominuteľný. (Sv. Bonav.) 

 

3. Láska k svetu zaslepuje ducha ľudského a odťahuje ho od Boha. 
 

Láska k svetu zaslepuje ducha ľudského. Keď sa medzi Boha a dušu postavia pozemské veci, zatemní 

sa duša práve tak, ako mesiac, keď sa zem nachádza medzi ním a slnkom. (K. Hugo) Ako staručký 

Tobiáš oslepol od lastovičieho trusu, tak i duša oslepne od pozemských starostí. (Sv. Zl.) Svetári teda 
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nemajú zmyslu pre náuky evanjelia; tieto sú im bláznivosťou. (1. Kor. 2, 14) Ako lúče slnka nemôžu 

vniknúť do nečistej vody, tak ani Duch Sv. neosvecuje svetára. Preto vraví sv. Ján: ≪Kto Boha 

nemiluje, ten ho nepozná ≫. (1. Ján 4. 8)  

— Skrze lásku k svetu odvracia sa duch ľudský od Boha. Zem je lep, nedá hore vyletieť vtákovi, ktorý 

naň sadne. (Sv. Nilus) Starosti tohto sveta zadúšajú v svetárovi slovo Božie, ako tŕnie vzchádzajúce 

semä. (Mat. 13, 22) Svetári sú tí pozvaní hostia v evanjeliu, čo pre ženu, statok, voly neprišli na 

hostinu nebeskú. (Luk. 14, 16 a d.)  

 

4. Láskou k svetu stratí človek vnútorný pokoj a veľmi sa bojí smrti. 
 

Svetár nemá vnútorného pokoja. Právom hovorí jeden vynikajúci básnik: ≪Človeku nezostáva iné, 

ako otupná voľba medzi zmyselným šťastím a duševným pokojom≫. Jedno popri druhom nemôže 
obstáť. Srdce, ktoré len za pozemskými pôžitkami baží, môže sa týmito práve tak málo uspokojiť, ako 

deravá nádoba, ktorá sa nijakou tekutinou nedá naplniť. (Ľud. Gran.) Lebo svetári nikdy nemôžu 

nájsť vnútorný pokoj, preto ustavične menia rozkoše; podobajú sa tým, čo nemôžu spať a dúfajú, že 
zaspia tak, keď svoje položenie v posteli ustavične menia. (Sv. Reh. V.) Len Kristus môže nám dať 

pravú spokojnosť. Kristus hovorí apoštolom: ≪Pokoj zanechávam vám, pokoj svoj dávam vám; nie 

ako ho svet dáva, ja dávam vám≫. (Ján 14, 27) Sv. Augustín volá: ≪Nepokojné je srdce naše, zakiaľ 

nespočíva v tebe, ó Pane!≫  

— Svetár sa preto tak veľmi bojí smrti, lebo pri smrti musí opustiť svoju modlu a lebo smrť je koniec 

jeho blaženosti, ktorej sa domáhal. I cíti už v sebe, čo po smrti bude nasledovať. Preto všetci svetári 

umierajú vo veľkom nepokoji a zúfalstve. Žijú uväznení v ustavičnom strachu, no najviac sa desia 

vtedy, keď sa majú predstaviť sudcovi. Tak je to i s hriešnikom; on je v ustavičnom strachu, no najviac 

vtedy, keď sa duša má odlúčiť od tela a predstaviť sa božskému Sudcovi. (Sv. Zl.) Ryby, ktoré sa 
chytili na udicu, cítia najviac bolesti vtedy, keď sa z vody vyťahujú. To samé bude aj u tých, čo sa dali 

zachvátiť láskou k svetu; v poslednú hodinu svoju budú najviac trápení horkými bolesťami. (Ľud. 
Gran.) Nuž hľa, keď už radosti, ktoré ti diabol podáva, zmiešané sú s toľkou horkosťou, akéže budú 

len ešte trápenia, ktoré pripraví ti za ne na druhom svete! (Donin.) 

 

5. Láska k svetu vedie k nenávisti proti Bohu a jeho služobníkom. 
 

Človek, ktorý má lásku k svetu, nemôže vládnuť láskou k Bohu. Ako prsteň, ktorý objíma jeden prst 

nemôže súčasne objímať druhý, tak ani ľudské srdce nemôže milovať Boha, pokiaľ je spútané láskou 

k niektorému pozemskému predmetu. (Ľud. Gran.) Sv. Ján hovorí: ≪Kto miluje svet, v tom niet lásky 

Otcovej≫. (1. Ján. 2, 15) Jedným a týmže okom nemôžeme súčasne  pozerať na nebo i na zem. (Ján. 

Klim.) ≪Áno svetár zájde tak ďaleko, že sa naplní nenávisťou proti Bohu a božským veciam. Preto 

hovorí Kristus: ≪Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo zaiste jedného bude nenávidieť, a druhého 

milovať; alebo jednému sa poddávať a druhého zavrhovať≫ (Mat. 6, 24) Čo teda môžeme podľa toho 
usudzovať, keď počujeme niekoho rúhať sa kňazom alebo náboženským veciam?  

— Svetári teda sú nepriatelia Boží. ≪Kto chce byť priateľom tohto sveta, je nepriateľom Božím. (Jak. 

4, 4) Ak teda nechceš byť nepriateľom Božím, buď nepriateľom tohto sveta. (Sv. Aug.) 

 

6. Láska k svetu prestane so smrťou. 
 

Niektoré veci môžeš milovať len za istý čas a potom prestane láska; veď alebo ty budeš odňatý 

milovanému predmetu, alebo milovaný predmet tebe. Preto nemá sa milovať tam, kde stratí sa buď 

milovník, buď to, čo sa miluje; ale má sa milovať len to, čo ostane na veky. (Sv. Aug.) Nevešaj teda 

nikdy srdca svojho na pozemské veci.  
— Verný sluha Boží nevisí na statkoch svojich viac, než na svojich šatách, ktoré podľa ľúbosti môže 

obliekať a vyzliekať; len zlý kresťan zrastie úzko so statkami pozemskými, ako zvieratá s kožou svojou. 
(Sv. Fr. S.) Pravý kresťan má byť podobný orlovi, ktorý ustavične býva vo výšave a na zem spúšťa sa 

len vtedy, keď potrebuje pokrm. (Sv. Ig. Loy.) Má byť podobný stromom, čo v zemi majú len koreň a 

inak k nebu sa vypínajú. Domáhaj sa teda pozemských vecí, nakoľko ich potrebuješ; no inak nech 

snaha tvoja smeruje k veciam večným. ≪Nesmrteľná duša ľudská má túžiť len po veciach 

nesmrteľných≫. (Sv. Bern.) Hľadajme, čo je hore. (Kol. 3, 1) Vyvoľ si za priateľa toho, ktorý ťa neopustí 

ani potom, keď opustí ťa všetko. (Bl. Tom. K.) 
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5. Príkaz lásky k blížnemu.  
 

Náš blížny je každý človek bez rozdielu náboženstva, národnosti, veku, pohlavia, 
zamestnania. (Sv. Aug.) 
 

V histórii o milosrdnom Samaritánovi ukazuje nám Kristus, že i nepriateľ a cudzinec je náš blížny. 
(Luk. 10) Bohužiaľ, mnohí ľudia sú tak pošetilí, že za blížnych svojich považujú len tých, čo patria k 

ich národnosti alebo náboženstvu. V Kristu niet ani Židov ani Grékov, ale všetci sú jedno. (Gal. 3, 

281 

 

1. Blížneho máme milovať preto, lebo to Kristus prikazuje; ďalej lebo blížny je 
dieťa Božie a obraz Boží; konečne lebo všetci pochádzame od tých istých 
prarodičov a všetci sme povolaní k spáse. 
 

Kristus prikazuje : ≪Milovať budeš blížneho svojho, ako seba samého≫. (Mar. 12, 31)  

— Kto otca miluje, zaiste bude milovať i dietky jeho. (1. Ján 5, 1) Avšak náš spoločný Otec je Boh, 

lebo stvoril nás všetkých (Mal. 2, 10); my všetci sme jeho dietky. Preto máme sa vzájomne milovať.  

≪Ľudia, ktorí od jedného a tohože človeka pochádzajú, sú pokrvní. Lebo však my všetci máme život 

od jedného a tohože Boha, sme medzi sebou bratia; preto máme milovať druh druha≫. (Laktancins.) 

Kto otca miluje, ten iste ctí i jeho podobizeň. Takou podobizňou a či obrazom Božím je náš blížny, t.j. 

každý človek; lebo veď človek je stvorený na obraz a podobenstvo Božie. (1. Mojž. 1. 27) Preto máme 
milovať blížneho svojho. Ako mesiac od slnka dostáva svetlo svoje, tak láska k blížnemu vyplýva z 

lásky k Bohu. (Meh.) Máme teda tak milovať blížneho, že by sme ho bez Boha ani milovať nemohli. 

(Sv. Edmund) Všetci sme dietky jedného a tohože páru prarodičov a tak tvoríme jednu jedinú veľkú  
rodinu. Preto máme sa navzájom práve tak milovať, ako bratia a sestry.  

– Konečne všetci sme povolaní k spáse. Všetci máme raz večne spolu bývať, hľadieť na Boha a chváliť 

ho. Sv. Ján hovorí: ≪Videl som zástup veľký, ktorý nik spočítať nemohol, zo všetkých národov≫ 

pokolení a ľudí a jazykov, čo stáli pred trónom a Baránkom, oblečení v biele šaty, držiac v rukách 

palmové ratolesti≫. (Zjav. 7. 9) Vidíme na tomto svete, že ľudia rovnakého povolania, ako kňazi, 

učitelia atď. držia spolu. Tak i my všetci, lebo sme povolaní k spáse, máme byť spojení páskou lásky 

k blížnemu.  

– Preto i Kristus naučil nás takú modlitbu, v ktorej sa každý za všetkých modlí. Uvažuj prosby 

Otčenáša. 

 

2. Láska k blížnemu prejavuje sa v tom, že blížnemu zo srdca prajeme dobré 

a neškodíme mu, ale činíme dobré. 
 
Láska k blížnemu nepozostáva snáď len z útleho citu, alebo zo samej dobroprajnosti; to bolo by 

primálo pre našich blížnych. Sv. Jakub hovorí: ≪Keby brat a sestra boli bez odevu a trpeli nedostatok 

na dennej výžive, avšak niekto z vás vravel by im : Iďte v pokoji, zohrejte sa a nasýťte sa! a vy nedali 

by ste im, čo potrebné je ich telu, čože by to osožilo?≫ (Jak. 2, 15 a d.) Láska k blížnemu je teda zvlášť 

vecou vôle alebo skutku, javí sa v dobročinnosti. ≪Nemilujme slovami a jazykom, ale skutkom a 

pravdou≫ (1. Ján 3, 18) 

 

Dobroprajnosť spočíva v tom, že máme radosť, keď sa blížnemu dobre vodí a 
trpezlivosť s ním, keď sa mu zle vodí. 
 
Sv. Pavol káže nám: ≪Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi≫. (Rim. 12, 15) Pováž, akú radosť 

mala Alžbeta, že sa Mária stala Matkou Božou. Slová Alžbety modlíme sa v Zdravasi. (Luk. 1. 42) 
Pováž radosť u susedov Zachariašových, keď pri narodení Jána Krstiteľa videli jeho zázračné 

uzdravenie. (Luk. 1, 58) Pováž dobroprajnosť Abrahámovu voči Lotovi, ktorému ochotne prepustil 

lepšiu zem. (1. Mojž. 12) Pováž dobroprajnosť Mojžišovu, ktorý povedal: ≪Ó, keby všetok ľud 

prorokoval a keby im Pán dal Ducha svojho!≫ (4. Mojž. 11, 21) Blahoželania k meninám, Novému 

roku a pri radostných príležitostiach, i pozdravovania tých, ktorých stretáme na ceste, sú znaky 

dobroprajnosti. Sám Spasiteľ často pozdravoval apoštolov svojich slovami: ≪Pokoj vám≫; aj anjeli 

pozdravujú; myslime na pozdrav archanjela Gabriela u Márie. Katolícki kresťania pozdravujú sa od 

dávnych čias slovami: ≪Pochválen Ježiš Kristus≫. Sv. Pavol žiada, aby sme ≪druh druha 

predchádzali zdvorilosťou≫ (Rim. 12, 10) Vezmi preč dobroprajnosť a odstrániš slnko z tohto sveta, 

znemožníš obchod medzi ľuďmi. (Sv. Reh. V.) Už aj údy tela berú účasť na jeho nešťastí. Keď sa tŕň 

do nohy zapichne, hneď hľadá ho oko, spytuje sa o ňom jazyk, zohýba sa telo a dáva sa do pohybu 

ruka, aby ho vytiahla. Práve tak musíme sa i my chovať voči blížnemu. (Sv. Aug.)  
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— Nesmieme sa teda radovať pri nešťastí, ani smútiť pri šťastí blížneho. Škodoradosť a závisť je 

diabolská a istým znakom, že človeku chybí láska k blížnemu.  

 

Nemáme škodiť blížnemu: na živote, na nevinnosti na majetku, na cti a na 
domácnosti.  
 
Všetko to zakázal Boh v posledných šiestich prikázaniach Božích. Kto i len jedno z týchto  prikázaní 

ťažko uráža ten nemá lásky k blížnemu. 

 

Dobre činiť máme blížnemu obzvlášť vtedy keď sa nachádza v núdzi. 
 

Náš budúci Sudca žiada od nás skutky milosrdenstva; lebo spásu robí závislou od týchto skutkov. 

(Mat. 25,35) Na budove nesie jeden kameň druhý, inak by sa zrútila; tak i v duchovnej budove, v 
Cirkvi, musí jeden znášať a podporovať druhého. (Sv. Reh. V.) Láska podobá sa reťazi, ktorá púta nás 

k blížnemu a spôsobuje, aby sme sa ho láskavo ujímali. (Sv. Ján Dam.) Čím dokonalejšia je láska 
k blížnemu, tým štedrejšie rozdáva, tým menej každý hľadá svoje. (Dion. Kart.) 

 

3. Máme milovať blížneho ako seba samých; no vôbec nie sme povinní milovať 
blížneho ešte viac, než seba samých. 
 

Preto vraví Kristus: ≪Všetko, čo chcete, aby vám ľudia  činili, i vy čiňte im≫. (Mat. 7, 2) ≪Čo nechceš, 

aby sa tebe stalo od iného, hľaď, aby si toho nikdy nečinil inému≫. (Tob. 4, 16) Prenes sa v duchu 

častejšie do položenia blížneho a budeš zaiste celkom inak zachádzať s ním.  

— Avšak láska k blížnemu má svoje hranice. Oprávnený som napr. zastať si na obranu proti 

blížnemu, keď ohrozuje môj život. Ani nikto nie je povinný trpieť nedostatok v potrebnom, aby iným 

pomáhal. Tak opatrné panny nedali oleja nemúdrym, lebo sa obávali, že by im samým nedostačil. 

(Mat. 25, 9) No kto i v takých prípadoch pomáha, ten má hrdinskú lásku k blížnemu. Takú mala 

vdova v Sarepte, ktorá prorokovi Eliášovi dala posledné, čo mala. (3. Kráľ. 17) Ale ≪nikto nemá väčšej 

lásky nad tú, keď položí život svoj za priateľov svojich≫. (Ján 15, 13) Tak urobil Spasiteľ; tak robia 

stovky misionárov, ktorí ustavične vystavujú svoje telo nebezpečenstvu smrti, aby duše ľudské 

spasili. Sv. Karol Boromejsky, arcibiskup milánsky, v čase moru v r. 1576 osobne opatroval mnohé 
stovky morom nakazených a vydal celý majetok svoj, aby im pomáhal. Podobne konali iní svätí. 

 

4. Všetko dobré alebo zlé, ktoré blížnemu činíme, činíme samému Kristu ; lebo 

Kristus hovorí: ≪Čo ste činili jednému z týchto najmenších bratov mojich, činili 

ste mne samému≫. (Mat. 25, 40) 
 

K Šavlovi riekol Ježiš na ceste do Damašku: ≪Prečo ma prenasleduješ? ≫ A predsa Šavol 

prenasledoval len kresťanov. (Sk. ap. 9) Keď sv. Martin pri bráne mesta Amiensu polonahému 

žobrákovi daroval polovicu svojho plášťa, zjavil sa mu potom v noci Kristus vo sne. Bol sprevádzaný 

anjelmi, mal na sebe polovicu plášťa a povedal: ≪Týmto plášťom priodel ma dnes Martin≫ (Meh.) 

Boh teda takrečeno zastane si pred nášho blížneho, aby ho chránil; nemôžeme uraziť blížneho svojho 

bez toho, že by sme najprv neurazili Boha. 
 

5. Kto náležíte plní príkaz lásky k blížnemu, ten istotne dosiahne večnú spásu.  
 

Sv. evanjelista Ján ustavične napomínal kresťanov slovami: ≪Synáčikovia, milujte sa vospolok≫. Na 

otázku, prečo vždy vraví to samé, odpovedal: ≪Keď sa vospolok milujete, plníte celý zákon≫. Tak 

hovoril i sv. Pavol. (Rim. 13, 8; Gal. 5, 14) Spasiteľ sľubuje život večný už tomu, kto z desiatich 
prikázaní plní tie, čo sa na blížneho vzťahujú (Mat. 19,18); i tomu, kto koná iba skutky milosrdenstva. 
(Mat. 25,31 a d.) Prečože ? Lebo ten, čo neuráža blížneho, ba dáva mu aj almužnu, nijako nemôže byť 

zlým človekom. Či ozaj pijan, hráč, skupáň, márnomyseľný človek, taký, čo sa nemodlí (teda neverí 

odplatu), lenivec, zlodej a pod. dáva almužnu ? Kto dáva almužnu (koná skutky milosrdenstva), ten 

popri štedrosti má aj iné cnosti. Dobročinnosť nemôže nijako obstáť bez cnosti, ako srdce v tele 

nemôže obstáť bez ostatných údov tela. Dávanie almužny teda právom nazýva sa srdcom cnosti.≫ (Sv. 

Zl.).  
 

Láska k blížnemu je vlastnou známkou pravého kresťana. 
 

Lebo Spasiteľ hovorí: ≪Po tom poznajú všetci, že ste učeníci moji, keď sa vospolok milujete≫. (Ján 

13, 35) Kristus miloval nás prv, než stali sme sa hodnými jeho lásky; ak teda i my milujeme tých a 
dobre činíme tým, od ktorých sme nikdy nedostali dobrodenia, nuž milujeme, ako Ježiš Kristus, sme 
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teda naozaj jeho učeníci a ľahko sa rozoznávame od ostatných ľudí, čo obyčajne milujú len priateľov 
a dobrodincov svojich. (Sv. Zl.) Lebo príkaz lásky k blížnemu v tom zmysle, v akom dáva ho Kristus, 

predtým nebol známy, preto nazýva ho Kristus ≪novým príkazom≫. (Ján 13, 34)  

— Oj, ako dobre bolo by, keby všade bola láska! Vtedy nepotrebovali by sme žiadnych zákonov, 

žiadnych súdnych stolíc; žiadnych trestov. Vtedy by nik nekrivdil druhému; vraždy, ruvačky, vzbury, 

zbojstvá a iné zlé veci neboli by známe ani len podľa názvu. Nebolo by chudoby, ale mal by každý, čo 
potrebuje. (Sv. Zl.) 
 
 

6. Nedostatok lásky k blížnemu. 

 
Lásky k blížnemu nemá ten: 

 
1. kto proti svojmu blížnemu nie je dobroprajný, ale závistlivý. 
 
1.1. Závistlivý je, kto sa zo samej nepriazne zarmucuje nad šťastím blížneho alebo 

raduje nad jeho nešťastím.  
Závistlivý nemôže pozerať na šťastie druhého a preto hľadí mu škodiť slovami a skutkami. Podobá sa 

indickým hadom, čo hlodajú (ohrýzajú) stromy, ktorých kvet ľúbezne vonia, lebo nemôžu zniesť ich 

vôňu. Podobá sa moli, ktorá žerie purpurové šaty; hrdzi, ktorá kvári železo; húsenici, ktorá ohlodáva 

zelené rastliny. (Sv. Aug.)  
— Závistlivý, ktorý sa teší nešťastiu blížneho (je zloprajný), podobá sa havranovi, ktorý sa teší len 

hnilobe a smradu mrciny.  

— Keby sme však cítili zármutok a radosť len následkom lásky k Bohu a k blížnemu, to nebol by 

hriech závisti; napr. keby sa niekto zarmucoval nad tým, že nepriateľ Cirkvi kresťanskej dosiahol 

veľký vplyv, že hriešnik má veľké šťastie, ktoré zneužije len ešte k väčším hriechom a pod. Závistliví 
boli: satan proti prarodičom v raji; Kain proti svojmu bratovi Ábelovi, preto že obeta tohto bola Bohu 
príjemnejšia (1. Mojž. 4); synovia Jakubovi proti svojmu bratovi Jozefovi, lebo ho otec radšej mal (1. 

Mojž. 37); kráľ Saul na Dávida, preto že tento zabil obra Goliáša a následkom toho bol ctený ľudom 

(1. Kráľ. 18, 9)  

— Niektorí ľudia nežičia druhým lepšieho postavenia v živote (to je takzvaná závisť chlebová a či 

závisť triedna).  

— Najvyšší stupeň závisti má, kto blížnemu nedopraje milosti Božej a zmáhania sa v cnosti. 
(Nežičenie milosti Božej je hriech proti Duchu Sv.) Tak najvyšší kňazi a farizeji závideli Spasiteľovi, 

keď videli, že činí mnohé zázraky; mysleli teda na to, že ho usmrtia. (Jari 11, 53) Takú závisť majú 
obzvlášť diabli; lebo títo zúria, keď vidia vyvolených zmáhať sa v dobrom a hneď ich prenasledujú. 

(Sv. Reh. V.) 

 

1.2. Spomedzi všetkých hriechov ani jeden nerobí človeka tak podobným diablovi, 
ako závisť: lebo závisť je hriech vlastný diablovi. 
 

Kto je závistlivý, napodobňuje diabla (Sv. Cypr.); lebo závisťou diabla prišla smrť na svet. (Múdr. 2, 

24) Ako Kristus vraví: ≪Po tom poznajú všetci, že ste učeníci moji, keď sa vospolok milujete≫, tak i 

diabol môže povedať: ≪Po tom pozná sa, že ste učeníci moji, keď si závidíte, ako ja som závidel vám

≫. (Sv. Vinc. Fer.) Závistlivý je celkom nepodobný Bohu a tak podobá sa ničomu. Lebo je nič, žiada 

si, aby vôkol neho ničoho nebolo, okrem biedy. (Sv. Bonav.) Závisť spomedzi všetkých hriechov skrýva 
v sebe najväčšiu zlomyseľnosť. Lebo každý hriech a každá neprávosť má nejakú zámienku, ktorou sa 

vyhovára: Nemiernosť vyhovára sa chuťou k jedeniu, pomsta urobenou krivdou; krádež chudobou 
atď.; no závistlivý nemôže udať nijakej výhovorky. (Sv. Zl.) Závidieť je ešte horšie, než viesť vojnu; lebo 

k vojne býva príčina, no k závisti nie; po vojne prestáva nepriateľstvo, no u závisti nikdy.  
– Závisť nie je nič iné, ako diabolské zmýšľanie. (Sv. Zl.) Ba zlosť závistníkova je ešte väčšia, než zlosť 
diablova; lebo diabol závidí len ľuďom, no nikomu zo spolu diablov svojich, človek však závidí svojim 

blížnym. (Sv. Zl.)  
— Závisť je jediný hriech, ktorý nedá sa zahnať skutkami lásky blížnemu; nepriateľa alebo hnevníka 

ľahko uchlácholíš dobroprajnosťou, no nie závistníka. ≪Krm psov a utíchnu; láskaj leva a skrotne, 

no závistníci stanú sa zdvorilosťou a ústupčivosťou len divokejšími. (Sv. Ján Dam.)  

— Závisť zo všetkých hriechov je jediná, čo neposkytuje nijakého uspokojenia; nemierny, skúpy, 

hnevlivý atď. zdá sa mal predsa aspoň niečo z náruživosti svojej, no závistník nie. Podobá sa motýľovi, 
čo svojim trepotaním nezahasí svetlo v lampe, ale sám sa popáli bez toho, že by svetlu škodil. (Diez) 
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1.3. Závisť donáša človekovi veľkú škodu: pripravuje ho o vnútornú spokojnosť i 

telesné zdravie a vedie k mnohým neláskavostiam a večnému zatrateniu. 
 

Ako červ rozožiera vlastné drevo, ktorému ďakuje za svoj vznik, tak závisť hlodá na vlastnom srdci, 
ktoré ju do seba púšťa ; trápi ducha, ruší pokoj svedomia, naplňuje namrzenosťou a smútkom a 

vyháňa z duše každú radosť. A keď sa zahniezdi v duši, ukazuje sa i zvonku; lebo odníma tvári 
kvitnúcu farbu a v nažltlých bledých lícach a vpadlých očiach ukazuje súženie, ktoré vnútri 

zapríčiňuje. (Ľud. Gran.) Rozpomeň sa na upadlú tvár Kainovu. (1. Mojž. 4. 5) Keď závisť pazúrmi 
zloprajnosti driape srdce a útroby, vtedy nechutí nijaké jedlo, nerozveseľuje nijaký nápoj. (Sv. Cypr.) 

Závisť skracuje dni života. (Sir. 30, 26) Závistník je svojim vlastným katom. (Sv. Reh. Naz.) Ako 
hrdza železo, tak závisť stravuje dušu nakazenú závisťou. (Sv. Basil) Závisť nazýva sa hriechom 
spravodlivým, lebo stravuje a ničí svojho vlastného pána. (Sv. Reh. Naz.)  

Preto sa závisť porovnáva s nožnicami, ktoré sa užívaním kazia; i s pílou, lebo zhora nadol píli srdce. 

Závisť vedie k mnohým neláskavostiam. Závisť najprv skropila zem bratskou krvou, popudila synov 

Jakubových k predaniu svojho brata, pohla Saula k prenasledovaniu svojho dobrodinca Dávida, ba 

túžila i po krvi Ježiša Krista a dosiahla svoj cieľ. (Sv. Pet. Zl.) Závisť vedie k reptaniu proti nariadeniam 

Božím. Zo závisti reptali proti hospodárovi tí robotníci, ktorí od včasného rána vo vinici pracovali, lebo 
i tí, čo len hodinu pracovali, dostali po päť grošíkov. (Mat. 20, 9) Závistník nenávidí božské 

dobrodenia. (Sv. Cyp.) Závisť vylučuje z kráľovstva nebeského. (Gal. 5, 20) Závisť je istou zárukou 

večného zatratenia. (Sv. Basil) Závisť zrútila už anjelov z neba a vyhnala ľudí z raja. (Sv. Aug.) Keď 
sme povinní milovať i nepriateľov, aký trest očakáva nás, ak závisťou svojou prenasledujeme tých, čo 

nám neurobili nijakej krivdy! (Sv. Zl.) 

 

1.4. Závisť môžeme v sebe najlepšie tak utlmiť keď blížnemu svojmu, nakoľko 

môžeme, dobre činíme. 
 

Kto zo srdca svojho chce vytisnúť obludu závisti, nepotrebuje ani meča, ani zbroja (panciera), ani 
šišiaka, postačí jedine, keď srdce jeho láskou horí. (Sv. Reh. V.) Čiň teda veľmi mnoho dobrého tomu, 

proti komu šípiš závisť v srdci svojom; aspoň modli sa za neho, aby šťastie jeho ešte väčšie bolo. 

Týmto spôsobom vyženieš diabla zo srdca svojho. ≪Tak nadobudneš si naraz dve koruny, jednu pre 

víťazstvo nad závisťou, druhú pre konanie skutkov lásky≫. (Sv. Zl)  

— Rozjímaj i pominuteľnosť vecí pozemských. O krátky čas musíme opustiť všetko. Potom nepôjde o 

to, čo si teraz mal alebo v akých hodnostiach bol si postavený, ale celé šťastie tvoje bude závisieť len 
od dobrých skutkov tvojich. Potom prví budú poslední a poslední prví. (Mat. 19, 30) Ak chceš raz byť 

veľkým, uponižuj sa teraz a buď radšej nepoznaný a opovrhnutý; lebo kto sa ponižuje, bude povýšený. 

(Luk. 14, 11) 
 

2. Kto blížnemu svojmu škodí, buďto na živote, na nevinnosti, na majetku, na cti, 
alebo na domácnosti. 
 

3. Kto nekoná nijakých skutkov milosrdenstva. 
 

≪Nemiluješ blížneho svojho, ak mu v núdzi postavenému nedáš toľko, aby žiť mohol≫. (Sv. Zl.) Dávať 

almužnu sú prísne zaviazaní tí, čo niečo majú. Ale povinnosť táto ťažko sa zanedbáva najmä za našich 

časov. Už sv. Ambróz robí bohatým skupáňom svojho času takéto výčitky: ≪Steny svojich príbytkov 

nádherne obkladáte, ale chudobného zobliekate. Chudobný prosí si u dverí vašich medený peniaz, 

no vy nepovažujete ho za hodného ani len pohľadu, ale idete mimo neho, rozmýšľajúc, akým 
mramorom by ste najkrajšie vydláždili svoje paláce. Lačný žiada od vás chleba a váš kôň ohrýza zlaté 
zubadlo. Ó, aký súd voláš na seba, ty boháč, ktorý by si toľkým v núdzi pomáhať mohol ! Jediný 

diamant, ktorý nosíš na prste svojom, mohol by vyživiť celý ľud≫. Podobne hovorí k neľudskému 

boháčovi sv. Ján Zlatoústy: ≪Najhoršie je, že ťa nenúti skrbliť (t.j. byť skúpim) ani chudoba, ani hlad. 

Tvoja manželka, tvoj dom, ba ešte i tvoje hoviadka blyštia sa zlatom, zakiaľ človek na obraz Boží 

stvorený a krvou Kristovou vykúpený pre neľudskosť tvoju stojí tu biedny. Tvoj pes opatruje sa 

s veľkou starostlivosťou; voči tomu človek alebo lepšie povedané sám Kristus pre psa uvrhuje sa do 

najkrajnejšej núdze. Koľko ohňa postačí ozaj pre jednu takú dušu?≫  

O ≪skutkoch milosrdenstva≫ zmienime sa obšírnejšie potom, keď prehovoríme o 10 Božích 

prikázaniach. 
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7. Láska k priateľom. 
 

1. Priateľmi nazývame ľudí, čo majú rovnaké zásady a preto si vzájomné dobre 

prajú, podporujú sa a druh s druhom dôverne obcujú. 
 
Ľudia s rovnakými zásadami skoro sa spriatelia. Rovné k rovnému najradšej ťahá. Dobroprajnosť 

priateľov k sebe je väčšia, než ich dobroprajnosť proti druhým. Priatelia sú jedno srdce a jedna duša. 
Priateľstvo je podobné zrkadlu, v ktorom ukazuje sa verný obraz predmetu, čo pred ním stojí. Ak ten, 

čo stojí pred zrkadlom, smeje sa, kýva hlavou, robí to samé aj obraz v zrkadle. Čo stojaci pred 
zrkadlom chce alebo nie, to zdá sa chcieť alebo nechcieť aj obraz v zrkadle. Tak je i s priateľstvom. 

(Sv. Hier.) Malé nedorozumenia ešte nerozväzujú priateľstvo, ba skôr utužujú ho. Lebo i kováči vodou 

kropia oheň, aby ho lepšie roznietili, a panovníci oveľa starostlivejšie opatrujú mesto, ktoré znovu 

vydobyli, než také, ktoré nikdy nestratili. (Sv. Fr. S.) Priatelia podporujú sa navzájom. Krásny príklad 
z čias pohanských: Damon a Pytias boli úprimní priatelia. Jeden z nich bol tyranom Dionysiom na 

smrť odsúdený. Prosil si dovolenie, aby svoje domáce záležitosti ešte smel usporiadať. Za neho zaručil 
sa jeho priateľ a chcel zomrieť miesto neho, ak by sa nedostavil. Už prišiel čas popravy a odsúdeného 

ešte nebolo tu. Avšak priateľ uisťoval, že ten istotne príde, čo sa i naozaj stalo. Tyran obdivoval oboch 

priateľov a odsúdenému daroval život.  
— Dávid, meštiansky syn z Betlehema a Jonatan, syn kráľov, zoznámili sa druh s druhom vo vojne a 

pre rovnakosť svojich šľachetných duší uzatvorili spolok. (1. Kráľ. 20, 34 a d.; 18, 1 a d.) Keď sa 

Jonatan dozvedel, že Dávidovi na život číhajú, tak sa strachoval, že nechcel ani jesť; no keď musel sa 
rozlúčiť s ním, plakal horko. Podával Dávidovi správy o všetkých nebezpečenstvách, ba daroval mu i 

šaty a zbrane.  

— Priatelia druh s druhom obcujú dôverne. Priatelia sú vzájomné celkom úprimní. ≪Keď ti otvoria 

chyžu, vidíš všetko, čo je v nej. Tak priatelia navzájom otvárajú si dušu svoju, ktorá je podobná 
zamknutej chyži. Priatelia teda zdeľujú si tajomstvá. Tak i Kristus vyjavil svojim učeníkom mnohé 

tajomstvá≫. (Galura) Preto sú priatelia navzájom i prostosrdeční; upozorňujú druh druha i na chyby. 

Tak i Kristus povedal apoštolom ich chyby napr. vtedy, keď ich napomínal, aby detinskej mysle boli. 

(Mat. 18, 3) Sv. pápež Rehor V. hovorí: ≪Len tých počítam k priateľom svojim, čo sú natoľko 

spanilomyselní, že mi vytýkajú moje chyby≫. 

 

2. Ale praví priatelia sú len tí, ktorých zásady dokonale zodpovedajú náboženstvu. 
 
Priateľstvo je podobné budove, lebo je budované na základe. Len vtedy, ak základom týmto je bázeň 
Božia a láska k Bohu, stojí pevne budova priateľstva. Ale ak základom týmto je neprávosť alebo 

sebeckosť, vtedy budova stojí na piesku. (Galura) Kto je nepriateľom Bohu, nemôže nikdy byť pravým 

priateľom svojmu blížnemu. (Sv. Ambr.) Len ten skutočne miluje svojho priateľa, kto v priateľovi 
svojom miluje Boha. Kto miluje pre inú vec, ten skôr nenávidí, než miluje. (Sv. Aug.) Korále na dne 

morskom sú zelené, tenké kríčky bez zvláštnej krásy; no akonáhle vytiahnu sa z vody, sú ligotavé, 
červené a pevné. Tak i priateľstvo dostane svoj lesk, svoju krásu a pevnosť, akonáhle sa v láske 

povznesie k Bohu. (Sv. Fr. S.) 

 

3. Priatelia, ktorých zásady sú hriešne, sú nepraví priatelia; lebo jeden druhého na 
tele i na duši ničí a opúšťajú sa v nešťastí. 
 
Nepravé priateľstvá uzatvárajú sa zväčša v krčme, medzi hráčmi a pijanmi, ďalej medzi ľuďmi, čo 

vyvádzajú zlé činy a k tomu potrebujú spoločníkov. Tak Judáš a židia spojili sa proti Ježišovi. (Mat. 

26, 15) Herodes a Pilát stali sa priateľmi, keď išlo o to, aby Ježiš bol odsúdený. (Luk. 23, 12)  
— Nepraví priatelia držia sa niekoho len zatiaľ, zakiaľ ho potrebujú. (Sir. 6, 7 a d.) Keď Judáš v 

zúfalstve naspäť doniesol peniaze najvyšším kňazom a bedákal, povedali títo, akoby ho už ani 

nepoznali: ≪Čo nás do toho? Ty uviď !≫ (Mat. 27, 4) Nepraví priatelia robia, ako lastovičky; kým je 

teplo ostávajú u nás a radujú sa s nami; no keď zbadajú, že blíži sa príkra zima nešťastia, opúšťajú 

nás a letia k teplejším krajom. (Plinius) Nepraví priatelia robia, ako ľudia, ktorí, keď nájdu ovocný 
strom, pozrážajú mu ovocie a hneď potom zas ho zanechajú. Podobajú sa včelám, ktoré uletia, 

akonáhle z kvetov med vysali. (Segneri) Sú ako trsť, ktorá zohne sa, keď sa na ňu chceme oprieť. Preto 

už Rimania vraveli: ≪Zakiaľ budeš šťastný, budeš mať veľa priateľov; no keď prídu zamračené časy 

(t.j. keď budeš chudobný), ostaneš sám≫. Núdza je najlepším skúšobným kameňom pravého 

priateľstva (Kassiodor).  Priateľov v núdzi ide tisíc na jeden lot. 
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4. Smieme mať priateľov a milovať ich viac než iných; lebo i Kristus mal priateľov a 

miloval ich viac, než iných. 
 
Kristus miloval všetkých ľudí, ale najviac učeníkov svojich; menoval ich priateľmi, dietkami, 

detičkami, a obcoval s nimi veľmi dôverne. Spomedzi učeníkov zase najviac miloval Jána (Ján 12, 23; 

20, 2; 21, 7), potom Petra a Jakuba, lebo týchto v dôležité doby svojho života bral so sebou, tak na 
horu Tábor a na horu Olivovú. Zvlášť miloval Kristus i Lazara s jeho sestrami. (Ján 11, 5) Vieme, že 
Boh viac lásky a milosti preukazuje tým, čo sú mu podobnejší a ho milujú; preto nie je chyba, keď i 

my tak robíme a viac dôvery a lásky darujeme tým, čo sú nám podobnejší. Cit priateľstva je 

Stvoriteľom hlboko zaštepený do pŕs našich. 

 

5. Ba je pre nás veľkým šťastím, keď máme pravých priateľov; lebo títo spríjemňujú 
nám život a odvracajú od nás nebezpečenstvá na tele i na duši. 
 

Veľké šťastie pre človeka je, keď našiel pravého priateľa. (Sir. 25, 12) Priateľ spríjemňuje nám život; 

lebo svojou účasťou robí nám šťastie väčším, nešťastie však ľahším a znesiteľnejším. ≪Niet lepšieho 

lieku na naše rany, ako mať niekoho, kto teší nás v každom nešťastí≫. (Sv. Aug.) Keď sa jedna palica 

spojí s druhými palicami, nezlomí sa tak ľahko; ani my tak ľahko nebudeme nešťastní, ak nám verní 
priatelia stoja po boku. Pravý priateľ je nám druhým anjelom strážcom. Pomysli na Jonatana, priateľa 

Dávidovho. Múry a zbroj nechránia tak bezpečne, ako verné priateľstvo; toto poskytuje pravú 

bezpečnosť. (Sv. Zl.) ≪Nič na svete nedá sa porovnať s verným priateľom; zlato a striebro nezaváži 

toľko, čo hodnota jeho vernosti. Kto je bohabojný, nájde ho≫. (Sir. 6, 15 a d.) Keď sa spýtali kráľa 

Alexandra Veľkého, kde má svoje poklady, ukázal na svojich priateľov a povedal: ≪Toto sú moje 

poklady≫ Pravé priateľstvo bude trvať po smrti, lebo láska neumiera. (1. Kor. 13, 8) Praví priatelia 
uvidia sa zase v nebi a budú sa vrúcne milovať. I Kristus povedal o apoštoloch, že chce, aby aj oni 

boli s ním v nebi. (Ján, 17, 24) No nepraví priatelia budú sa preklínať po smrti; lebo poznajú, že druh 

druha urobili nešťastnými. 

 

6. Avšak priateľstvo nemá sa nikdy prirýchlo uzatvárať a kvôli priateľovi nemá sa 
nikdy skrivodlivo jednať. 
 

Už Dávid sťažuje si: ≪Človek dobroprajný, v ktorého som dúfal, ktorý jedával chlieb môj, držal sa 

voči mne veľmi podvodne≫. (Ž. 40, 10) Sv. Písmo napomína nás: ≪Aj proti priateľom svojim maj sa 

na pozore≫ (Sir. 6, 13) Ak máš  priateľa, skúšaj ho v núdzi a daruj mu nie prirýchlo dôveru svoju. 

(Sir. 6, 7) Nesúď o ňom tak veľmi z jeho reči, ako skôr zo skutkov!  
— A keby si kvôli priateľovi mal činiť niečo zlého, urob ako ten Grék, ktorý v záujme svojho priateľa 

mal krivo prisahať a povedal: ≪Tvojim priateľom som ja len natoľko, nakoľko nestratím priateľstva 

Božieho ≫. Naozaj, Boha mať za priateľa stojí viac, než všetky pozemské priateľstva. 

 

8. Príkaz lásky k nepriateľom. 
 

Nepriateľom nazývame toho, ktorý nás nenávidí a hľadí nám škodiť. 
 

Tak napr. Pavol bol nepriateľ kresťanom. Nepriatelia sú podobní dravým zverom. Pravú lásku k 
blížnemu má len ten, ktorý miluje i svojich nepriateľov. Veľký oheň nezaháša sa vetrom, ale sa 

zväčšuje. Tak i pravá láska k blížnemu nerozborí sa urážkami so strany blížneho, ale ešte viac jej 

pribúda. ≪Najistejším znakom, že máme pravú lásku k blížnemu je, keď milujeme i toho, ktorý nás 

urazil ≫ (Sv. Angela Fol.) Ak milujeme iba tých, čo nás milujú, nemôžeme si nárokovať veľkú  odplatu. 
(Mat. 5, 46) Lebo keď milujeme svojich priateľov, milujeme iba pre seba; no keď milujeme svojich 

nepriateľov, milujeme pre Boha. (K. Hugo) 

 

1. Nepriateľov svojich máme milovať preto, lebo to Kristus káže; lebo hovorí: ≪Milujte 

nepriateľov svojich, čiňte dobré tým, čo vás nenávidia. modlite sa za tých, čo vás 

prenasledujú a osočujú≫. (Mat. 5, 44)  
Aj preto máme milovať svojich nepriateľov, lebo i nepriateľ je obraz, ba nástroj Boží. 
 

Nepriateľ je obraz Boží. Obraz kráľa, či už razený na olove alebo na zlate, či viac alebo menej pekný, 
je predsa vždy hoden úcty; práve tak i obraz Boží, či javí sa na hriešnom a či na cnostnom človekovi, 

vždy zasluhuje našu úctivosť a lásku. (Meh.) Ostatne my milujeme nie hriech, ale osobu svojich 

nepriateľov.  Človek je dielo Božie, chyba je dielo ľudské. Miluj, čo Boh učinil, ale nie čo človek urobil

≫. (Sv. Aug.)  
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— Aj preto máme milovať nepriateľa, lebo je nástroj Boží. ≪Zlí ľudia sú nástroje v ruke Božej≫ (Sv. 

Aug.) bez toho, že by o tom vedeli. Ako lekár používa pijavice, aby z nemocného nečistú krv odstránil 

a ho uzdravil (Sv. Reh. V.), tak robí i Boh; dáva nás skrze nepriateľov našich čistiť od nedokonalosti. 
Bezbožníci slúžia dobrému, ako pilník a kladivo železu. (Sv. Aug.) Zlí sú dobrým to, čo pluh roli. (Sv. 

Zl.) Nepriatelia sú nám užitoční i preto, lebo nás upozorňujú na chyby a poskytujú nám príležitosť 
cvičiť sa v cnostiach. Nepriatelia sú podobní včelám; tieto síce pichajú, ale dávajú med. (Urb. IV.) Keď 

ťa pichá jazyk utŕhačný, poteš sa takto: Osy nepichajú do najhoršieho ovocia. (Burger) Aj u 

pospolitého ľudu počuť: Veľa nepriateľov, veľa cti. Pováž konečne i to, že človekovi, ktorý miluje Boha, 
nijaký nepriateľ skutočne škodiť nemôže; lebo Boh najláskavejší obráti k dobrému všetky nepriateľské 

úmysly. (Rim. 8, 28) Vidíme to v živote egyptského Jozefa. Pamätaj na túto pravdu a zaiste budeš 

pokojnej mysle pri akomkoľvek prenasledovaní. 
 

2. Láska k nepriateľom ukazuje sa v tom, že sa na nepriateľoch svojich nepomstíme, 

im zlé dobrým odplácame, obzvlášť za nich sa modlíme a im radi odpúšťame.  
 

Nemáme sa pomstiť na nepriateľovi. Krásny príklad dáva nám Dávid; dva razy mal príležitosť usmrtiť 

svojho prenasledovateľa, kráľa Saula; ale neublížil mu ani raz. (1. Kráľ. 24 a 26) Farizeji hanobili 
Krista veľmi často (Mat. 11, 19; Ján 8, 48), ale on im nezlorečil, keď mu zlorečili. (1. Pet. 2, 23) Keď 

raz Kristus v jednom samaritánskom mestečku nebol prijatý, lebo bol Žid, dali sa apoštoli zachvátiť 

takou pomstivosťou, že žiadali, aby oheň z neba padal. Ale Kristus pokarhal ich a povedal: ≪Neviete, 

čieho ducha ste≫. (Luk. 9, 55) Istý otec prisľúbil diamant tomu zo svojich synov, ktorý vykoná 

najšľachetnejší skutok; dostal ho syn, ktorý na svahu hory našiel spať svojho nepriateľa a predsa 
nesotil ho dolu. (Tak stojí v jednej básni.) Pomsta nepatrí nám, ale Bohu. (Rim. 12, 17) Máme radšej 

trpieť, než pomstiť sa; preto vraví Kristus: ≪Keď ťa niekto udrie po líci, daj mu i druhé≫. (Luk. 6, 29) 

Nemáme sa dať premôcť zlému, ale premáhajme zlé v dobrom. (Rim. 12. 21) Pomsti sa na svojom 
nepriateľovi, no tak, ako pomstia sa svätí, odplácaj totižto zlé dobrodením; to je nebeská pomsta. (Sv. 

Alf.) Egyptský Jozef odplácal bratom svojim zlé dobrým. Sv. Štefan modlil sa za svojich vrahov.             

≪Nešťastie svojich prenasledovateľov viac bolelo sv. Štefana, než všetko zlé, ktoré od nich trpel. Preto 

modlil sa za nich≫. (Sv. Fulg.) I sv. apoštol Jakub, biskup jeruzalemsky, ktorý z cimburia chrámu 

bol zrútený, modlil sa ešte so zlámanými kolenami za svojich vrahov. Máme i radi odpúšťať svojim 
nepriateľom. Kráľ Dávid odpustil Semeimu, ktorý doňho kamením hádzal a mu nadával. (2. Kráľ. 16, 

10) Kto nepriateľom dobre činí, ten je podobný ľaliám medzi tŕňmi, ktoré hoci sú pichané tŕňmi, no 
predsa neprestavajú okrášľovať tŕne bielosťou svojou. (Sv. Bern.) Aká to veľkodušnosť, keď 
nepriateľovi dobre činíme! 
 

3. Kto sa na nepriateľovi svojom nepomstí, alebo mu ešte i dobrodenia preukazuje, 
ten ho zahanbí a udobrí a dostane odplatu od Boha; kto však pomstí sa na svojom 

nepriateľovi, alebo ho nenávidí, ten pácha hriech. 
 
Dávid mal dva razy príležitosť usmrtiť svojho prenasledovateľa Saula a predsa mu neublížil. Tým 

obmäkčil a dojal ho tak veľmi, že dal sa do plaču. (1. Kráľ. 24, 16) Blahoslavenému Klementovi 

Hofbauerovi vynadala raz jedna žena na ulici vo Viedni; pristúpil k nej, zodvihol jej padlý ručník 

vreckový a prihovoril sa jej celkom vľúdne. Žena sa zahanbila a zutekala. ≪Ako červík v dreve má 

veľmi mäkké telo a predsa prevŕta i najtvrdšie drevo, tak zmierlivosť víťazí nad najrozhorčenejším 

nepriateľom a najsurovejším urážateľom≫. (Beda) Tvoj nepriateľ je levom proti tebe; ak ho nedráždiš, 
je mŕtvy. (Sv. Bonav.) Keď nepriateľovi svojmu preukážeš dobrodenia, zhrnieš žeravé uhlie na hlavu 

jeho (Rim. 12, 20), t.j. nepriateľ tvoj tak málo bude v stave protiviť sa tvojej láske, ako žeravému uhliu.  
— Kto sa na nepriateľovi nepomstí, dostane odplatu od Boha. Dávid znášal trpezlivo pohanenie od 

Semeiho a hovoril: ≪Azda pozrie Pán na súženie moje a odplatí my dobrým dnešné zlorečenie≫ (2. 

Kráľ. 16, 12); potom vyhral bitku. ≪Modliť sa za nepriateľov je ťažké; no keď požaduje sa väčšie 

premáhanie, bude väčšia aj odplata na druhom svete≫. (Sv. Aug.)  

— Kto sa pomstí na nepriateľovi, pácha hriech. Vodí sa mu podobne ako včele, ktorá sa pomstí a 

pichá; zato musí zomrieť. 

 
Kto sa pomstí, ten vlastne jedná bláznivo. Robí ako pes, čo hryzie kameň, ktorý niekto hodil doňho; 

lebo ani pomstychtivý nepamätá si, že nepriateľ jeho je len nástroj v ruke Božej. (Kom. a Lap.) O 

nenávisti Viď pri 5. prikázaní Božom.  
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4. Kto nepriateľovi svojmu odpúšťa, dosiahne aj od Boha odpustenie svojich 

hriechov; kto mu však neodpúšťa, tomu ani Boh neodpustí. 
 

Odpustiť nepriateľovi je skutok milosrdenstva a najväčšia almužna, aká môže byť. (Sv. Aug.) Keď 
odpúšťaš druhým, nadobudneš odpustenia sebe samému. (Sv. Zl.) Pováž 5. prosbu v Otčenáši. Kto 
bratovi svojmu rád odpúšťa, dosiahne od Boha milosrdenstvo.  
— No keď neodpúšťaš nepriateľovi svojmu, nakladáš na seba kliatbu Božiu, kedykoľvek modlíš sa 

Otčenáš. (Sv. Anastaz). Kristus hovorí: ≪Ale keď neodpustíte ľuďom, ani Otec váš neodpustí vám 

hriechov vašich≫. (Mat. 6, 15) Mysli na podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. (Mat. 18, 23) Kristus 

chce, aby sme bratovi svojmu nie iba sedemkrát, ale sedemdesiatkrát sedemkrát odpustili. (Mat. 18, 

22) 
 

9. Samoláska. 
 

Medzi všetkými ľuďmi je každý najbližší sebe. ≪Nenájdeme nič, čo by človeku bolo bližšie, než on 

sám sebe≫. (Salvian) Preto každý má milovať i seba samého. 

 

Milovať seba máme preto, lebo to Boh chce; ďalej preto, že sme stvorení na obraz 
Boží, vykúpení krvou Kristovou a povolaní k spáse nebeskej. 
 

Boh chce, aby sme seba milovali; lebo Kristus hovorí: ≪Milovať budeš blížneho svojho, ako seba 

samého≫. Podľa slov Kristových je teda láska k sebe samému vodítkom a meradlom lásky k blížnemu. 

≪Akože môže milovať druhého, kto nemiluje seba?≫ (Sv. Klem. Rim.) Uč sa najprv milovať Boha, 

potom seba, nato blížneho ako seba samého. (Sv. Aug.) Boh ovšem nedal nám zvláštneho príkazu 
samolásky, lebo každý miluje seba už následkom prirodzeného zákona, vštepeného Stvoriteľom (Sv. 

Aug.), a potom i preto, že príkaz samolásky zahrnutý je už v príkaze lásky k blížnemu. (Sv. Tom. Ak.)  

— Máme milovať seba i preto, lebo sme stvorení na obraz Boží. Ak obraz Boží ctíme v blížnom, ba i 

v nepriateľovi, musíme ho ctiť i v sebe samých. Keď teda vlastne pre Boha milujeme seba, dá sa 

vysvetliť, že ≪pravej samolásky pribúda tou istou mierou, akou napreduje v nás láska k Bohu≫. (Sv. 

Tom. Ak.)   

— Treba tiež povážiť, že sme vykúpení za veľkú cenu. (1. Kor. 6, 20) ≪Vykúpení sme nie 

pominuteľným zlatom alebo striebrom, ale drahou krvou Krista, nepoškvrneného a nevinného 

Baránka≫. (1. Pet. 1, 18) Máme i vznešené určenie: povolaní sme k spáse. Krásne vyjadruje sa o 

tom sv. pápež Lev V.: ≪Poznaj, o kresťane, hodnosť svoju! Dostalo sa ti účasti v božskej prirodzenosti 

a stal si sa údom tela Kristovho! Pamätaj že si vyslobodený z moci mrákoty a určený k sláve nebeského 

kráľovstva!≫  

— Pováž i to, že Syn Boží stal sa človekom a tak naším bratom, my sami však sme sa tým stali dietkami 

Božími (Ján 3, 1); že Duch Sv. býva v nás (1. Kor. 6, 19), že anjeli sú poslaní k službe našej. (Žid. 1, 

14) Toto sú samé pohnútky k samoláske. Lebo teda samoláska nie je vlastne nič iné, ako láska k 

blížnemu, ktorú na seba vzťahujeme, nuž ≪milovať seba≫ značí toľko, ako ceniť seba (rozumom), 

chcieť si dobre (mysľou) a neškodiť si, ale činiť si dobre (vôľou, skutkom). Táto samoláska môže sa 

menovať ≪pravou≫ v opaku s nepravou, ktorá sa javí v nadutosti, namyslenosti, nevľúdnosti, 

rozpustilosti a pod. 

 

Pravá samoláska prejavuje sa v tom, že snažíme sa dosiahnuť, čo nás skutočne 
robí šťastnými : predovšetkým totižto večná spása a potom i pozemské statky, ktoré sú 

nápomocné k dosiahnutiu večnej spásy. 
 

Kto má pravú samolásku, riadi sa podľa slov Kristových: ≪Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a 

spravodlivosť jeho a všetko ostatné bude vám pridané≫. (Mat. 6, 23) Stará sa ovšem i o svoje zdravie, 

pokrm, odev, byt atď., ale nie príliš úzkostlivo. (Mat. 6, 25—32) 

 

Samoláska chýba tomu, kto snaží sa dosiahnuť len pozemské statky a nie večnú 

spásu; aj tomu, kto zavrhuje statky nápomocné k dosiahnutiu večnej spásy. 
 

Mnohí ľudia považujú za svoj najvyšší cieľ nie Boha, ale svoju vlastnú osobu a pozemské statky 

nepokladajú za prostriedky k dosiahnutiu spásy, ale za prostriedky k uspokojeniu svojich zmyselných 

náklonností. Preto radujú sa, že majú pozemské statky: česť, majetok, vysoké postavenie a pod., a 

nie sú pripravení dať z toho niečo pre Boha. Táto samoláska je nepravá a nazýva sa i sebeckosťou. 

Kto pozemským veciam dáva prednosť pred večnými, ten sa nemiluje, ale je svojim vlastným 
nepriateľom. Lebo taký je šťastlivý len po krátky čas a len v niektorom ohľade, potom však večne 
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nešťastný. ≪Tí, čo páchajú hriech a krivdu, sú nepriatelia duše svojej. (Tob. 12, 10) Mnohí sú podobní 

tomu skupáňovi, ktorý hovoril k sebe: ≪Duša moja, máš mnoho uloženého na veľa rokov; odpočiň 

si, jedz, pi a hoduj≫. Ale Boh riekol mu: ≪Blázon, ešte tejto noci požiadajú od teba dušu tvoju; a 

čieže bude, čo si prihotovil?≫ (Luk. 12, 19 a d.) ≪Namáhaš sa, aby si telo svoje vyživil a zaodel; 

prečože neustávaš sa tiež, aby si duši svojej pokrm a odev zaopatril ?≫ (Sv. Bern.) Čo osoží človeku, 

keby celý svet získal, ale na duši svojej škodu trpel ? (Mat. 16, 26) Krásne hovorí sv. Augustín:              

≪Nauč sa milovať seba tým, že sa nemiluješ≫.  

— No z druhej strany chybujú i tí, čo pozemské statky, nápomocné k spáse, zavrhujú. Lebo takí práve 

tým zavrhujú večnú spásu. Čo teda máme si myslieť o človekovi, ktorý sa o výživu svoju nestará alebo 

život svoj ľahkomyseľne vystavuje nebezpečenstvu alebo si ho odníma? 

10. Náboženská znašanlivosť. 
 

Jesto znášanlivosť vecná i osobná. Pravda je vždy vecne neznášanlivá, hoci je osobne 
znášanlivá. 
 

Matematika učí, že 2 x 2 = 4. Niečo iné, napr. že 2 x 2 = 5 nemôže dopustiť, lebo to nie je pravda. 

Matematika je teda vecne neznášanlivá, t.j. voči bludu nijako nie je zhovievavá. Predsa žiadnemu 

vzdelanému nepríde na um aby tupil, bil alebo inak osobne urážal toho, kto by tvrdil: 2 x 2 = 5. Táto 
zhovievavosť s tým, kto sa mýli alebo inak zmýšľa, nazýva sa osobnou znášanlivosťou. Celkom tak 

správa sa Cirkev katolícka. Voči bludu je neznášanlivá, ale voči blúdiacim učí znášanlivosť. 
 

1. Kristus vo svojich náukách a skutkoch ukazuje veľkú  znášanlivosť voči 
blúdiacim. 
 

Kristus učí lásku k blížnemu, lásku k nepriateľovi, trpezlivosť, krotkomyselnosť, pokojamilovnosť; 

samé také cnosti, ktoré nás popudzujú ku zhovievavosti voči spolu ľuďom a najmä voči blúdiacim. 
Povšimnime si, ako láskavo správal sa Kristus ku hriešnikom, napr. k Magdaléne v dome Šimonovom 

(Luk. 7) a k žene, ktorú farizeji k nemu do chrámu priviedli a kameňovať chceli. (Ján 8) Tu vyriekol 

Kristus pamätné slová: ≪Kto z vás je bez hriechu, nech hodí na ňu prvý kameň≫. (Ján 8, 7) Kristus 

prísne vystupoval len tam, kde našiel zlú vôľu alebo faloš; tak napr. proti farizejom. (Mat. 23, 27 a d.) 
Ba Kristus rád vyhľadával blúdiacich a zhováral sa s nimi; tak so Samaritánkou pri studni Jakubovej; 

on osvedčil: ≪Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí≫. (Mat. 9, 12) 

 

2. Prenasledovanie inovercov nezodpovedá ani duchu Kristovmu, ani úmyslom 
Cirkvi. 
 

Kristus dal apoštolom svojim len príkaz, aby inovercov poučovaním získali. Kat. Cirkev sa modlí za 

inovercov obzvlášť vo Veľký piatok; pri každej sv. omši modlí sa kňaz za ≪spásu celého sveta≫. 

Katolícka Cirkev učí, že aj inoverci môžu byť spasení, keď len z nevedomosti blúdia a poctivý život 
vedú. Keď uzatvára sa zmiešané manželstvo, katolícka Cirkev strane katolíckej ukladá povinnosť, aby 

inoverca len dobrým príkladom a poučovaním, ale nie násilím k poznaniu pravdy viedla. Kat. Cirkev 
nikdy neučila, aby kacíri boli usmrtení. Ak by naozaj kat. právnik bol hlásal takúto zásadu, muselo 

by sa to pripísať len jeho nerozumu. Ak nekatolíci boli prenasledovaní, obyčajne zavinili to oni sami, 

ale nie Cirkev kat. Bludári obyčajne chceli prevrátiť i štátny poriadok a napadali manželstvo, 
vlastníctvo alebo vrchnosť. Preto štát zakročil proti nim a síce podľa zákonov stredoveku niekedy aj 

ukrutným spôsobom. Tak napr. Ján Hus z Prahy bol r. 1415 v Kostnici spálený. Avšak nie biskupi 

žiadali jeho spálenie, lebo veď títo i prosili, aby život jeho bol ušetrený; ale bol odsúdený od štátnych 
zákonov a od cisára, lebo búril proti štátnemu poriadku. Dokázali to husitské vojny, ktorých 

pustošenie rozprestieralo sa ďaleko za české hranice. Niekedy prenasledovania nekatolíkov i odtiaľ 
pochádzali, že títo bojovali za moc v štáte a tým narobili si závistníkov a nepriateľov. Príčiny ich 

prenasledovania teda neboli tak náboženské, ako skôr politické. Cirkev s tým nič nemala dočinenia 

a nijaká vina nepadá na ňu. Politické príčiny, spor o moc v štáte viedli napr. k takzvanej 
bartolomejskej noci alebo ku krvavej svadbe parížskej (24. aug. 1572 za kráľa Karla IX.), kde za jednu 

noc v Paríži 2000 a v celom Francúzsku 30.000 hugenotov bolo zabitých. Ak panovníci katolícki 

niekedy prísne zakročili proti inovercom, nuž obyčajne zavinili to sami nekatolíci. Jeden príklad 
miesto mnohých: Roku 1578 cisár Rudolf II. zase zaviedol vo Viedni procesiu na sviatok Božieho Tela. 

Sám zúčastnil sa na nej s celým dvorom. Protestanti nad tým nahnevaní prepadli procesiu, a cisár 
len pod ochranou vojska mohol sa vrátiť do zámku. Následok toho bol, že cisár hneď a zaraz zakázal 

vo Viedni evanjelické bohoslužby a vyhnal protestantských kazateľov.  
— Ale keď sa i stalo, že inoverci nevinne boli prenasledovaní, nuž treba povážiť, že zlosť ľudská nikdy 

nevyhynie a že nik viac náboženských prenasledovaní nepodstúpil, ako katolíci. 
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Najviac náboženských prenasledovaní utrpeli katolíci. 
 
Tí čo sú si povedomí, že sa od pravdy vzdialili, najväčšmi zúria proti pravde a proti tým, ktorí ju majú. 

Zlé svedomie často robí ich divými zvermi. No kto je presvedčený, že pravdu má, nie tak ľahko príde 

o pokoj mysle a nedá sa zachvátiť ku skrivodlivostiam. Preto mnohé ukrutné prenasledovania 
katolíkov, aké títo jedine pre svoje náboženstvo trpeli, dajú sa dobre vysvetliť. Už arianskí cisári začali 

trestať katolíkov žalárom a utopením, keď od náboženstva svojho odpadnúť nechceli. Známe je, že 

ešte v posledných storočiach v Anglicku, Škótsku, Írsku, Dánsku a Švédsku za vykonávanie kat. 

náboženstva bola ustanovená pokuta smrti. Anglický kráľ Henrik VIII. dal popraviť 20 biskupov a 
viac sto kňazov len preto, že svojmu kat. náboženstvu vernými zostali. Bludár Kalvin v Ženeve vo 

Švajčiarsku (†1564) dal mnohých katolíkov na škripci mučiť a popraviť; roku 1553 dal španielskeho 
lekára Michala Serveta, ktorý cez Ženevu cestoval, pomaly v ohni páliť, lebo v náuke o najsv. Trojici 

bol inej mienky, ako Kalvin. Je teda celkom nespravodlivé, keď Cirkev katolícku ustavične 

predstavujú ako takú, ktorá inovercov prenasleduje. 

 

3. Neslobodno násilím obracať niekoho na pravú vieru, ale áno poučovaním, 
skutkami lásky k blížnemu a dobrým príkladom. 
 
Nik nesmie konať proti svojmu svedomiu, ani vtedy nie, keby jeho svedomie bludné bolo. Preto nie je 

dovolené násilím získať niekoho pre pravú cirkev; ale musíme sa snažiť presvedčiť inak zmýšľajúcich 

predovšetkým o pravde. Čo je vynútené, nemá ceny ani pred Bohom. Mohamedáni majú nepeknú 

zásadu, že náboženstvo svoje ohňom i mečom rozširovať musia. Tak zavrhnuteľná bola i protestantská 

zásada: Panovník určuje náboženstvo svojich poddaných (Cujús regio, illius et relisno). Poučovanie 
inovercov alebo vyvrátenie ich nepravých zásad nech deje sa s pokojom a dôstojnosťou, teda bez 

náruživosti a bez urážlivých slov. Kto pravdu má, nepotrebuje byť prchkým. Známkou pravdy je, keď 

sa s pokojom postupuje. Kto si náruživo počína, o tom vznikne domnienka, že je v omyle.  

— Najviac dosiahneme skutkami lásky k blížnemu. 

 
Láska k blížnemu totižto je najistejšia známka učeníkov Kristových. Kto teda inovercov miluje a lásku 

túto skutkami ukazuje, ten podáva dôkaz, že od pravého náboženstva nie je vzdialený. Ak kresťan má 
milovať i nepriateľov, iste má milovať aj inovercov; lebo hoci títo blúdia vo viere, predsa sú naši bratia. 

Pápež Pius IX. nezdráhal sa jedného protestanta dať do maliarskej akadémie v Ríme, aby sa tam 

vzdelal, alebo jedného žida, ktorý na ulici do mdloby padol, na svojom vlastnom voze dať zaviezť 

domov. Takto konajú veľkí mužovia.  

 

Je to znakom nedostatočnej vzdelanosti a surovosti, posmievať sa niekomu alebo škodiť pre jeho 
náboženstvo. To samé platí aj o tom, kto by inoverca chcel nútiť k takému skutku, aký mu svedomie 

zakazuje. 
 

11. Desatoro Božích prikázaní. 
 

1. Desatoro Božích prikázaní dal Boh Židom na hore Sinaj. 
 
Vyhlásenie prikázaní stalo sa 50. dňa po vysťahovaní z Egypta. Vyhlásenie prikázaní začal Boh s 

týmto slávnostným úvodom: ≪Ja som Pán Boh tvoj, ktorý ťa vyviedol zo zeme Egyptskej≫ atď. (2. 

Mojž. 20, 2) Boh robil, ako mocnár, ktorý si pred svojimi nariadeniami dáva meno a názov, aby im 
úctu zaopatril. (Meh.) Desatoro Božích prikázaní napísal Boh na dve tabule, aby dal na vyrozumenie, 

že týchto 10 prikázaní nie je nič iného, ako bližšie vysvetlenie dvoch príkazov lásky. Nazývame 

ich prikázaniami Božími≫, lebo ich pôvodca je Boh. Treba poznamenať, že kat. Cirkev pôsobením 

Ducha Sv. premenila 10 prikázaní, daných na hore Sinaj, v zmysle kresťanskom. Lebo v židovských 
desiatich Božích prikázaniach je : 1. prikázanie klaňať sa len pravému Bohu, 2. zákaz modlárstva, 3. 

zákaz zneuctenia mena Božieho, 4. príkaz svätenia soboty, 5. príkaz ctiť rodičov, 6. zákaz vraždy, 7. 

zákaz cudzoložstva, 8. zákaz krádeže, 9. zákaz krivého svedectva, 10. zákaz požiadania cudzích vecí. 

(2. Mojž. 20. 1—17) Kat. Cirkev teda pripojila druhé prikázanie (o modlárstve) k prvému a rozdelila 

zato 10. prikázanie na dvoje samostatných prikázaní, aby povýšila úctu, aká patrí žene kresťanskej; 
pováž naše deviate prikázanie. K prikázaniu, ctiť rodičov, dodala Cirkev slová: abys dlho živý bol na 

zemi≫ ; to urobila Cirkev pre slová sv. Pavla v liste k Ef. 6, 3. Aj prikázanie o svätení soboty zmenila 

Cirkev v prikázanie, svätiť deň sviatočný, t.j. nedeľu. Názor židov, že na každej tabuli zákona stálo päť 
prikázaní Božích, nezdá sa nesprávnym, keď povážime, že prvých päť prikázaní židovského Desatora 

vzťahuje sa na Boha a jeho námestníkov, ostatných päť na nás a našich blížnych. K tomu treba 

doložiť, že Spasiteľ náš v odpovedi, danej bohatému mládencovi, začína vypočítať prikázania Božie so 
zákonom vraždy (Mat. 19, 18), a že i sv. Pavol ostatných päť prikázaní židovského (prípadne  ostatných 

šesť kresťanského) Desatora považuje za také, čo spolu patria. (Rim. 13, 9) 



203 
 

2. Aj my kresťania sme zaviazaní k zachovávaniu 10 Božích prikázaní, lebo ich 

Boh dobrotivý každému človeku vštepil do srdca a lebo ich Kristus znovu dal a 
zdokonalil. 
 

Desatoro Božích prikázaní platí i nám kresťanom. (Sn. Tr. 6, kan. 19) Lebo ich Boh vštepil do srdca 
každému človeku. Svetlo Božie v človeku stalo sa zákonodarstvom na Sinaj zase jasnejším len preto, 

lebo skrze zlé mravy a dlho trvajúcu skazenosť bolo zatemnené. (Rim. kat.) Čo ľudia v srdci svojom 

nechcú čítať, bolo napísané na tabule. (Sv. Aug.)  
— Kristus opakoval 10 Božích prikázaní v rozhovore s bohatým mládencom. (Mat. 19, 18) Aj povedal, 

že neprišiel zrušiť zákon, ale vyplniť. (Mat. 5, 17)  
— V kázni na hore zdokonalil Kristus mnohé prikázania Desatora, napr. 2., keď zbytočnú prísahu 

vyhlásil za hriešnu; 5. a 8. keď zakázal i nenávisť proti blížnemu a každé zneuctenie jeho, ba kázal 

činiť dobre i nepriateľovi; 6., keď zakázal každú zlú žiadosť. (Mat. 5) 

 

3. V desiatich Božích prikázaniach je dobrý poriadok: Prvé tri prikázania 

obsahujú povinnosti voči Bohu ; ako náš najzvrchovanejší Panovník žiada Boh 
od nás v 1. prikázaní poklonu a vernosť, v 2. úctu a v 3. službu. 
 

Štvrté prikázanie obsahuje povinnosti voči námestníkom Božím na zemi, ktorí 
spomedzi všetkých ostatných ľudí sú zároveň našimi najväčšími dobrodincami. 
 

Ostatných šesť prikázaní obsahuje povinnosti naše voči sebe a blížnym svojim. 
A síce 5. prikázanie chráni život, 6. nevinnosť, 7. majetok, 8. česť, 9. a 10. celú 
domácnosť blížneho. 
 

4. Kto zachováva všetky tieto prikázania, tomu Boh na zemi daruje svoju milosť 

i požehnanie a po smrti večnú spásu. 
 

V rozhovore s bohatým mládencom hovorí Kristus, že zachovávanie 10 Božích prikázaní vedie k spáse. 

(Mat. 19, 17) Len cez most poslušnosti môžeme prísť do neba, tento most má 10 oblúkov. (Sv. Vinc. 
Fer.) Boh to tak zariadil, aby to, čo k večnej spáse vedie, už súčasne k pozemskému blahu prispievalo. 

≪Pobožnosť má zasľúbenie tohto i budúceho života≫. (1. Tim. 4, 8) Tí, čo zachovávajú prikázania 

Božie, dosiahnu zvlášť lepšieho poznania Boha, vnútornú spokojnosť, zdravie, majetok, česť.                

≪ Zmúdrel som z príkazov tvojich≫. (Ž. 118, 104) ≪Tí, čo milujú zákon tvoj, požívajú mnoho pokoja≫. 

(Ž. 118, 165) Spokojnosť nie je nič iného, ako príjemné povedomie, že skutky naše zodpovedajú vôli 

Božej. ≪Blahoslavený muž, ktorý rozkoš svoju má v zákone Pánovom; podarí sa mu všetko, čo robí≫. 

(Ž. 1, 3) Kto zachováva príkazy Božie, vyjde ako víťaz zo všetkých trápení a prenasledovaní. Kristus 
hovorí, že dom jeho je budovaný na skale, a prívaly, záplavy a vetry nie sú v stave vyvrátiť ho. (Mat. 

7, 25) Spravodlivý podobá sa stromu, zasadenému pri potokoch. (2. 1, 3) Ako Boh už na zemi 

požehnáva spravodlivého, ukazuje nám životopis Abraháma, egyptského Jozefa, Dávida, Jóba. Ak by 
však odplata naša na zemi bola primalá, bude potom tým väčšia v nebi; bude to odplata, ktorá prevýši 

všetky nádeje naše a bude bez miery a konca. (Sv. Zl.) Lebo ten drží svoj sľub, ktorý to čo prisľúbil, 

dá lepším spôsobom, než sa očakávalo. (Sv. Hier.) 

 

5. Kto však i len jedno z týchto prikázaní ťažko naruší, má očakávať súčasnú 
i večnú pokutu. 
 

Prestupníkom prikázaní vodí sa podobne, ako rybe, ktorá sa chytila na udicu; ako železničnému 

vlaku, čo vykoľajil sa z koľajníc. Súčasné pokuty hriechu sú obyčajne nespokojnosť, choroba, strata 

cti alebo majetku, hlad a nešťastná smrť. Pomyslime na márnotratného syna, na obyvateľov 

sodomských, na Absolóna, synov Heliho, Baltasara, na ukrutného kráľa Antiocha, na Judáša. Kto 
prikázania Božie nezachováva, ten v čas nešťastia nedostane od Boha nijakej pomoci. Kristus vraví, 

že dom takého spočíva na piesku a zrúti sa, keď prídu lejaky, povodne a vetry. (Mat. 7, 27) Blesky a 

plamene na hore Sinaj mali pripomínať pokuty v ohni, ktoré prestupníci 10 Božích prikázaní majú 

očakávať. (Rim. k.)  
- Kto celý zákon zachováva, no prestúpi len jedno prikázanie, previní sa proti všetkým. (Jak. 2, 10) 

To je preto, že všetky prikázania spolu tvoria len jedno; lebo sú tak zviazané jedno s druhým, že jedno 

bez druhého nemôže obstáť. (Sv. Zl.) Kto i len jedno prikázanie prestupuje, hreší proti láske, od ktorej 

závisia všetky prikázania. (Sv. Aug.) Vec má sa tak, ako u nástroja so strunami; tu jedna jediná struna 
môže pokaziť ľubozvuk. (Sv. Zl ) Je to ako u ľudského tela. Choroba jedného jediného údu je 

dostatočná, aby zapríčinila smrť. (Sv. Aug.) Hoci strážia celé mesto, no ak jednu časť zanechajú bez 
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stráže, predsa touto vnikne nepriateľ. ≪Peklo je plné zavrhnutých, čo viac prikázaní zachovávali; 

zatratení sú, lebo všetky nezachovávali≫. (Meh.) 
 

6. Zachovávanie týchto  prikázaní nie je ťažké, keď nám Boh pomáha milosťou 

svojou; preto Kristus hovorí k svojim: ≪Moje jarmo je sladké a moje bremeno 

ľahké≫. (Mat. 11. 30) 
 

Sv. Ján povedal kresťanom: ≪Jeho príkazy nie sú ťažké≫ (1, Ján 5, 3) Bremeno ovšem je ťažké, no 

Boh sám pomáha nám svojou milosťou aby sme ho uniesli, keď ho o to prosíme. Sv. Augustín hovorí: 

Keď ti Boh prikazuje, napomína ťa, aby si robil, čo vládzeš a prosil o to, čo nevládzeš, načo pomáha 

ti, aby si vládal≫ Sv. Pavol volal ≪Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje≫ (Fil. 4, 13). Právom 

zvolal sv. Augustín: „Mohli tí a mohli iní, prečo potom ty nie, Augustíne?  
 

Prvé prikázanie Božie. 
 

Na hore Sinaj hovoril Boh: ≪Nebudeš mať iných bohov predo mnou≫ (2. Mojž. 20, 2-7), t.j. len mne 
budeš sa klaňať ako pravému Bohu a nie aj cudzím bohom. (Rim. kat.) V 1. prikázaní Božom 
požaduje sa vnútorná i vonkajšia poklona Božia. (Sv. Alf.) Toto 1. prikázanie mal na zreteli Kristus, 

keď hovoril k satanovi: ≪Písané je, Pánu Bohu svojmu budeš sa klaňať a jemu samému slúžiť.≫ (Mat. 

4, 10) 
 

V 1. prikázaní Božom káže nám Boh najláskavejší, aby sme sa mu klaňali 

a zakazuje nám každé modlárstvo (modloslužobníctvo) i každú bláznivú 
bohoúctu. 

1. Poklona Božia a pocta Božia. 
 

Takým ľuďom, čo nás v istom ohľade, napr. mocou, skúsenosťou, vedomosťou a pod. prevyšujú zvykli 

sme preukazovať úctu, česť. Ctíme teda kráľov, starcov, vedecky vynikajúcich mužov a pod. Čím viac 

niektorý človek vyniká nad nami, tým viac si ho vážime, ctíme. Keď teda Boh je nad nás nekonečne 
vznešený, povinní sme mu vzdávať najväčšiu česť a úctu, aká vôbec je možná. Túto najvyššiu úctu 

označujeme slovom ≪poklona≫. 

 
Máme sa klaňať Bohu, lebo Boh nad nami a všetkými bytosťami nekonečne vyniká a lebo my a všetky 

bytosti celkom závisíme od neho ako Stvoriteľa nášho. 

 

Rozmýšľajme len trochu o nekonečnej vznešenosti Božej. Povážme predovšetkým jeho 

všemohúcnosť, táto ukazuje sa už tak krásne na hviezdnatom nebi. ≪Nebesia vyprávajú slávu Božiu 

a obloha zvestuje moc rúk jeho≫. (Ž. 18, 2) Povážme večnosť Božiu. ≪Jeden deň je u Pána ako tisíc 

rokov a tisíc rokov je ako jeden deň≫. (2. Pet. 3, 8) Myslime na múdrosť Božiu, ktorý v stvorenstve 

všetko tak zázračne usporiadal a ktorý ešte i zlé vie obrátiť k dobrému. ≪Ó hlbokosť bohatstva, 

múdrosti a vedomosti Božej! Jak nepochopiteľné sú jeho súdy a nevystihnuteľné cesty jeho≫ (Rim. 
11, 33) Myslime na otcovskú starosť, akú Boh má o najmalichernejšie tvory. Pastierom a trom 

pohanom udelil milosť v čas narodenia Krista Pána; chudobnú pannu vyvolil si za Matku, prostých 

rybárov za apoštolov, chudobným dáva zvestovať evanjelium atď. ≪Kto je ako Pán Boh náš, ktorý 

prebýva na výsosti a hľadí na nízke veci?≫ (Ž. 112, 5) Ó, aký nekonečný rozdiel je medzi Bohom a 

nami ľuďmi! ≪Milujeme Boha, lebo ho poznáme, no klaniame sa mu, lebo ho nechápeme≫. (Sv. Reh. 

Naz.)  

My celkom závisíme od Boha. ≪Či žijeme alebo umierame, Pánovi sme≫. (Rim. 14, 8) My sme 

vonkoncom vlastníctvom Božím. Lebo od neho máme údy svojho tela, od neho máme sily svojej duše, 

od neho svoje bytie a od neho sme i vykúpení. ≪Nuž keby ti tak niekto prinavrátil ruky, oči a nohy 

alebo iné údy tela, o ktoré si prišiel, či by si mu nerád slúžil zo srdca až do smrti ? A hľa, Boh dal ti 

nielen ruky, oči a nohy, ale i všetky možné telesné a duchovné dobrá. Aké spravodlivé je teda, aby 

sme mu slúžili a jemu sa klaňali≫. (Sv. Fr. Ass.) Poklona Božia je vzácna masť, ktorú si hotovíme z 

rozmýšľania o dobrodeniach božských. (Sv. Bern.) Vezmime ešte do úvahy, že bez pomoci Božej 

nemôžeme obstáť. Ak nám Boh nedá jedlo, zahynieme; ak nám vezme život umrieme; ak nám odoprie 

Ducha Sv., sme duchovne slepí; ak diablovi dá nad nami priveľa moci, upadneme do smrteľného 
hriechu. Čo o nás platí, platí aj o ostatných tvoroch; i tieto sú celkom závislé na Bohu, Pánovi a 

Stvoriteľovi svojmu. ≪Hoden si ty, ó Pane, Bože náš, prijať slávu a česť a moc; lebo si stvoril všetky 
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veci a tvojou vôľou sú stvorené≫. (Zjav. 4, 11) ≪Poďte, klaňajme sa a padnime pred Pánom, ktorý 

nás učinil! Lebo on je Pán, Boh náš a my sme ľud jeho a ovce paše jeho≫. (Ž. 94, 7) 

 

1. Poklona Božia spočíva v tom, že vnútorne i navonok uznávame, že Boh je náš 
najvyšší Pán a my sme jeho tvory a sluhovia. 
 

Klaňať sa Bohu znamená: uznávať svoju biedu a moc Božiu. (Mar. Lat.) Kto sa Bohu klania, hovorí k 

nemu ako Dávid: ≪Moja bytosť je ako nič pred tebou!≫ (Ž. 38, 6) Poklona Božia javí sa predovšetkým 

vo vnútornej úctivosti pred Bohom a len potom vo vonkajších znakoch. (Sv. Tom. Akv.) Kto sa Bohu 

skutočne klania, nazýva sa pobožným alebo nábožným. 

 

2. Vnútorne klaniame sa Bohu skrze vieru, nádej a lásku. 
 

Skrze vieru prisviedčame všetkým výrokom nanajvýš pravdivého Boha, teda klaniame sa Bohu ako 
najvyššej pravde. Skrze nádej očakávame od všemohúceho a nanajvýš dobrotivého Boha všetko 

dobré, teda klaniame sa mu ako prameňu všetkého dobrého. Skrze lásku zaoberáme sa výlučné len 

Bohom, teda klaniame sa mu ako svojmu najvyššiemu cieľu. O týchto 3 božských cnostiach Viď 

náuku o cnosti.  
— Náležité poznanie Boha je najistejším začiatkom pocty Božej (Sv. Aug.); lebo nemožné je poznať 

Boha, a nectiť ho. ≪A kto vie o všemohúcnosti Božej a o jeho ochotnosti k dobročineniu, či mohol by 

inak, než skladať nádej svoju v Boha?≫ (Rim. kat.) A kto vie, koľko dobrodenia preukázal mu Boh, 

či by nemal milovať Boha? ≪Či niektorý tvor je ozaj v stave poznať Boha bez toho, že by ho miloval ?

≫ (Sv. Tom. Vili.) No s láskou k Bohu je nerozlučne spojená poklona alebo pocta Božia. ≪Lebo 

klaniame sa tomu, čo milujeme≫. (Sv. Aug.) Medzi láskou k Bohu a nábožnosťou (klaňaním sa Bohu) 

niet iného rozdielu, ako medzi ohňom a plameňom. (Sv. Fr. S.)  

— Pocta Božia pozostáva teda z 3 vecí: z viery, nádeje a lásky. (Sv. Bern.) Boha máme ctiť vierou, 

nádejou láskou. (Sv. Aug.) Vonkajšia bohoslužba nie je nič iného, ako výraz viery, nádeje a lásky. 

 

3. Navonok klaniame sa Bohu obetou, ústnou modlitbou, kľakaním, padaním na 

tvár, spínaním rúk, bitím sa do pŕs a obnažením hlavy. 
 

Obeta je vzdanie sa alebo zničenie viditeľného daru Božieho, aby sme tým ctili Boha ako najvyššieho 

Pána. ≪Obetou dosvedčuje človek, že Boh je naším najvyšším Pánom a našou spásou a že teda 

musíme byť pripravení dať zaňho majetok a život, skrátka, čo nám je najdrahšie (mysli na obetovanie 

Izáka). Iné úkony vonkajšej poklony sú voči obete len ako tieň; lebo skrze obetu vyznávame svoju 

poddanosť Bohu nie iba slovami (ako pri ústnej modlitbe) alebo znakmi (ako pokľaknutím, bitím sa v 
prsia), ale skutkami.  

— Pokľaknutím a padnutím na tvár (ako robil Kristus na hore Olivovej) vyznávame, že sme pred 
Bohom celkom malí; spínaním rúk, že sme spútaní, t.j. celkom bezmocní; bitím do pŕs (ako mýtnik v 

chráme), že sme si zaslúžili bitku, t.j. pokutu. Obnaženie hlavy pripomína kresťanovi slobodu s akou 

má slúžiť Bohu; pokrytie hlavy voči tomu (ako u židov v synagóge) je znakom poddanosti zákonu. (1. 

Kor. 11, 4-10) Od Mojžiša žiadal Boh vyzutie obuvi (2. Mojž. 3, 5); ešte dnes vyzúvajú sa mohamedáni 

pri vkročení do svojich chrámov. 

 

3.1. Máme sa navonok klaňať Bohu preto, lebo máme mu i telom svojim preukazovať 
poddanskú úctu a lebo vonkajším klaňaním množí sa vnútorná poklona naša; okrem 

toho vonkajšie klaňanie zodpovedá potrebám našej ľudskej prirodzenosti. 
 
Telo a duša sú dielo Božie; preto obe sú zaviazané preukazovať Bohu poddanosť.  

— Vševedúci nepotrebuje síce vonkajších znakov, ako kľakania, spínania rúk atď., lebo mu nie je 

neznámy úmysel modliteľa; no predsa tieto znaky sú človeku užitočné, lebo vnútorné pohnutia srdca 
viac rozplameňujú a vnútornú poklonu zväčšujú. (Sv. Aug.) Lebo teda vonkajšie obrady pri modlitbe 
našej sú len prostriedkom k účelu (totiž prostriedkom k rozmnoženiu vnútornej pobožnosti), môžeme 

ich i vynechať, ak by vnútornú poklonu hatili. Keď sme napr. ustatí, môžeme sa modliť i sediac. Ba 

v istých okolnostiach môžeme sa modliť i chodiac alebo stojac, keď vieme zo skúsenosti, že sa tak 

modlíme oveľa pobožnejšie. ≪Neukonaj sa pridlhým kľačaním, lebo tým vznikne roztržitosť. 

Postačuje, ak duch kľačí pred Bohom s pozdĺžnou pobožnosťou≫. (Sv. Ter.)  

— Človek je tak uspôsobený, že všetko, čo vnútorne cíti, i navonok dáva najavo ; preto city radosti, 

hnevu, smútku atď. odrážajú sa u každého človeka i navonok, obzvlášť na tvári. To isté platí o citoch 

poklony Božej. Ak v dome horí a plameň zachvátil vnútorné časti domu, rozšíri sa i von. Práve tak je 
u človeka, ktorý sa Bohu vnútorne klania; ukazuje i navonok poklonu svoju. Človek musel by zaprieť 
svoju prirodzenosť, keby poklonu Božiu mal obmedziť iba na svoje myšlienky a city. 
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3.2. Ale nikdy nemáme klaňať sa Bohu iba navonok bez toho, že by sme 

predovšetkým vzbudili v sebe primerané vnútorné zmýšľanie. 
 
Kto kľaká, spína ruky, bije sa do pŕs a pod. bez toho, že by pritom myslel na niečo, je pokrytec, lebo 

zvonku ukazuje sa inak, než je vnútri. A koľko ľudí robí v dome Božom spomenuté obrady celkom 

bez myslenia a len tak zo zvyku! Tu nesmieme robiť tak, ako pri pozdravovaní na ulici, kde si ľudia 
privolávajú: dobrý deň, dobré ráno, sluha pokorný, moja úcta a pod., no pritom nemyslia na nič. 
Obrady, ktoré pri poklone Božej konáme, musia byť verným výrazom a znakom toho, čo vnútorne 

cítime. Preto hovorí Kristus k Samaritánke: ≪Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, majú sa mu klaňať 

v duchu a pravde≫ (Ján 4, 24), t.j. navonok poklona má byť najprv v našom srdci (v duchu) a má 

úplne zodpovedať i vnútornej poklone (má spočívať na pravde). ≪Nikdy neukazuj pobožnosti, ktorej 

nemáš, a tú čo máš, smieš zatajiť≫. (Sv. Ter.) Tí, čo navonok ukazujú väčšiu pobožnosť, než majú, 

podobajú sa ľuďom, ktorí šatia sa oveľa lepšie, než im stav dovoľuje, teda vystatujú sa bohatstvom, 

aké nemajú.  
— Bezbožní ľudia často klaňajú sa navonok Bohu, aby sa zdalo, že sú svätí (preto volajú sa 
svätuškármi), lebo chcú zahaliť ako závojom svoj bezbožný život. Robia ako tí, ktorým z úst razí; aby 

toho iní nezbadali, nosia u seba mošus. Konajú tiež, ako tí, čo od prírody sú škaredí, a potrebujú 

líčidlo (farbidlo), aby iných omámili a oči ich na seba obrátili. (Sv. Vinc. Fer.) U starých Egyptčanov 

bolo zvykom zabalzamovať mŕtvoly, aby nehnili a nerazili. Tak robí satan s hriešnikmi; aby týmto 

mŕtvolám odňal smrad neprávosti: balzamuje ich lubovôňou rozličných zdanlivých cností, aby každý 
nezbadal, že sú mŕtvi. (Wen.) Svätuškárov poznať najlepšie po tom, že všetko robia veľmi podivne a 

sú bez všetkej lásky k blížnemu. Modlia sa, kde ich najlepšie vidno, bijú sa veľmi do pŕs, prevracajú 

oči, často chodia váhavo (tak, že sa len vlečú), majú zrak sklonený k zemi, robia smutnú tvár, musia 

byť vo všetkých cirkevných spolkoch, považujú za zločin neísť na spoveď v isté dni (no nepokladajú 

za zločin, keď zamlčia ťažké hriechy), majú ustavične na jazyku katolícky pozdrav atď. Z druhej strany 

zase žijú v nepriateľstve, ohovárajú blížnych, nedávajú almužny a sú plní závisti. Po tom poznať ich 

práve tak ľahko, ako človeka, ktorý zapiera svoju národnosť; taký potrebuje len otvoriť ústa, a už 

vieme, kto je. ≪Svätuškári sú mizerní mučeníci diablovi≫. (Sv. Bern.) Vonkajšia poklona Božia u 

svätuškárov nemá stálosti, lebo nepochádza z vnútornej poklony Božej. ≪Planéty a kométy sú 

svietiace telesá nebeské a preto sú jedny veľmi podobné druhým; avšak kométy miznú o krátky čas, 

kým planéty ustavične sa ligocú. Podobne je i s pobožnosťou a svätuškárstvom≫. (Sv. Fr. S.) 
Svätuškári robia náboženstvo smiešnym a nenávideným a odstrašujú mnohých dobre zmýšľajúcich 

od cvičenia sa v ňom (lebo nik nechce byť pripočítaný k pokrytcom); preto nevyhnú sa zaslúženému 

trestu. 

 

3.3. Pri vonkajšej poklone Božej máme sa vyhýbať i všetkej prepiatosti a nezameškať 
povinnosti svojho povolania.  
 

Pri poklone Božej máme sa vyhýbať všetkej prepiatosti. Lebo pravá poklona Božia je oslobodená od 

každej zasmušilosti. ≪Pravá pobožnosť nepozostáva z ovisnutej hlavy, ani zo zamračenej tváre, ani z 

otáľavej chôdze, ani zo smutného pozerania, nie, pravá pobožnosť je veselá≫. (Sailer) Kde v duši je 
Boh a cnosť, tam i blížny musí pocítiť príjemnosti toho. (Sv. Fr. S.) Aj to je chyba, keď sa pri poklone 
Božej cvičíme vo všelijakých pobožnostiach. U pobožnosti máme milovať jednotu. Krátka modlitbička, 

stokrát vrúcne opakovaná, často viac stojí, než sto rozličných modlitieb. (Sv. Fr. S.) Pri poklone Božej 

nesmieme zameškať povinnosti svojho povolania. Niet lepšej poklony Božej, ako poctivé plnenie 

povinností svojho povolania. ≪Kto povinnosti svojho stavu plní s horlivosťou a láskou k Bohu, ten 

naozaj je pobožný a muž podľa srdca Božieho≫. (Sv. Fr. S.) Pobožnosť, ktorá sa nedá spojiť s 

povinnosťami povolania, je chybná. Ako tekutina dostane podobu nádoby, do ktorej sa vleje, tak i 

pobožnosť dá sa spojiť s každým stavom a povolaním. (Sv. Fr. S.) O povinnostiach povolania Viď pri 

3. prikázaní Božom. 

 

3.4. Len samému Bohu smieme sa klaňať, lebo len on sám je najvyšším Pánom neba 
i zeme. 
 

Preto povedal Kristus diablovi, ktorý ho pokúšal: ≪Písané je: Pánu Bohu svojmu budeš sa klaňať a 

jemu samému slúžiť≫. (Mat. 4, 10) Keď stojím pred veľkým pánom, zavrhol by som ho, keby som sa 

od neho odvrátil a obrátil k nízkemu človekovi; tak i mimo Boha nesmiem mať predmet, na ktorý by 

som obrátil všetko vnímanie a myslenie svoje, t.j. nesmiem mať iných bohov. (Sv. Basil) Ale áno, 
smieme ctiť tvory, v ktorých zrkadlia sa dokonalosti Božie. Toto ctenie nie je poklona a deje sa len pre 
Boha. Preto ctenie svätých je dovolené. 
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2. Modlárstvo a modloslužba. 
 

Každý človek cíti sa závislým od najvyššej bytosti a tak i vnútorne popudzovaným, klaňať sa tejto 

najvyššej bytosti. Kto sa teda neklania pravému Bohu, ten skoro bude sa klaňať niektorému tvoru 

(modlárstvo.) A kto nechce sa klaňať Bohu spôsobom od neho zjaveným a od Cirkvi predpísaným, 
veľmi skoro bude ho ctiť spôsobom bláznivým. (Bláznivá pocta Božia.) 
 

1. Modlárstvo je klaňanie sa tvorovi, ktorý považuje sa za Boha, napr. klaňanie sa 

slnku, ohňu, zvieratám, sochám atď. 
 

Modlárstvo často vyskytovalo sa u Židov; pomyslime len na klaňanie sa zlatému teľaťu (2. Mojž. 82) 

alebo na klaňanie sa soche Nabuchodonosorovej. (Dan. 3) Mysli i na židovských vojakov, ktorí bojovali 
pod vojvodcom Judášom Machabejským ; mali u seba niečo z vecí, aké sa modlám obetovali, a za 
pokutu padli vo vojne. Judas dal potom konať za nich obetu. (2. Mach. 12, 40 -41) Aj kresťania upadli 

do modlárstva, najmä počas prenasledovaní, kde mnohí zo strachu pred mukami obetovali modlám. 

Francúzi upadli do modlárstva počas francúzskej revolúcie koncom 18. storočia, keď sa totiž v dome 

Božom klaňali jednej ženskej ako bohyni rozumu. 
 

Takého modlárstva dopúšťajú sa pohania ešte i dnes. 
 

Pohania zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobenstvo obrazu porušiteľných tvorov. (Rim. 1, 
23) Národy Ázie, u ktorých telesá nebeské viac sa ligocú, než u nás, mali za bohov slnko, mesiac a 

hviezdy, ďalej oheň, prameň svetla i vietor a vodu (Mudr. 13, 2); Egypťania zväčša zvieratá, čo boli 

užitočné alebo škodlivé, ako mačky, krahulcov, krokodílov, najmä však Apisa, čierneho bujaka s 

bielou škvrnou na čele a inými odznakmi, ktorý v chráme býval. (Klaňali sa aj obrazom týchto  zvierat.) 
Rimania a Gréci klaňali sa zase sochám a obrazom modiel.  

— Lebo pohania opustili pravého Boha, dal im Boh za pokutu upadnúť skrze modlárstvo do 
najohavnejších neprávosti (Rim. 1, 28); predstavovali si totiž bohov svojich ako obťažených 

neprávosťami, ba aj ako ochrancov neprávostí. Jedného boha menom Merkúr považovali za ochrancu 

klamárov, druhého menom Bakchusa za ochranou pijanov. Páchaním týchto neprávostí domnievali 
sa preukazovať službu týmto bohom. Modlárstvo nebolo nič iné, ako slúženie diablovi (1 Kor. 10, 20), 

lebo diabol oduševňoval celé modlárstvo, prebýval v modlách a častejšie hovoril z nich. Dávid hovorí: 

≪Všetci bohovia pohanov sú zlí duchovia≫. (Ž. 95, 5) Ó, koľkú vďaku podĺžni sme Bohu za milosť 

evanjelia! Vstávaním pri evanjeliu pri omši dokazujeme Bohu svoju vďaku. Ešte dnes je asi 800 

milión pohanov, teda ďaleko vyše polovice celého ľudstva. Títo bývajú obzvlášť v Afrike, Indii, Číne a 
Japonsku. K pohanom vysiela sv. otec každoročne mnohých misionárov. Kat. kresťania majú 

podporovať misionárov modlitbou a almužnou. Spolok Rozširovania viery a Detinstva Ježišovho 
(posledný k zachraňovaniu pohodených detí pohanských v Číne, ktoré sa potom vychovávajú a 

vychovávajú za misionárov) slúži k podpore misionárov. 
 

2. Modlárstvom nazýva sa aj úplné oddanie sa človeka niektorému tvoru. 
 

Bolo by smiešne, keby sme mali za modlára toho, čo 2 zrnká tymianu, ktoré mal obetovať pravému 

Bohu, obetuje modle, a nie i toho, čo celý svoj život len svetu obetuje a nie Bohu. (Sv. Bernardín S.) 
Modlármi sú teda predovšetkým lakomci. (Ef. 5, 5) Lebo títo celé myslenie a dychtenie svoje, život, 

zdravie, slovom všetko obetujú mamone, t.j. statkom tohto sveta. Lakomstvo je modloslužba. (Kol. 3, 

5) 
 

Takého modlárstva dopúšťajú sa všetci ľudia pohrúžení do pozemských vecí, zvlášť 

lakomci, pyšní, nemierni, smilníci. 
 

Čo si kto žiada a ctí, to je bohom jeho. (Sv. Aug.) Bohom lakomcov (skupáňov) sú peniaze. (Os. 8, 4) 

Bohom pyšných je sláva. Bohom nemiernych je brucho. (Fil. 3, 19) Bohom nemravných je telo. (1. 
Kor. 6, 15) Lakomstvo, pýcha a chlipnosť sú trojjediným bohom svetárov. (Meh.) Modlárstva dopúšťajú 

sa i rodičia, ktorí nadmieru milujú dietky svoje. (Mud. 14, 15) 
 

3. Modlárstvo je zločin urážky veličenstva Božieho. 
 

Modlárstvo je najťažší zo všetkých hriechov. (Sv. Tom. Ak.) U Židov za modlárstvo bola ustanovená 
pokuta smrti. (2. Mojž. 22, 20) Raz i bolo na rozkaz Boží usmrtených 23.000 Židov pre modlárstvo. (2. 

Mojž. 22, 28) Modloslužba je najväčší zločin na zemi (Tert.); ona je prvá a najväčšia neprávosť. (Sv. 

Reh. Nis.) Kto sa modloslužby dopúšťa, bude od Boha prekliaty (5. Mojž. 27, 1-5), t.j. upadne do 
biedy. Pováž smutný stav pohanských národov; tieto doviedli tak ďaleko, že klesli až do ľudožrútstva, 

ďalej nešťastnú smrť židovských vojakov, čo bojovali pod Judášom Machabejským a vzali niečo z 
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modlárskych obetí. Modloslužobníci, nemravníci, pijani, lakomci a pod. nebudú vládnuť kráľovstvom 

Božím. (1. Kor. 6, 10) 

 

3. Blázniva pocta Božia. 
 

1. Bláznivá pocta Božia je povera, veštba, špiritizmus a čarodejstvo. 
 
1.1. Poverčivý je ten, kto stvoreným veciam pripisuje vyššiu silu, než ju tieto majú 

od prírody alebo skrze modlitbu Cirkvi. 
 

Povera je pôvodu pohanského. Tak u Rimanov takzvaní haruspices z vnútorností obetných zvierat 
skúmali vôľu bohov. U Grékov zase bolo delfské orakulum. Tu jedna veštica (t.j. ženská, ktorá bohom 

konala obety) sedela na zlatom trojnožníku nad puklinou v zemi, z ktorej pary vystupovali; keď týmito 

parami bola omráčená a bez seba, vydávala jednotlivé hlasy, ktoré sa potom vykladali. Z čias 
pohanských udržali sa dodnes niektoré poverčivé zvyky, tak napr. zapaľovanie Jánskych ohňov na 

pahorkoch večer pred Jánom Krstiteľom (koncom júna, keď naša polovica zemegule dostáva od slnka 

najviac svetla); tým chcú odohnať nešťastné príhody. Niekde považujú za šťastlivých takých, čo sa v 

nedeľu narodili, a každé podujatie v piatok za nešťastné; dávajú dietkam červené povojníky, aby 
neboli odvolané. Zbierajú štvorlístkovú ďatelinu, alebo nosia pri sebe povraz z obesenca, aby mali 

šťastie. Aké bláznivosti ! Nedávno v istom protestantskom meste v Germánií (Frankfurt nad 

Mohanom) pri číslovaní domov nechcel nikto mať na dome číslo 13; mestská rada musela ho 

vynechať. Taká povera vzťahuje sa na veci v prírode. No stáva sa tiež, že ľudia náboženským veciam 

pripisujú väčší účinok, než ho tieto majú. Nejeden si myslí, že zapálenie svätenej sviece počas búrky 

chráni od hromobitia, nosenie alebo konanie istých modlitieb od smrti zhorením alebo utopením a 
pod. Poverčiví ľudia vzdávajú sa bláznivosti svojej len vtedy, keď ich poučíme a pošeťilosť ich 

vysmejeme.  

— No vôbec nie je poverčivý, kto používa alebo nosí u seba také veci, ktoré sú od Cirkvi posvätené 

alebo požehnané a preto majú nadprirodzenu silu. Kto teda nosí u seba posvätený krížik, ruženec, 

relikviu, kto používa svätenú vodu, a preto dúfa od Boha zbavenie od mnohého zlého, ten nie je 

poverčivý.  
— Sú ľudia, čo hovoria, že Cirkev napomáha povere. Tak môže hovoriť len blázon; lebo veď práve 

Cirkev bojuje proti povere. Poverčiví sú popri sprostých práve tí ≪osvietení≫ ľudia, čo na náboženstvo 

veľa nedajú. Nevera a povera chodia obyčajne ruka v ruke. 
 

1.2. Veštby dopúšťa sa, kto skryté alebo budúce chce vyskúmať z vecí, ktoré mu to 

nemôžu oznámiť. 
 
Pohania zapodievali sa hviezdoveštbou; z chodu hviezd usudzovali na osudy ľudské. I dnes ešte 

sprostí ľudia zo zjavu kométy usudzujú na vojnu alebo drahotu. U Rimanov veštili auguri z letu a 
kriku vtákov alebo žrádla posvätených sliepok. Aká bláznivosť! Aj dnes ešte nachádzame u mnohých 

kresťanov vykladanie kariet; podľa správ časopiseckých je napr. v Paríži 1921 vykladačiek kariet, 

ktoré nielen chudobným, ale i zámožnejším a boháčom predpovedajú budúcnosť. (≪Kat. Nov.≫ 1900) 

Nachádzame i vykladanie snov a snáre, vykladanie čiar na dlani, skúmanie budúcnosti z čísel, číslic 

a rozličných udalostí. (Tak kýchanie za rána má znamenať dar, zavýjanie psa smrť susedovu, 

zastavenie hodín smrť príbuzného, priletenie nočnej sovy na dom smrť niektorého člena rodiny.) 
S veštbou často súvisí hra na lotériu. Hráči lotérie majú pre každú vec a udalosť isté číslo, na ktoré 

podľa toho, či sa im prisnilo alebo v skutočnosti ukázalo, stavajú do lotérie väčšie alebo menšie 

peňažne sumy. Keď 1. nov. 1895 o 4. hodine 38. minúte ráno bolo v Ríme zemetrasenie, hneď postavili 
do lotérie 1 milión lír, a síce na čísla 11 (číslo zemetrasenia), 90 (číslo veľkého strachu), 1 (lebo 1. 

nov.) 4 a 38 (lebo 4 hodiny 38 minút). Nevyšlo ani len jedno číslo. Tak stalo sa v 19. storočí, vo veku 

osvety!  
— Voči tomu — samo sebou rozumie sa — niet nijakej veštby, keď z istých príznakov na slnku, vetre, 

chmárach, zvieratách (vtákoch, zelených žabkách, mreňoch, pavúkoch) usudzujeme na budúce 

počasie.  

— Sv. Ambróz hovorí o veštcoch: ≪Nevedia svojej vlastnej budúcnosti a mali by poznať cudziu? 

Blázon, kto verí niečo také≫. Filip, kráľ Frankov, dáva nám príklad, ako málo máme dať na veštbu. 

Počul totiž, že ktosi veštil o ňom, že hneď umrie, ak zničí istý obraz; tu dal si doniesť obraz a hodil ho 
do ohňa. (Lohner) 
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1.3. Špiritizmus je vzývanie duchov, aby sa niekto dozvedel skryté veci. 
 

Viď o tom náuku o anjeloch v diele I. Špiritisti ponúkajú sa duchom za nástroj ( = média); chcú, aby 

duch, ktorý im nie je známy (= diabol), použil ich ľudskú ruku alebo reč, a tak alebo iným spôsobom, 

ako napr. klopaním, urobil sa zrozumiteľným. ≪Zločin je, dať sa poučovať od diabla, keď máme 

naporúdzi sv. Písmo (teda slovo Božie)≫. (Sv. Tom. Ak.) ≪Nech nenájde sa, kto by sa spytoval duchov; 

lebo toto zošklivuje si Pán≫. (5. Mojž. 18, 11) Obyčajne vyhovárajú špiritistov tým, že veď sú kresťania 

a často vzývajú meno Božie i modlia sa. ≪Práve preto nenávidím a zošklivujem si ich, že meno Božie 

zneužívajú a znesväcujú, a že sa menujú kresťanmi a konajú skutky pohanov≫. (Sv. Zl.)  
 

1.4. Čarodejstvo je vzývanie duchov, aby zázračnú vec vykonali. 
 

Nedá sa tajiť, že obzvlášť medzi pohanmi boli ľudia, ktorí s pomocou diabla konali podivné veci. 

Čarodejníci boli v Egypte za čias Mojžišových. (2. Mojž. 7, 11) Za čias apoštolských žil v Samarii 

čarodejník Šimon a svojimi kúzlami omámil mnohých. (Sk. ap. 8, 10) Aj antikrist že bude konať 

mnohé zdanlivé zázraky pomocou zlého ducha. (2. Tes. 2, 8)  
— No čarodejníkmi vôbec nie sú taškári, ktorí svojim chytráctvom a zručnosťou vzbudzujú u druhých 

veľké podivenie. 
 

2. Bláznivá pocta Božia zaslepuje človeka a vedie ho k pošetilostiam. 
 

Poverčiví ľudia stanú sa bojazlivými a chabými. Naľakajú sa v každý čas: pri zavýjaní psa, pri zvonení 

v uchu, pri stretnutí starej ženy a pod.; neodvážia sa k ničomu, ak znaky ich zvestujú nehodu, a sú 

celkom zdesení, keď vidia, že znaky ich klamú. Svojimi znakmi dajú sa viesť k neláskavostiam proti 
blížnemu; o blížnych myslia si unáhlene zle, nechcú istým osobám alebo v isté dni pod nijakou 

podmienkou preukazovať dobrodenie, lebo by inak, ako sa domnievajú, sami prišli o svoje šťastie.  

— Ako ľahko dajú sa poverčiví ľudia  oklamať svojimi znakmi, ukazuje nasledujúca udalosť: Jedna 

pani ležala ťažko chorá a lekár napomínal ju dôrazne, aby prijala sv. sviatosti. Už sa aj odhodlala 

k tomu no zrazu počula volať kukučku. Hneď bola ako premenená a kričala: ≪12-krát počula som 

volať kukučku, teda budem žiť ešte 12 rokov!≫ O zmierení s Bohom nechcela ani vedieť. Jej stav 

zhoršil sa a o niekoľko hodín bola mŕtva. (Lohner) Poverčiví ľudia sú nemilí Bohu. Boh hovorí:              

≪Dušu, ktorá by sa uchýlila k čarodejníkom a hádačom, vyhubím spomedzi ľudu svojho≫. (3. Mojž. 

20, 6) Dávid hovorí k Bohu: ≪Nenávidí tých, čo daromne zachovávajú márne veci≫. (Ž. 30, 7) Kto 

svoju dôveru skladá do márnych vecí alebo zlých duchov, pripisuje týmto viac sily než Bohu, a preto 
zapiera vlastnosti Božie: jeho svätosť, všemohúcnosť, múdrosť atď. Z tejto príčiny bláznivá pocta 
Božia priťahuje prísne tresty Božie. Ochozias, kráľ izraelský, vypravil poslov do Akarona, aby sa 

tamojšej modly Belzebuba spýtali, či vyzdravie. Prorok Eliáš zastihol poslov a povedal: ≪Vráťte sa ku 

kráľovi, ktorý vás poslal, a povedzte mu: Takto vraví Pán: Preto, že poslal si pre poradu k Belzebubovi, 

akoby v Izraeli nebolo Boha, nepovstaneš z postele, na ktorej ležíš chorý, ale zomrieš smrťou≫. 

Ochoziaš skoro potom zomrel. (4. Kráľ. 1) Hanba kresťanovi, keď obnovuje zväzok s diablom, 

roztrhnutý pri krste ! (Sv. Efr.)  
 

Hriechy proti 1. prikázaniu. 
 

Proti prvému prikázaniu Božiemu hreší: 
 

1. Kto zanedbáva modlitbu. 
 

Pohania mali svojich domových bohov; pozdravovali ich v stĺpových sieňach palácov i na prahoch 
chalúp; a katolícky kresťania, ktorí ctia pravého Boha, odopierajú mu dennú poklonu. (Rakúski bisk. 

1891) Prívrženci lživého proroka nemeškajú pokľaknúť k modlitbe pri vyvolávaní hodín, hoci by boli 

na verejnej ulici, no osvietení katolíci neostýchajú sa zanedbať akúkoľvek modlitbu. (Rak. bis. 1891) 

Nešťastné rodiny, z ktorých vymizli domáce a spoločne pobožnosti ! 
 

2. Kto proti náboženstvu bojuje: či už rečou alebo vydávaním a podporovaním 
protináboženských kníh a časopisov, či vstupovaním do spolkov nepriateľských viere. 
 

3. Kto pácha modlárstvo alebo je pohrúžený do pozemských vecí. 
 

4. Kto je poverčivý. 
 

5. Kto veští alebo dáva si veštiť. 
 

6. Kto vzýva duchov, aby sa dozvedel skryté alebo vykonal zázračné veci. 
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4. Ctenie svätých. 
 

Svätými nazývame všetkých, čo v stave milosti Božej zomreli a už v nebi sa 

nachádzajú; ale obzvlášť tých, ktorých Cirkev za svätých vyhlásila. 
 
Vyhlásením za Svätého nevpúšťa sa nikto do neba; ale pápež len slávnostne vyhlasuje, že dotyčný 
človek (ako vyšetrovanie života jeho dokázalo) sväto žil a (ako z vyšetrovaných zázrakov vysvitá) už je 
v nebi, nasledovne má sa ctiť v Cirkvi. Vyhláseniu za Svätého predchádza vyhlásenie za 
blahoslaveného; pri tomto dovoľuje sa ctenie Svätého iba pre jednu časť Cirkvi, no pri vyhlásení za 

Svätého (alebo svätorečení) nariaďuje sa pre celú Cirkev. Vyšetrovanie života a zázrakov je nanajvýš 
prísne; deje sa porotou (prísažným súdom) pozostávajúcou z kardinálov, advokátov, lekárov i 

prírodovedcov, a síce len o 50 rokov po smrti Svätého.  
— Svätí podobajú sa hviezdam pre svoj veľký počet, pre rôznosť svojho lesku a pre svoj viac nebeský 

než pozemský život, alebo drahokamom, lebo sú vo veľkom množstve ľudí veľmi zriedkaví a vzácni 

pred Bohom; ovciam, lebo z lásky k blížnemu všetko dávajú pre svojich blížnych; cyprusom, ktorých 

drevo nehnije, lebo sa zachránili od hniloby hriechu; vysoko urasteným cédrom libanonským pre 
svoju veľkú dokonalosť; ľubovonným ľaliám, lebo svojimi dobrými skutkami šírili akoby ľubovôňu 

medzi ľuďmi (Sv. Tom. Ak.); nákove, lebo ako táto pod údermi kladiva, tak aj oni zostali nezmenení 

pod údermi osudov svojho života (Sv. Efr.); raju so štyrmi riekami, lebo majú 4 základné cnosti (Sv. 

Isid.); oni sú stĺpy Cirkvi, lebo ju svojou modlitbou podopierajú (Sv. Zl); oni sú pre Cirkev, čo veže pre 

mesto; dodávajú jej veľkosti a vážnosti. (Wen.) 

 

Cirkev žiada, aby sme svätých, ktorých za takých vyhlásila, verejne ctili. 
 

Cirkev vie, že ctenie svätých je pre nás ≪dobré a užitočné≫. (Sn. Tr. 25) Preto používa každú 

príležitosť, aby nás vyzvala k cteniu svätých ; pri krste dáva každému novému spolu údovi Cirkvi 

meno niektorého Svätého a práve tak i pri birmovaní. Každý deň roka svätí nábožnú pamiatku 

jedného alebo druhého Svätého, stavia v kostoloch sochy a obrazy svätých, vzýva svätých pri 

bohoslužbe (v omši, litániách) atď. 

 

1. Svätých ctíme preto, lebo sú priatelia Boží, kniežatá nebeské a dobrodinci naši; 
i preto, lebo ich ctením dosiahneme od Boha mnohé milosti. 
 
Svätých ctíme, lebo sú na veky priatelia a sluhovia Boží. Kto ctí cisára, ctí dozaista i sluhov jeho, 

ministrov a miestodržiteľov. Sluhov ctíme preto, lebo česť, ktorú im preukazujeme, odráža sa spať na 
Pána. (Sv. Hier.) Z tej samej príčiny ctíme sluhov a priateľov Božích. Veď i každý šľachetný človek 

chce, aby jeho priatelia od iných uctení boli, a cíti sa zneváženým, keď sú opovrhovaní; o koľko viac 
Boh. Boh chce, aby zvlášť ctení boli tí, čo ho na zemi nado všetko milovali. (Sv. Alf.) Zakiaľ svätí žili, 

vyhýbali sa úcty svojej, ba od bezbožníkov a zlostníkov boli zavrhovaní, potupovaní a prenasledovaní. 
Preto Boh chce, aby ich nevinnosť a cnosť najavo vyšla a aby od kresťanov uctení boli. (Cochem) Boh 

tiež chce, aby tí, čo nižšie stoja, prostredníctvom tých, čo sú vyššie postavení, k spáse došli. (Sv. Tom. 
Ak.) Áno Boh sám ctí svätých; činí zázraky na ich príhovor a často nápadne trestá ich zneuctenie. 

Sám Kristus hovorí: ≪Ak bude mi niekto slúžiť, uctí ho Otec môj≫. (Ján 12, 26)  

- Svätých ctíme pre stupeň hodnosti, aký v nebi zaujímajú. Keď už kráľom, skrze ktorých Boh 

spravuje svet, preukazujeme toľkú česť, o koľko viac máme ctiť duchov nebeských, ktorých Boh 

používa k riadeniu Cirkvi a celých národov, ako i k spaseniu ľudí, ktorí teda hodnosťou ďaleko 
prevyšujú kráľov. (Rim. Katech.) Svätí zväčša nadobudli si zásluhy o nás: v našich krajoch vykorenili 
pohanstvo (ako sv. Cyrill a Metod, sv. Štefan kráľ uhorský, sv. Bonifác a mnohí iní) alebo zachovali 
nám katolícku vieru (ako sv. Ignác Loyolský založením rehole jezuitov) alebo spísali vzácne knihy 

(pomysli na prekrásne diela sv. Augustína, sv. Františka Saleského). 
 
Pre svätých šetrí Boh neraz aj ich blížnych; pre 10 spravodlivých bol by ušetril celú Sodomu (1. Mojž. 

18, 32), pre Jozefa požehnal celý dom Putifarov (1. Mojž. 39, 5), pre zásluhy Dávidove ponechal Boh 

kráľovstvo rozmarnému kráľovi Šalomonovi (3. Kráľ. 11,13), pre vyvolených budú skrátené dni súdu. 
(Mat. 24, 22) Svätí po smrti svojej prihovárajú sa pred trónom Božím za príbuzných a za ľud svoj. 

Prorok Jeremiaš neprestal po smrti modliť sa za ľud židovský a za sväté mesto. (2. Mach. 15, 14) Svätí 
v nebi a my kresťania na zemi sme údmi jedného tela. Keď trpí jeden úd, trpia všetky a všetky 

podporujú sa navzájom. Preto nás svätí v nebi podporujú svojou modlitbou. (Sv. Bonav.) Nuž ako 
veľmi ctia na zemi mužov, ktorí si u súčasníkov nadobudli zásluhy! Stavajú im sochy, velebia ich 

zásluhy v rečiach i spevoch, dávajú ich mená ústavom, mestám, horám, uliciam. Ako veľmi ctil Faraón 

Jozefa, ktorý sa o Egypt stal zaslúžilým! Koľká úcta patrí teda ešte len naším najlepším dobrodincom! 
Ak ctím toho, čo ma zachránil od smrti utopenia, tým viac musím ctiť tých, ktorí pre mňa toľko 

námahy vykonali, aby ma od večnej smrti zachránili.  
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— Ctenie svätých je nám nadmieru užitočné (Sn. Tr. 25); tým dosiahneme od Boha mnohé 

dobrodenia, obzvlášť rýchle vypočutie modlitby svojej. Už od pozemského panovníka bývame skoro 

povýšení a dostávame veľa milostí, ak sa nás ujme minister panovníkov; tak je to aj u Boha. Čím viac 
orodovníkov máme, tým lepšie pre nás. Čo by Boh snáď odoprel jednému svätému, to neodoprie 

mnohým; ako opäť neodopiera nič, keď ho celý kláštor o niečo prosí. (Dyd. N.) Ako žobráci po meste 
z domu do domu chodia a žobrú o chlieb, tak i my máme chodiť po meste nebeskom ulicami apoštolov, 

mučeníkov, panien alebo vyznávačov a žobrať o ich príhovor u Boha. (Sv. Bonav.) 

 

2. Svätých ctíme tým, že ich vzývame o príhovor u Boha, každoročne slávime ich 
sviatky, preukazujeme úctu ich obrazom a relikviám; nosíme ich mená, dôležité 

predmety staviame pod ich záštitu a ich zásluhy velebíme v rečiach a piesňach. 
 

Najlepším ctením svätých je nasledovanie ich cností.  
 
My máme byť voľakedy druhmi svätých v kráľovstve nebeskom. Preto zväzuje nás s nimi vzájomná 

láska. My so svätými patríme k jednej a tej istej velikánskej rodine Božej, k obcovaniu svätých. Preto 

sa oni ujímajú nás, keď ich vzývame, t.j. prosíme o modlitbu ich pred trónom Božím. Vzývaním 
svätých zároveň vyznávame, že ich modlitba má veľkú  moc; vzývanie toto je teda súčasne výrazom 

úcty.  
— Slávime i sviatky svätých. Už prví kresťania so všemožnou starostlivosťou zaznačovali si deň, 

v ktorý mučeníci zomreli, aby ho každoročne zasvätiť mohli. (Sv. Cyp.) Aj vo svete často slávia sa 

jubilea na pamiatku vážnych udalostí; prečo by tak nemalo byť i v Cirkvi ? No sviatky svätých bývajú 

v Cirkvi slávené zväčša len potichu, iba niektoré (Sv. Štef., sv. Petr. a Pavla, Všechsvätých, krajinských 

patrónov, mariánske) sú prikázané.  
— Ctíme podobizne svojich rodičov, panovníkov alebo slávnych mužov. Radi si berieme niečo na 
pamiatku od príbuzných, máme vo veľkej úcte niektoré predmety po znamenitých mužoch (napr. 

zbrane a šaty po hrdinoch). Ba Francúzi majú osobitný chrám, Panteón v Paríži, kde mŕtvoly známych 

mužov pochovávajú a chránia. Tým viac patrí úcta obrazom a relikviám svätých.  

— Ako radi dávame mestám, uliciam, ústavom a pod. mená znamenitých mužov, tak je i celkom 

primerané, aby sme sa pomenovali po veľkých svätých Božích a pri krste, birmovaní, vstúpení do 

rehole a pod. prijali meno niektorého Svätého.  
— Veľké podniky na svete dávajú sa obyčajne pod záštitu mohutného pána; a tak i kresťania stavajú 

kostoly, oltáre, mestá a krajiny pod ochranu svätých. Týchto  potom nazývajú ≪ochrancami≫ 

(patrónmi).  
— O znamenitých mužoch často počuť vo svete chváloreči alebo piesne na ich oslavu. Tak je aj 

ohľadom svätých: pamiatku ich slávime v kázňach a piesňach.  

— Ale najvážnejšie je, aby sme svätých nasledovali. ≪Svätých ctiť bez nasledovania ich, nie je iné 

ako lichotiť im lživým spôsobom≫. (Sv. Aug.) Čítanie životopisu niektorého Svätého je teda tiež 

výborným uctením jeho; lebo čítame ho preto, aby sme Svätého pri skutkoch svojich za vzor mali. 

 

3. Ctenie svätých nie je umenšovanie pocty Božej; lebo svätých ctíme len pre Boha, a 
vôbec nectíme ich tak, ako Boha, ale len ako sluhov Božích. 
 
Ctenie svätých nie je umenšovanie pocti Božej. Komuže by napadlo povedať, že úcta podĺžna kráľovi 

zľahčuje sa, keď mimo neho ctíme i jeho matku, jeho dietky, priateľov a verných sluhov? Naopak, 

jeho česť tým sa rozmnožuje. (Sv. Hier.) Ctenie svätých je práve tak málo umenšením cti Božej, ako 

láska k blížnemu umenšením lásky k Bohu. Naopak, lásky k Bohu pribúda s láskou k blížnemu. (Sv. 
Hier.) Svätých ctíme len pre Boha: lebo sa totižto v nich zrkadlí svätosť Božia. Ako ctíme obraz kráľa, 

lebo verne vyobrazuje kráľa, tak ctíme i svätých, lebo sú verné podobizne Božie. S úctou svätých je 
to tak, ako s láskou k blížnemu. Aj blížneho milujeme len preto, že je podobenstvo a dielo Božie. Teda 
nemilujeme ho pre neho, ale len pre Boha. (Sv. Hier.) Svätých ctíme i preto, že oni boli nástroje, ktoré 

Boh používal k novým a neobyčajným činom. (Sv. Bern.) Ani vôbec nemôžeme ctiť svätých len pre 

nich samých. Skutky ich slúžia k sláve nie im, ale len Bohu, lebo Boh to bol, ktorý skrze nich 

účinkoval. Ani umelecká maľba neslúži k sláve štetcu, ani krásne písmo peru, ani dobrá reč jazyku 
alebo ústam. Boh teda je zázračný a len sám zázračný v svätých svojich. (Sv. Bern.) Preto Matka Božia 

nepovedala: ≪Veľké veci učinila som ja≫, ale: ≪Veľké veci učinil ten, ktorý je mocný≫. (Luk. 1, 40) 

Ako teda ctenie svätých voči Bohu sa vzťahuje, tak i zavrhovanie svätých. Už na zavrhovanie svojich 
apoštolov hľadí Kristus tak, akoby on sám bol zavrhovaný (Luk. 10, 10); a každé nemilosrdenstvo 

proti blížnemu považuje za nemilosrdenstvo proti sebe samému. (Mat. 25, 40) Nuž ako veľmi môže sa 

Boh zavrhovaním svätých cítiť urazeným, keďže sú mu títo oveľa milší, než ľudia na zemi. ≪Kto ctí 

svätých, ctí Krista, a kto zavrhuje svätých, zavrhuje Krista≫. (Sv. Ambr.)  

— Ctenie svätých ani preto nie je umenšením cti Božej, lebo svätých vôbec nectíme tak, ako Boha.  
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Bohu klaniame sa, svätým nie. Lebo vieme, že medzi Bohom a svätými je nekonečný rozdiel. Hoci nás 

svätí ďaleko prevyšujú hodnosťou, predsa sú tvory, ako my. Svätým teda preukazujeme len úctu a 

síce asi tak, ako vysoko zaslúžilým mužom na zemi. Úcta, ktorú svätým preukazujeme, je podobná 
tej, ktorú preukazujeme svätým služobníkom Božím na zemi; lenže je vrúcnejšia, lebo svätí vošli už 

ako víťazi do života blahoslaveného. (Sv. Aug.) Svätí ani nechcú, aby sme sa im klaňali. Keď Tobiaš a 

jeho príbuzní padli na kolená pred archanjelom Rafaelom, povedal tento: ≪Zvelebujte Boha a jemu 

spievajte chválu!≫ (Tob. 12, 18) Keď sv. Ján evanjelista padol k nohám anjelovým, aby sa mu klaňal, 

povedal tento: ≪Hľaď, aby si toho neučinil; Bohu sa klaňaj≫. (Zjav. 19, 10) Hoci kľakáme pri hroboch 

alebo pred obrazmi svätých, predsa sa im tak málo klaniame, ako paholok svojmu pánovi, keď ho 
kolenačky prosí o nejakú milosť. Hoci ku cti svätých konáme obetu omše, svätíme kostoly a oltáre, 

vždy obraciame sa len k Bohu a svätých iba prosíme, aby našu obetu alebo modlitby, ktoré v tých 
kostoloch a pri tých oltároch konáme, svojou súčasnou modlitbou podporovali; alebo i ďakujeme 

Bohu, že svätých tak zázračne spravoval a viedol k svätosti. Teda ctenie svätých nie je modloslužba.  

— Ctenie svätých nie je ani znakom nedôvery v Krista, prostredníka nášho. Ba čo viac ono je 
znakom nedôvery v seba samých, znakom pokory. Lebo pre svoju nehodnosť neopovažujeme sa 

pristúpiť k samému Kristu, ale obraciame sa k prostredníkovi, ktorého prosby môžu oveľa viac 

dosiahnuť od neho. 
 

4. Dobré je vzývať istých svätých v rozličných okolnostiach života. 
 
Je užitočným vzývať niektorých svätých vo zvláštnych potrebách. O šťastnú hodinu smrti prosíme sv. 

Jozefa (pri ktorého smrti boli prítomní Ježiš a Mária); v súčasných potrebách prosíme tiež sv. Jozefa 

(ktorý živil Ježiška); pri požiaroch sv. Floriána (ktorý pre vieru kresťanskú vo vode bol utopený); pri 

bolení hrdla sv. Blažeja (ktorý zázračne uzdravil jedného chlapca, chorého na hrdlo); pri bolení oči sv. 

Otíliu (ktorá pri krste stratila svoju slepotu) ; počas moru sv. Rocha (ktorý morom nakazených horlivo 

opatroval a uzdravoval); pri osočovaní sv. Jána Nep. (ktorý pre svoju mlčanlivosť bol usmrtený); pri 
strate niektorej veci sv. Antona Paduanskeho (ktorému ktosi ukradol hotové dielo a potom následkom 

horlivej modlitby jeho cítil taký nepokoj, že mu ho naspäť doniesol) atď. Zdá sa, že Boh niektorým dal 
zvláštnu moc, aby v istých potrebách pomáhali. (Sv. Tom. Ak.) Ďalej z rozličných zázračných vypočutí 

modlitby dá sa usúdiť, že svätí majú zvláštny záujem pre tie osoby, čo nachádzajú sa v podobných 

životných pomeroch, ako i pre tie miesta, kde žili a pre to povolanie, v ktorom kedysi sami pôsobili. 

 

5. Nadúcta k Matke Božej. 
 

Predobrazy Márie zo Star. zákona; Strom života v raji, ktorý ľuďom mal oznamovať život; koráb 

Noemov, v ktorom sa ľudstvo od zahynutia malo zachrániť; archa úmluvy, ktorá obsahovala mannu; 
chrám jeruzalemský, ktorý zvonku svojou belosťou oslepoval a vnútri bol pokrytý zlatom (Mária bola 

čistá od každého hriechu a vnútri plná lásky k Bohu; Judita, ktorá usmrtila Holofernesa, arcivraha 

svojho ľudu; Estera, na ktorú preto, že bola kráľovná, nevzťahoval sa zákon platný pre všetkých (na 

Máriu zákon dedičného hriechu), a ktorá svoj vlastný ľud, nachádzajúci sa v cudzine, svojim 

sprostredkovaním zachránila od smrti; matka bratov Machabejských, ktorá sa dívala na mučenie 

svojich 7 detí a ktorej srdce pritom (ako u Márie) akoby sedemnásobným mečom bolo prebodnuté.  
— O živote Márie vyprávajú sv. evanjelisti veľmi málo; vo videniach Kataríny Emmerichovej (spísaných 

Brentanom) nachádzame veľmi krásnu správu o živote Márie. 

 

Máriu Matku Kristovu, nazývame obyčajne ≪Matkou Božou≫, alebo 

≪preblahoslavenou Pannou≫. 
 

Už Alžbeta nazývala Máriu ≪Matkou Božou≫. (Luk. 1, 43) Snem Efesky r. 431 schválil názov              

≪Bohorodička≫ proti bludárovi Nestoriusovi. Mária totiž porodila toho, ktorý je Boh a Človek v jednej 

osobe. Dieťa nemá dušu od matky, ale od Boha, a predsa rodičku dieťaťa nazývame matkou; práve 

tak i Máriu právom nazývame ≪Matkou Božou≫, hoci Kristovi nedala Božstvo.  

— Mária nazýva sa právom ≪preblahoslavenou Pannou≫. Slová Márie k anjelovi dokazujú 

predsavzatie ustavičného panenstva. (Luk. 1, 34) Už prorok Izaiáš predpovedal, že Vykupiteľa porodí 

panna. (Is. 7, 14) V Apoštolskom vyznaní viery nazývame Máriu Pannou. ≪Mária počala Ježiša ako 

Panna, porodila ako Panna a ostala Pannou≫. (Sv. Aug.) Ako horiaci ker tŕňový nezhorel, tak 

porodením Krista nebolo porušené panenstvo Márie; ako Kristus pri zamknutých dverách zjavil sa 

uprostred apoštolov, práve tak prišiel i na svet bez toho, že by bol porušil panenstvo Márie. (Sv. Aug.) 

Podobal sa lúču slnečnému, ktorý cez sklo prechádza bez toho, že by ho urazil. (Sv. Aug.) Toto sklo 

je Mária; ona je akoby oblokom neba, ktorým Boh pravému svetlu dal svietiť do sveta. (Sv. Zl.) Mária 

je Panna panien. (Lit. loret.)  
— Bratia Kristovi (Mat. 14, 55) sú pokrvní príbuzní Kristovi. Židia pokrvných obyčajne menovali 

bratmi; tak Abrahám svojho bratranca Lota menoval bratom. (1. Mojž. 13, 8) Prečo bol by Ježiš na 
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kríži svätú Matku svoju odporúčal premilému Jánovi, keby ešte bola mala deti, ktoré by sa o ňu boli 

starali? (Sv. Zl.)  

— Kristus menoval sa ≪ prvorodeným ≫, t.j. podľa židovského zákona posväteným k službe Pánovej. 

Kristus naozaj bol taký ≪prvorodený≫ medzi svojimi bratmi, kresťanmi. (Rim. 8, 29) Mária okrem 

svojho prvorodeného má ešte iných synov; títo sme my. (Sv. Alf.)   
- Mária zasnúbila sa s Jozefom z nariadenia Božieho a len preto, aby po narodení Kristovom nebola 
ukameňovaná a aby sa o ňu a o božské dieťa niekto staral. (Sv. Hier.) Očisťovaniu v chráme podrobila 

sa Mária tak dobrovoľne, ako Kristus obrezaniu.  

— Mária je slovo hebrejské a značí toľko, čo ≪pani≫ alebo ≪panovnica≫ (Sv. Pet. Zl., Ján Dam.); 

Mária znamená i to, čo ≪osvietená≫ alebo ≪osvecovateľka≫. (Sv. Bern., sv. Bonav.)  

 

Nad všetkých iných svätých ctíme Máriu, Matku Kristovu. 
 
Mária už za života svojho bola veľmi ctená; tak pri zvestovaní narodenia Kristovho od anjela. Tento 

menoval ju ≪plnou milosti≫ a ≪požehnanou medzi ženami≫. (Luk. 1, 26) Už to je veľká česť, keď sa 

človekovi zjaví anjel a človek môže ctiť anjela; no pri zvestovaní vtelenia nie človek preukazuje česť 

anjelovi, ale anjel človekovi. Z toho vyplýva, že Mária musela byť vznešenejšia, než anjel. (Sv. Tom. 

Ak.) Ako veľmi bola Mária uctená Alžbetou !   Táto  zvelebovala  Máriu a menovala  ju ≪ Matkou  

Božou≫. (Luk. 1, 42) Sama Mária tuší, že bude predmetom chvály; lebo povedala: ≪Od tejto chvíle 

budú ma nazývať blahoslavenou všetky národy≫. (Luk. 1, 48) Cirkev popudzuje nás k zvláštnemu 

cteniu Matky Božej. Ku každému Otčenášu pripojuje Zdravas; dáva trikrát denne zvoniť, aby nám 

zvestovanie narodenia Kristovho (tajomstvo vtelenia) pripomínala a ku vzývaniu Márie (k modlitbe    

≪Anjel Pána≫) povzbudzovala; ustanovila viac sviatkov ku cti Matky Božej; pri verejných službách 

Božích modlievajú sa často litánie loretánske; v najkrajšom mesiaci roku ctí Máriu pobožnosťami 
májovými; zvlášť v októbri koná pobožnosti ružencové; ku cti Matky Božej vybudovala mnoho kostolov, 
spomedzi ktorých mnohé stali sa slávnymi ako pútnické a milostné miesta, ako Lurd vo Francúzsku, 

Loreto v Itálii, Hariecetta v Štajersku, Kevlaer v Porýnsku, Mária Einsiedeln v Švajčiarsku; dáva Matke 

Božej čestné názvy, ako: Darkyňa všetkých milostí, Matka milosrdenstva, Útočište hriešnikov, 

Pomocnica kresťanov, Kráľovná nebeská atď.  

— Ale nadúcta Márie nie je poklona. ≪Máriu síce veľmi ctíme, avšak klaniame sa len samému Otcu, 

Synu i Duchu Svätému≫ (Sv. Epif.) 

 

1. Máriu ctíme tak veľmi preto, lebo je Matka Božia i Matka naša. 
 
Kto skutočne miluje Boha, ten iste bude ctiť Matku Božiu a ctiť Matku viac, než priateľov Božích, 

svätých. Česť, ktorú kráľovnej — matke preukazujeme, padá naspäť na samého syna a kráľa. Z 

pobožnosti k Márii možno teda usudzovať u kresťana na stupeň jeho lásky k Bohu (dokonalosti). A 

naozaj, čím väčší svätý bol niekto, tým vrúcnejšie ctil Máriu.  

— Mária je vskutku naša Matka. Kristus totižto dal nám na kríži za Matku Máriu. Slová k Jánovi:   

≪Ajhľa, matka tvoja≫ (Ján 19, 27) vzťahujú sa na každého kresťana; lebo Ján na hore Kalvárii 

zastupoval nás. (Sv. Aug.) Mária je druhá Eva, teda druhá matka pokolenia ľudského. Ako Eva svojou 

neposlušnosťou urobila nešťastným pokolenie ľudské, tak ho Mária svojou poslušnosťou zase urobila 

šťastným. (Sv. Iren.) Skrze jednu ženu prišla smrť na svet, skrze druhú prinesený je na svet život. 
(Sv. Bern.) Preto Mária je i Matka Cirkvi.  

— Lebo Mária je našou Matkou, stará sa o našu spásu viac, než všetci iní svätí. ≪Po Kristu nikto 

nestará sa o nás toľko, ako Mária≫. (Sv. Germ.) Láska všetkých matiek spolu nie je taká, ako láska 
Márie k jednému zo svojich detí. (Sv. Bernardín)  

— Aj preto stará sa Mária tak veľmi o nás, lebo spomedzi všetkých svätých má najväčšiu lásku k Bohu 

a následkom toho i najväčšiu lásku k blížnemu. Ako mesiac leskom prevyšuje všetky hviezdy, tak 

Mária láskou k nám prevyšuje všetkých anjelov; ako more prijíma do seba všetky vody, tak Mária 
obsahuje v sebe lásku všetkých svätých. Mária pozná náležite pomery života nášho. Lebo už anjeli 

poznajú ich (Luk. 15, 7); nemožné je však, žeby anjeli mali väčšiu vedomosť, než ich kráľovná.  

- Ako dobré dieťa rado sa zdržuje pri svojej matke, tak dobrý kresťan rád sa zdržuje v modlitbe pri 

Márii, Matke Božej. 

 

2. Aj preto ctíme Máriu tak veľmi, lebo spomedzi všetkých ľudí a anjelov bola od 
Boha najviac vyznamenaná. 
 

Králi darúvajú mestám, kde sa narodili alebo nastúpili na prestol (trón), výsady (privilégia); aj Kráľ 

nebeský udelil zvláštne výsady Matke svojej, ktorá ho porodila. (Sv. Efr.)  
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Boh totižto vyvolil Máriu za Matku svojho Syna, oslobodil ju od škvrny dedičného 
hriechu, vzkriesil slávne jej telo a urobil ju kráľovnou nebeskou. 
 

Ani jeden anjel, čo priam najdokonalejší, nemôže povedať k Bohu, ako Mária: ≪Syn môj≫. Ó, koľké 

vyznamenanie Márie! Mária je vskutku ≪Matka predivná≫ (Lit. loret.) a síce nielen preto, že je Matka 

tvora (Matka ľudí) a Matka Stvoriteľa, ale zvlášť i preto, že porodila toho, ktorý ju samu stvoril. Mária 

je div divov a zo všetkého, čo je tu, nič nie je spanilejšie nad ňu. (Sv. Isid.)  

— Úplnú nepoškvrnenosť (bez hriešnosť) Márie zvestoval Boh už v raji (1. Mojž. 3, 15) a dal potom 

zvestovať skrze archanjela Gabriela. (Luk. 1, 28) Boh totižto riekol k hadovi pekelnému: ≪Ona 

pošliape hlavu tvoju≫. (Ak však Mária mala pošliapať hlavu diablovu, t.j. zvíťaziť nad ním, nemohla 

skrze hriech prísť pod jeho vládu.) Gabriel nazýval Máriu ≪milosti plnou≫. Už dôstojnosť Kristova 

požaduje úplnú bez hriešnosť Márie. Keď Boh povýši niekoho na veľkú hodnosť, urobí ho k tomu i 

spôsobným; tak i Syn Boží, ktorý zvolil si Máriu za svoju Matku, uspôsobil ju k tomu svojou milosťou. 

(Sv. Tom. Ak.) Kto si postavil dom pre svoju vlastnú potrebu, ten neprepustí ho najprv svojmu 

najväčšiemu nepriateľovi: tým menej mohol Duch Sv. Márii, svoj chrám, ponechať diablovi za 

príbytok. (Sv. Gyr. AI.) Sv. otcovia vždy nazývali Máriu Pannou ≪bez poškvrny≫ a kresťania od 

pradávnych čias konali modlitby k ≪nepoškvrnenej≫ Královne nebeskej a stavali sochy k jej cti. 
Pápež Pius IX. po vypočutí názoru všetkých biskupov sveta 8. dec. 1854 vyhlásil slávnostne, že Boh 

zjavil a kresťania od pradávna verili, že Mária počala sa bez škvrny hriechu dedičného. Roku 1858 

pri zjavení sa v Lurde povedala Mária: ≪Ja som nepoškvrnené Počatie≫.  

— Ba Mária bola i bez každého hriechu osobného (Sn. Trid. 6, 23), podobala sa cédru (Sir. 24, 17), 

ktorého drevo nikdy nehnije, ľalii medzi tŕním (Pieseň n. pies. 2,2), zrkadlu bez špiny. (Mud. 7, 26) A 
tak Mária neprestajne a rýchle rástla v dokonalosti. Podobala sa vínnemu pňu (Sir. 24, 23), čo 

ustavične rastie až dosiahne výšku stromu, o ktorý sa opiera. (Sv. Alf.) Ako mesiac rýchlejšie dokonáva 

svoj beh, než všetky planéty, tak i Mária rýchlejšie došla dokonalosti, než všetci svätí. (Sv. Alf.) Márii 

rýchlejšie pribúdalo dokonalosti, lebo bola tak blízka pôvodu všetkých milostí a preto dostala viac 

milostí, než všetci iní ľudia. (Sv. Tom. Ak.)  
— Mária bola teda najsvätejší a najdokonalejší tvor. Ako mesiac leskom prevyšuje všetky iné hviezdy, 

tak Mária svätosťou prevyšovala všetkých ľudí. (Sv. Bern.) Mária v prvých chvíľach svojho bytia bola 
svätejšia, než najväčší svätí na konci svojho života. (Sv. Reh. V.) Pre svoju veľkú  svätosť porovnáva 

sa Mária s vežou Dávidovou, ktorá na najvyššom vrchu Jeruzalema výšave sa vypínala (Pies. n. pies. 

4, 4); nazýva sa i ≪vežou (silnou) zo slonových kostí≫ (Pieseň nad p. 7, 4) Mária je ≪zrkadlo 

spravodlivosti≫. (Lit. lor.) Preto Mária mala medzi všetkými tvormi najväčšiu lásku k Bohu a 

najmenšiu prítulnosť k pozemským veciam. Duch Sv. celkom rozpálil Máriu ako oheň železo. (Sv. 

Ildf.) Pre svoju preveľkú lásku k Bohu nazýva sa Mária ≪domom zlatým≫ (chrámom lásky).  

— Mária vyznačovala sa i všetkými cnosťami. Mária je ≪ruža duchovná≫ (Lit. lor.); ako ruža krásou 

farby a silou vône prevyšuje všetky kvety, tak Mária všetkých svätých veľkosťou svojej lásky k Bohu 

a ľubovôňou svojich cností. Preto porovnáva sa s ≪kráľovnou v zlatých šatách, v pestrom rúchu≫, 

t.j. v rúchu lásky, ktoré je ozdobené všetkými cnosťami. (Ž. 44, 10) Preto Boh viac miloval Máriu, než 

všetkých svätých dovedna. (Suarez)   

— Boh slávne vzkriesil telo Márie. O sv. apoštolovi Tomášovi vypráva sa, že na pohreb Márie prišiel 

prineskoro a chcel vidieť telo Márie v hrobe; keď ho priviedli ku hrobu, našli síce prikrývadlo mŕtvoly, 

ale vôbec nie telo Márie. (Podľa videní Kataríny Emmerichovej zomrela Mária r. 48 po narodení Krista 
a síce v Efese v 64. roku života svojho. Ako raz v Jeruzaleme navštívila cestu umučenia Kristovho, od 

žiaľu ochorela na umor a tam jej i pripravili hrob; odtiaľ hrob Márie v Jeruzaleme.) V celej Cirkvi slávi 
sa 15. augusta sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Nikdy ešte nebol niekto vstave ukázať nejakú 

relikviu z tela Márie.  

— Mária má v nebi najväčšiu slávu. Slnko, mesiac a hviezdy na nebi vyobrazujú nám: Krista, Máriu 
a svätých. Ako mesiac leskom prevyšuje všetky hviezdy, tak Mária slávou všetkých svätých. Preto sa 

Mária často porovnáva s mesiacom. (Pieseň n. p. 6, 9) Mária teda je kráľovná anjelov, patriarchov, 
prorokov, apoštolov, mučeníkov, vyznávačov, panien a všetkých svätých. (Lit. lor.) Mária viac, než 

všetky tvory, je uschopnená, aby ľudí viedla k poznaniu vlastností Božích. (Sv. Isid.) Jej povýšenie 

ukazuje nám zvlášť nekonečnú dobrotu Boha nášho, ktorý z blata tejto zeme povyšuje úbohého 

človeka nad všetky chóry nebeské. (Ž. 112, 8) 

 

3. Konečne preto tak veľmi ctíme Máriu, lebo svojim príhovorom u Boha môže viac 

dosiahnuť, než všetci svätí. 
 

Príhovor Márie má veľkú silu. Už na zemi mnoho vládala svojimi prosbami u Krista; tak na svadbe v 
Káne. Ako Kristus na zemi vypočul prosby svojej Matky, tak robí to ešte i teraz v nebi. (Sv. Alf.) Keď 

už pohan Koriolan, ktorého senátori a kňazi rímski darmo sa usilovali primäť k odstúpeniu, vypočul 

prosby svojej matky Veturie, hoci vedel, že povoľnosť túto musí zaplatiť životom (491 pr. Kr.), o koľko 

viac vypočuje modlitbu svojej Matky ten, ktorý sám dal nám desať prikázaní. Keď už modlitba svätých, 
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teda sluhov Kristových, je tak mocná, čo ešte len bude v stave príhovor Márie, Matky Kristovej! (Sv. 

Alf.) Prosby Márie, preto, že sú prosby Matky, rovnajú sa rozkazu. (Sv. Antonín) Mária je všemohúca 

svojim príhovorom. (Sv. Bern.) Mária je Panna mocná. (Lit. lor.)  
— Preto Mária môže nám vyprosiť všetko. Ako na kráľovskom dvore dosiahne všetko ten, ktorého sa 

kráľovná ujíma, tak na dvore Kráľa nebeského dostane všetko ten, ktorého ujme sa Mária, kráľovná 

nebeská. (Sv. Cyr. Al.) Mária je teda ≪nádej naša≫, lebo jej prostredníctvom dúfame dosiahnuť, čo 

by sme modlitbou svojou nedosiahli. (Sv. Alf.) Ba svätí nazývajú Máriu darkyňou všetkých milostí. 

Ako každé kráľovské ustanovenie o udelení milosti dochádza k poddaným bránou paláca, tak všetky 

milosti, čo z neba prichádzajú na zem, idú cez ruky Márie. (Sv. Bern.) Ako mesiac zdeľuje nám svetlo 
slnečné, tak i Mária oznamuje nám milosti Slnka spravodlivosti. (Sv. Bern.) Boh nechcel stať sa 

človekom bez privolenia Márie, aby sme poznali, že spasenie všetkých ľudí nachádza sa v rukách tejto 

Panny. (Sv. Peter D.) Ona stála pod krížom, aby zjavné bolo, že bez jej prostredníctva nik nebude 

účastný pokladov krvi Kristovej. (Sv. Peter D.) Boh Otec dovoľuje, Kristus poskytuje a Mária rozdáva 

milosti. (Mária Latast.) Mária teda je ≪Matka božskej milosti≫. (Lit. 1.) Modlitba Matky Božej nikdy 

neostáva nevypočutou, ak vôbec môže byť vypočutá od Boha. ≪Syn bezpochyby vypočuje Matku 

svoju; taký Syn, takú Matku !≫ (Sv. Bern.) Mysli na modlitbu ≪Rozpomeň sa, ó najmilostivejšia≫ a 

na krásnu pieseň cirkevnú ≪Matka milá, v svete toho≫. Sv. Bernard hovorí skrátka: ≪Kto sa môže 

rozpamätať, že by bol vzýval Máriu a nebol vypočutý, nech prestane velebiť ďalej jej milosrdenstvo≫. 

Kto sa teda modlí k Matke Božej, nikdy nemodlí sa nadarmo. Ani len nie je potrebné prosiť ju o 
zvláštne milosti; dosť je iba odporúčať sa jej príhovoru. (Sv. Ildef.) Ba najmenšia modlitba k Matke 

Božej nezostane bez odplaty. Najmenšie veci odmieňa najhojnejšími milosťami. (Sv. Ondrej K.) Mária 

nie je Taká nevľúdna, že by toho, čo ju pozdravuje, pustila od seba bez pozdravenia; koľko ráz ju ty 

pozdravuješ, toľko ráz ona pozdravuje teba. (Sv. Bonav.) Mária je Panna dobrotivá. (Lit. lor.) Na Márii 

niet ničoho prísneho, ničoho odstrašujúceho; ba naopak ona je samá dobrota, láskavosť a prívetivosť; 

celkom nesprávne jednal by si, keby si k nej prichádzal so strachom. (Sv. Alf.) 

 

Od pradávna utiekali sa kresťania v najväčšej úzkosti k Márii. 
 

Keď Turci r. 1683 (od 16. júla do 12. sept.) stáli pred Viedňou, modlili sa vo Viedni a celom kresťanstve 
ruženec k Matke Božej; v najväčšej úzkosti prišla pomoc, slávne víťazstvo 12. septembra. (Stadiaľ 

vznik sviatku Mena Panny Márie.) Mária je ≪pomocnica kresťanov≫. (Lit. 1.)  

— I jednotliví kresťania radi sa obracajú k Márii v osobných tiesňach svojich. Sv. Ján Nepomucký 

ponáhľal sa v ťažkej skúške svojej k milostnému obrazu Matky Božej do Starej Boleslavy. (1393) Mária 

je ≪potešenie zarmútených. (Lit. 1.) Aj v ťažkých chorobách volajú kresťania k Márii. Sv. učiteľ 

cirkevný Ján Damascénsky (†780) ponáhľal sa s rukou svojou, ktorú mu chalif pre jeho spisy o ctení 

obrazov dal odťať, k obrazu Matky Božej a bol tam úplne uzdravený. Mysli i na uzdravenia chorých v 
jaskyni Lurdskej a vodou lurdskou, obzvlášť na zázračné uzdravenie oslepnutého Lasserra (1862), 

francúzskeho advokáta a dejepisca lurdských zázrakov, Mária je ≪uzdravenie chorých≫. (Lit. 1.)  

— Kresťania volajú k Márii, keď žijú v ťažkých hriechoch a chcú sa obrátiť. Vzývanie Márie totižto 

mohutne ťahá Ducha Sv. dolu na hriešnikov. Mária je podobná dennici (hviezde jutrnej a či rannej); 
ako táto pred východom slnka vychádza, tak pobožnosť k Márii predchádza Slnku milosti Božej 

(pôsobeniu Ducha Sv.). (Sv. Alf.) Mária podobá sa rannej zore. (Pies. n. p. 6, 9) Keď zora zavíta, ustúpi 

tma; s pobožnosťou k Márii miznú hriechy. (Sv. Alf.) Práve preto ctí sa Mária zvlášť v mesiaci máji; 

ako totižto príroda v máji prebúdza sa k novému životu, tak skoro prebudí sa nový život v každom 

hriešnikovi, ktorý začne ctiť Máriu. Mysli na zázračné obrátenie verejnej hriešnice Márie Egyptskej 
(†431) pred obrazom Matky Božej v kostole sv. kríža v Jeruzaleme na sviatok Povýšenia sv. kríža. 

(Meh.) Mária je veľmi ochotná zmieriť nás s Bohom. Keby matka vedela, že sa dvaja synovia jej na 

smrť nenávidia, dala by si všemožne záležať na ich zmierení. Tým viac Mária, Matka Kristova a Matka 

ľudí, dáva si záležať, aby hriešnika, ktorý je nepriateľ Kristov, s Kristom zmierila. (Sv. Alf.) Ako mesiac 

nachádza sa medzi zemou a slnkom, tak Mária ustavične stojí medzi Bohom a hriešnikom. (Sv. 

Bonav.) No Kristus dá sa ľahko zmieriť prosbami Márie. Alexander Veľký mal raz povedať: ≪Jedna 

jediná slza mojej matky stiera mnohé výroky smrti≫. Keď už človek a k tomu ešte pohan tak ctí svoju 

matku, čo dá sa ešte len očakávať od Krista! Mária je teda ≪útočište hriešnikov≫ (Lit. 1.) Mária je   

≪Matka milosrdenstva≫. Mária je podobná olive (Sir. 24, 29); lebo z nej vyteká na nás olej 

milosrdenstva. Mária je ≪prostrednica naša≫.  

— Kresťania v pokušení volajú k Márii. Ako Židia pri vtiahnutí do zasľúbenej zeme (4. Mojž. 10, 35) 
a v boji proti Filištíncom (1. Kráľ 14) skrze archu úmluvy dobyli víťazstvo, tak skrze Máriu, archu 

úmluvy Nového zákona, dobývame víťazstvá vo všetkých bojoch s diablom. (Sv. Alf.) Mária je archa 

(koráb), v ktorej každý, čo sa k nej utieka, vyhne sa záhube večnej. (Sv. Bern.) Ako hviezda morská 

do bezpečného prístavu sprevádza plavcov, ktorým na mori nebezpečenstvo hrozí, tak sprevádza nás 

Mária búrlivým morom tohto života do neba. (Sv. Tom. Ak.) Mária podobá sa javoru (Sir. 24, 19); ako 
javor chráni od lúčov slnečných i od dažďa, tak Mária tých, čo sa utiekajú pod jej ochranu, chráni od 

útokov diabolských. Mária teda je ≪pomocnica naša≫ proti diablovi; tomuto je hrozná, ako dobre 

usporiadaný tábor vojenský. (Pies. napr. 6, 3)  
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— Máriu označujeme rozličným spôsobom, aby sme ukázali, prečo ju prosíme a prečo nám ona môže 

pomáhať; vravíme: Mária pomocnica, Mária ustavičnej pomoci, Mária dobrej rady, Matka bolestná a 

pod. 
 

Ctenie Matky Božej je výborným prostriedkom, aby sme teraz došli k svätosti a raz 

k večnej spáse. 
 

Veľmi pozoruhodné je, že všetci svätí mali detinskú úctu voči Matke Božej; práve touto úctou dosiahli 
od Boha najväčšie milosti. Jeden z najväčších ctiteľov Márie je sv. Bernard, opát z Clairvaux (†1153). 
Tak i sv. Alfons, biskup a zakladateľ rehole redemptoristov († 1787). Tento každodenne modlieval sa 

ruženec, každú sobotu postil sa o chlebe a vode ku cti Márie, pozdravoval Máriu anjelským 

pozdravením každý raz, keď hodiny bili, keď zanechával svoj príbytok a vracal sa domov, keď začínal 

a dokonával dôležitú prácu, pri trojnásobnom zvonení (vtedy prerušoval každú prácu), a napísal 

prekrásnu knihu ≪Vznešenosti Márie≫.  

— Mária je ≪brána nebeská≫. (Lit. lor.) Ona je rebrík do neba; po tomto rebríku zostúpil Boh k nám 

a po ňom môžeme zase my vystúpiť k Bohu. (Sv. Fulg.) Neviem, že by sa peklo mohlo pochváliť čo len 
jediným, ktorý je teraz v ňom a predsa mal náležitú pobožnosť k Matke Božej. (Sv. Alf.) Aj veľkí 
mužovia ctili Máriu srdcom detinským. Vojvodca Radecký modlieval za ruženec pred každou bitkou; 

dobyl veľkých víťazstiev. Treba poznamenať, že Rudolf Habsbursky pred skvelým víťazstvom pri 

Jedenspeigene nad Otakarom českým (1278) kázal svojmu vojsku spievať: ≪Matka Božia, stoj pri nás 

a nedaj zahubiť nás≫. Sv. Bernard domnieva sa, že tí istotne budú spasení, čo každodenne ctia 

Máriu. Ba sv. František Borgiaš bojí sa o spasenie ľudí, ktorí k Matke Božej nemajú zvláštnej 

pobožnosti. 

 

6. Ctenie obrazov svätých. 
 

Ctenie obrazov je prastaré a zodpovedá potrebám našej prirodzenosti. 
 
Ctenie obrazov je tak staré, ako kresťanstvo. (Sv. Basil.) Už v katakombách nachádzali sa obrazy 

Krista, Matky Božej s dieťaťom, ďalej biblických udalostí zo Starého alebo Nového zákona, obzvlášť 

takých, čo kresťanom v prenasledovaniach mali pripomínať všemohúcnosť Božiu a budúce 

vzkriesenie. (Vzkriesenie Lazara, Daniel v levovej jame, traja mládenci v ohnivej peci atď.) S 

rozširovaním kresťanstva rástlo i ctenie obrazov. Obrazy svätých, sochy a kríže nachádzali sa nielen 
v domoch Božích, ale i na námestiach a verejných cestách. (Euseb.) Stalo sa síce, že v 8. storočí grécki 

cisári (Lev. III. 726 a i.) zakazovali ctenie obrazov; obrazy svätých boli pálené a rozbíjané na kusy, 
maľby v kostoloch zamazávané a ctitelia obrazov mučení. (Takzvané obrazoborectvo.) Avšak snem 

Nicejský (787) vyhlásil ctenie obrazov za dovolené a zakázal len klaňať sa obrazom. Ctenie obrazov 

celkom zodpovedá potrebám ľudskej prirodzenosti; veď zvykli sme si ctiť i podobizeň svojich 

priateľov, rodičov a krajinského panovníka. Ďalej je vôľa Božia, aby človek, ktorý kedysi pre zmyselné 

veci stratil blaženosť svoju, nadobudol si ju zase prostriedkom zmyselných vecí. (Sv. Reh. V.) U Židov 
ovšem bolo ctenie obrazov prísne zakázané (2. Mojž. 20, 4), lebo Židia boli veľmi zmyselní a mohli 

ľahko upadnúť do modlárstva a lebo Syn Boží ešte sa nestal človekom. Navzdory tomu boli dvaja 

pozlátení cherubíni z oboch strán archy úmluvy vo ≪svätyni svätých≫ (2. Mojž. 25, 18); aj na púšti 

nachádzame medeného hada, na ktorého Židia museli pozerať, ak chceli byť uzdravení. (4. Mojž. 21, 

8) 
 

Obrazy svätých (sochy svätých) sú tie, čo vyobrazujú Krista, svätých alebo pravdy 

náboženské. 
 

Kristus vyobrazuje sa takmer všade rovnako: má vážnu a láskavú tvár, modré oči, červenkavé, 

kučeravé a na čele rozdelené vlasy a krátku bradu; často máva na prsiach plápolajúce srdce. Matka 
Božia vyobrazuje sa ako Mária pomocnica s Dieťaťom na ramene (pripomína nám vtelenie); ako Matka 
bolestná s mŕtvym telom Kristovým v lone svojom (pripomína nám vykúpenie); alebo ako kráľovná 
nebeská (Zj. 12, 1) v skvelom rúchu, s 12 hviezdami okolo hlavy a s mesiacom pod nohami; alebo ako 

nepoškvrnené počatie (ako sa zjavila v Lurde 1858) bez Dieťaťa, v bielom rúchu, s bielym závojom, 

belasým pásom a s ružencom v ruke. Chýrne obrazy Matky Božej sú: 1. Nádherný obraz Matky Božej 

v kostole ≪Márie väčšej≫ (t.j. vo veľkom kostole P. Márie) v Ríme, ktorý že maľoval sv. evanjelista 

Lukáš; 2. Madona Sixtínska od maliara Rafaela. (Mária vznáša sa na chráme, má na ramene Ježiška 

a zjavuje sa pápežovi Sixtovi.) 3. Obraz ≪ustavičnej pomoci≫ (41/52 cm.) z 13. storočia; je maľovaný 

na dreve a predstavuje Matku Božiu s Ježiškom. Dieťaťu Ježišovi dvaja anjeli ukazujú nástroje 

umučenia; preto sa Dieťa naľakané pevne drží Márie. Obraz nachádza sa v kostole sv. Alfonza v Ríme. 
(Medzi kostolom Mária Maggiore a sv. Jána v Laterane.) Obrazy svätých dajú sa ľahko poznať. Svätí 
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totižto majú okolo hlavy svätožiaru, t.j. svetlo alebo prsteň (ktorý u mnohých už zaživa bol vidno, tak 

u Mojžiša, Štefana, Krista na Tábore; pri smrti sv. Jána Nepomuckého zjavilo sa nad hlavou jeho 5 
hviezd); pridávajú sa im aj odznaky (symboly), ktoré označujú ich úrad (pápeži, biskupi a kňazi, 

vyobrazujú sa v úradnom rúchu) alebo vynikajúcu cnosť (ľalia znamená čistotu, kniha učenosť, 

plápolajúce srdce lásku k Bohu, palma neohrozenosť, oliva zmierlivosť) a nástroje, ktorými boli 

mučení (meč, šíp, koleso atď.). Sv. Peter vždy má v ruke kľúče.  
— Sv. štyria evanjelisti vyobrazujú sa podľa začiatku svojich Evanjelií. Sv. Matúš má pri sebe anjela 
v ľudskej podobe, lebo svoje evanjelium začína s rodokmeňom Kristovým; Marek leva, lebo začína 

takto: ≪Hlas volajúceho na púšti≫ (na púšti ozýva sa hlas leva ; ale pod levom myslí Jána Krstiteľa); 

Lukáš býka, lebo začína s obetou Zachariašovou (preto, že namaľoval obraz Matky Božej, vyobrazuje 
sa aj ako maliar); Ján orla, lebo začína veľmi vysoko a takrečeno povznáša sa do povetria. Obrazy 

svätých sú i také, čo náuky viery, ako napr. o najsv. Trojici, očistci a pod., alebo biblické udalosti 

(zvestovanie P. Márii, krst Krista Pána, ustanovenie sv. sviatosti oltárnej a pod.) znázorňujú.  
— Božské osoby vyobrazujú sa vždy tak, ako sa zjavili. Rozličným napodobňovaním Boha (Boh Otec 

predstavuje sa ako starec sediaci na tróne a pod.) má sa poukázať len na isté zvláštnosti a činy Božie; 

lebo Boha nemožno vyobraziť. (Rim. kat.) 

 

Obrazy svätých, pred ktorými alebo na ktorých stali sa zázraky, nazývajú sa 

milostnými. 
 
Na mnohých pútnických, miestach nachádzajú sa milostné obrazy Matky Božej, tak napr. v Mariazelli 

v Štajersku, v Alt-Ottingu v Bavorsku, Kevelaeri v Porýnsku, Albendorfe v Pruskom Sliesku, Maria-

Einsiedelne v Švajčiarsku atď. Ďaleko známa je 1/2 metra vysoká, vosková, počas moru 1713 a 
švédskej vojny 1684, ako i v ťažkých chorobách, s veľkým úspechom uctievaná socha milostného 

Pražského Jezuliatka v kostole víťaznej P. Márie u karmelitov v Prahe (na Malej strane v ulici 
Karmelitskej). K veľkým ctiteľom Pražského Jezuliatka patrila obzvlášť cisárovná Mária Terézia, ktorá 

ho navštívila a vlastnoručne zhotoveným, zlatom vyšívaným rúchom obdarovala; ďalej i bl. Klement 
Hofbauer. Mnohé milostné obrazy zachovali sa od skazy zázračným spôsobom (napr. zostali v ohni 

neporušené) alebo stali sa pred nimi zázračné uzdravenia chorých (pomysli napr. na uzdravenie 

odťatej ruky sv. Jána Damascénskeho pred obrazom Matky Božej). Týmto zázrakom dal Boh stať sa 
obzvlášť preto, aby kat. Cirkev ako pravú potvrdil. Bola by veľká zlosť, keby niekto zapieral nespočetné 

zázraky, ktoré sa stali pred týmito milostnými obrazmi. Také zázraky bývajú obyčajne prísne skúmané 

pápežom a potom sa obraz taký korunuje. Aký význam má teda koruna na hlave Matky Božej a na 

hlave Ježiška na obrazoch? 

 

Spomedzi všetkých obrazov svätých ctíme najviac kríž Vykupiteľa sveta. 
 

Nesmie byť kostola, oltára, cintorínu, ktorý by nebol ozdobený sv. krížom. Bez kríža nesmie sa 

vysluhovať sviatosť, slúžiť omša, odbavovať bohoslužba. Hľa, ako veľmi ctí Cirkev kríž! Kríž ligoce sa 
na korunách kniežacích, na prsiach biskupov, okrášľuje ako rád prsia zaslúžilých mužov. Stojí pri 

cestách a na poliach na potešenie pútnika a upoteného roľníka. Krížom potvrdzuje ten, čo nevie čítať, 

pravdu svojej výpovede. S krížom v ruke lúči sa človek s týmto životom i spočíva v umrlčej truhle. 

Preto ani jeden príbytok kresťansky nemá byť bez kríža. Je to zlý znak, keď v príbytku kresťanskom 

sú len svetské obrazy. 
 

1. Obrazy svätých ctíme tým, že ich v príbytkoch svojich máme, pred nimi sa 

modlíme, hlavu obnažujeme, ich ozdobujeme alebo k ním putujeme. 
 
Česť, ktorú obrazu Svätého preukazujeme, nevzťahuje sa na obraz, ale vždy na toho, ktorého obraz 
predstavuje, teda na Krista alebo na svätých. (Sn. Tr. 25) Pri pohľade na kríž klaniame sa tomu, ktorý 
za nás na kríži zomrel. (Sv. Amb.) Teda nijako nectíme látky, z ktorej obraz je zhotovený, ale toho, 

ktorého obraz predstavuje. (2. sn. Nic.) Kto ctí obraz cisárov, ctí predsa len cisára; a keď niekto zneuctí 

obraz cisárov, považuje sa to tak, akoby bol urazil samého cisára. (Sv. Amb.) Bozkávame knihu 
evanjelia; úcta táto nevzťahuje sa snáď na papier alebo tlačiarske černidlo, ale na slová Pánove, ktoré 

kniha obsahuje. Keby tlač zmizla, hneď stratila by kniha v očiach našich svoju predošlú hodnotu. 

Práve tak je i s úctou obrazov svätých.  

— Ctenie obrazov svätých nie je klaňanie. Keď ľudia bozkávajú svoje dietky alebo otca, tým prejavujú 
len lásku a náklonnosť srdca. Tak i my, keď ctíme obrazy svätých, dávame najavo len svoju lásku 

a náklonnosť k tým, ktorí sa obrazom predstavujú. (Sv. Nil.) Keď pred obrazmi svätých zapaľujeme 

svetlá a pálime kadidlo, chceme si tým znázorniť len osvietenie Ducha Sv. a cnosti svätých. (Sv. 

German)  

— Ani nikdy od obrazov neočakávame pomoci, ale od Boha na príhovor svätých. Len pohania sa 

domnievali, že obrazy majú istú silu, a preto dôveru svoju skladali do obrazov. No kat. kresťania nie 
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tak zmýšľajú. (Sn. Tr.) Ani Mojžiš neočakával pomoc od palice, ktorou činil veľké zázraky, ale tým viac 

od Boha. 

 

2. Ctenie obrazov svätých je nám užitočné; dostávame tým milosť pomáhajúcu 
(pomoc) a niekedy i mimoriadne milosti, bývame pri modlitbe chránení od 
roztržitosti a povzbudzovaní k dobrému. 
 
Obrazy Božie a priateľov jeho sú obostreté milosťou Ducha Sv. (Sv. Ján Dam.) Kdekoľvek postaví sa 

znak kríža, tam hneď zaháňa sa zlosť diabolská. (Sv. Amb.) Koľké hlboko upadnuté duše boli pri 
uväzovaní obrazu Svätého dojaté a potom sa obrátili; tak sv. Mária Egyptská pri pohľade na obraz 

Matky Božej v kostole Svätého kríža v Jeruzaleme. (Meh.) Ako radi upierali svätí svoj zrak na obrazy 

svätých, najmä pri smrti !  

— Aj mimoriadne milosti dosahujeme často pred obrazmi svätých; mysli obzvlášť na zázraky pred 
nimi. Obrazy svätých chránia od roztržitosti. Obrazy svätých sú akoby rebrík, po ktorom ľahšie 

môžeme vystupovať do neba. (A. Stolz) Lebo modlitba pred obrazmi je oveľa pobožnejšia, býva 
obyčajne rýchlejšie vypočutá. Votívne tabule u mnohých obrazov ukazujú, nakoľko modlitba pred 

obrazmi svätých bola osožná.  
— Obrazy svätých sú nám kázňou: znázorňujú nám živo niektorú pravdu viery (napr. Trojicu, očistec, 

vzkriesenie Kristovo a pod.), alebo napomínajú nás k nasledovaniu niektorého Svätého; lebo každá 

maľba je akoby krátkym životopisom človeka, ktorého vyobrazuje. (Sv. German) Dokonca obraz často 
mohutnejšie pôsobí, než kázeň. Lebo čo uchom vchádza, to neskoršie pôsobí na ducha ľudského, ako 
to, čo sa očiam predstavuje. (Horac) Obrazy nahrádzajú nevzdelanému ľudu knihu. (Sv. Reh. V.) Preto 

v stredoveku, keď ešte nebolo tlačených kníh, boli obrazy svätých veľmi rozšírené. (Z tých čias 

pochádzajú jasle, sv. hroby, obrazy krížovej cesty.) V našich katolíckych domoch Božích nachádza 

ľud na oltároch a stenách akoby krátky výťah z celého katechizmu. 
 

7. Ctenie relikvií. 
 

Relikvie sú pozostatky tiel svätých, alebo i také veci, ktoré ku Kristu alebo svätým v 
blízkom pomere stáli. 
 
Relikvie sú teda napr.: celé telo niektorého Svätého, rameno, noha alebo i malý kúsok z jeho kosti. 
Také relikvie nachádzajú sa často na oltároch, miestami i v držaní súkromných osôb. No práve relikvie 

vždy sú poznačené menom Svätého a pečaťou biskupskou. Nesmú sa nikdy predať, ale za ich osadenie 

smie sa zaplatiť. Od pradávnych čias ctili sa i také veci, čo v blízkom pomere stáli ku Kristovi alebo 

svätým, tak napr. kríž Kristov, jasle Ježiškove, rúcho Kristovo, umrlčia plachta Kristova, potový 

ručník Veronikin a pod. Sv. kríž Kristov bol r. 325 vyhľadaný cisárovnou Helenou a jedna časť jeho 
nachádza sa v kostole sv. hrobu v Jeruzaleme. Čiastky jaslí Ježiškových sú v Ríme v kostole Márie 
väčšej. Nešité rúcho Kristovo je v hlavnom chráme trierskom. (Roku 1891 bolo po 6 týždňov vystavené 

a 2 miliónmi ľudí navštívené. Za tento čas udialo sa pri ňom 11 uzdravení chorých, ktoré po prísnom 

vyšetrovaní museli sa uznať za veľké zázraky.) V Argenteuili pri Paríži je zase cisárom Karolom Veľkým 
darované rúcho Kristovo z mladosti jeho (v listine r. 1156 nazýva sa vrchným rúchom Dieťaťa Ježiša); 

roku 1680 a potom 1894 bolo po mesiac k ucteniu vystavené a tiež početne navštívené. Stôl 

z cédrového dreva, na ktorom Kristus ustanovil sviatosť oltárnu je v kostole lateránskom v Ríme. 
Umrlčia plachta Kristova je v Turíne. Potový ručník Veronikin je v chráme sv. Petra v Ríme. V Porýnsku 

jest ešte viac relikvií Kristových, darovaných cisárom Karolom Veľkým; tak v katedrálnom chráme v 
Cáchach (Aachen) plienky Dieťaťa Ježiša, ktoré sa zároveň so šatami Matky Božej a umrlčou plachtou 

Jána Krstiteľa každých 7 rokov vystavujú (posledný raz 1895); ďalej v Mníchovskom Gladbachu obrus 
zo stola poslednej večere, ako i čiastky šarlátového plášťa, bicieho posmešného odevu, ďalej trsť, 

kocka, huba, kopija, všetko pochádzajúce od umučenia Krista Pána.  
— Drahou relikviou je pre nás celá Svätá Zem. Sedem križiackych výprav v stredoveku (1096—1270) 

ukazuje, ako vysoko cenili si kresťania oddávna túto relikviu. Zvlášť ctené v sv. Zemi sú: miesta 

ukrižovania a sv. hrobu na Golgote (tam je kostol nad sv. hrobom, vyše 100 metrov dlhý, 
Konštantínom r. 334 vybudovaný), jaskyňa smrteľnej úzkosti a miesto nanebovstúpenia na hore 

Olivovej, dom poslednej večere na vrchu Sion, rodisko Kristovo v Betleheme a miesto zvestovania 

narodenia Kristovho v Nazarete. Domček preblahoslavenej Panny nachádza sa v Lorete v Itálii od r. 

1295.) Na všetkých miestach týchto nachádzajú sa kostoly, budované zväčša cisárom Konštantínom 

a jeho matkou sv. Helenou.  
— Od pradávnych čias ctili sa i šaty a mučenícke nástroje svätých, i miesta kde sa svätí narodili alebo 

boli pochovaní. Tak sv. Anton Pustovník (†356) mal vo veľkej úcte plášť z figového lístia, zdedený od 

sv. Pavla Pustovníka a nosieval ho len v najväčšie sviatky roka. (Sv. Hier.) Oddávna bolo zvykom 

stavať kostoly a oltáre na hroboch svätých a odbavovať tam služby Božie. 
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Sv. relikvie sú ctihodné preto, že telá svätých boli kedysi chrámom a nástrojom 

Ducha Sv. a raz slávne vstanú z mŕtvych. (Sn. Tr. 25) 
 

Židom pozostatky zomretého boli síce ošklivé, no kresťanom sú vzácne (Sv. Basil), lebo boli príbytkom 

Ducha Sv. (1. Kor. 3, 6; 16, 19) a sú semenom, z ktorého v deň vzkriesenia vzíde drahocenné telo. 

(1. Kor. 15, 42) Ctíme relikvie svätých, aby sme sa klaňali tomu, za ktorého zomreli. (Sv. Hier.) Ctenie 
relikvií zodpovedá i potrebám ľudskej prirodzenosti; veď zvykli sme si vziať niečo na pamiatku i po 

zomrelých priateľoch a príbuzných svojich; ďalej ctíme niektoré veci i po slávnych mužoch, ako napr. 
zbrane hrdinov, pluh, ktorým cisár Jozef kedysi oral a pod. Boh sám ctí relikvie svätých, lebo činí na 

nich zázraky. Preto niektoré telá svätých sú celkom neporušené a hybké, ako napr. telo sv. Terézie, 

sv. Františka Xaverského; z iných sú neporušené jednotlivé čiastky, ako napr. jazyk sv. Jána 

Nepomuckého, sv. Antona Paduanskeho, alebo pravica sv. Štefana, kráľa uhorského; ba niektoré 

vydávajú i ľubovôňu, ako telo sv. Terézie; z iných zase tiekol olej, ako z tela sv. Mikuláša. ≪Boh 

podelil si svätých akoby s nami; sám vzal si dušu, nám zanechal telo.≫ (Sv. Zl.) 
 

1. Relikvie svätých ctíme tým, že ich s úctivosťou chránime a navštevujeme. 
 

Už u Židov chránili sa relikvie s úctivosťou; tak Mojžiš pri vysťahovaní z Egypta pojal so sebou kosti 
Jozefove. (2. Mojž. 13, 19) Tak robili i prví kresťania. Keď sv. Ignác, biskup antiochijsky, v rímskom 

amfiteátri dvoma levmi bol roztrhaný a až do kosti zožraný, vzali jeho druhovia kosti jeho v noci a 
odniesli ich do Antiochie. (†106) Keď sv. Polikarp, biskup smyrnanský, bol spálený, pozbierali 

kresťania jeho kosti a vážili si ich nad drahokamy. (†166) Už za starodávna stavali kostoly, kaplnky 
alebo oltáre nad relikviami (hrobmi) sv. mučeníkov a konali tam obetu omše sv. Relikvie sa obyčajne 

aj ozdobujú a uschovávajú vo vzácnych nádobách. Ozdobujú sa umele robenými kvetinami alebo 

drahocennými kameňmi. Z úcty pred relikviami okrášľujeme vencami (len nemá ich byť priveľa) aj 

umrlčie truhly svojich príbuzných a ozdobujeme kvietkami ich hroby, obzvlášť v deň Všetkých 
verných dušičiek. Mnohé relikvie sú uložené v strieborných nádobách, tak napr. kríž Krista Pána, 

jasle Ježiškove. I niektoré telá svätých nachádzajú sa v strieborných rakvách (truhlách), napr. telo 
sv. Jána Nepomuckého v chráme sv. Víta v Prahe. Ba niektoré tela svätých sú v zlatých nádobách, 

ako napr. pozostatky sv. Bonifáca vo Fulde.  

— Od dávna býval aj zvyk putovať k hrobom svätých. Púte k hrobom sv. kniežat apoštolských Petra 
a Pavla v Ríme a na miesia svätej Zeme boli vo zvyku po 19 storočí. Už prví kresťania putovali tak 

početne do svätej Zeme, že na svätých miestach panoval veľmi často náramný stisk; kto by sväté 

miesta nebol navštívil, bol by sa považoval za menej pobožného, než iní. (Sv. Hier.) Už Origenes, 

najväčší kresťanský učenec svojho veku (†254), urobil sľub, že bude putovať k hrobom sv. kniežat 

apoštolských do Ríma. ≪Častejšie navštevujeme hroby svätých a kľakáme tam, aby sme nejakú 

milosť dosiahli≫. (Sv. Zl.) 
 

2. Ctením sv. relikvií dosiahneme od Boha mnohé dobrodenia. (Sn. Tr. 25) 

 
Relikvie sú pre nás pramene spasenia, z ktorých tečú nám od Boha mnohé dobrodenia. (Sv. Ján 

Dam.) Ako zo skaly na púšti voda vyvierala, lebo to Boh chcel (2. Mojž. 16. 35); tak z relikvií svätých 

vyplývajú pre nás mnohé dobrodenia, lebo to Boh chce. (Sv. Ján Dam.)  
— Telá svätých a hroby mučeníkov zaháňajú nástrahy diablov a často zjednávajú vyzdravenie 

v najurputnejších chorobách. (Sv. Just.) Sv. Augustín vypráva množstvo uzdravení chorých a dve 

vzkriesenia z mŕtvych malých detí, ktoré stali sa pri relikviách sv. mučeníka Štefana v severnej Afrike. 

Už v Starom zákone ožil jeden mŕtvy, keď prišiel do styku s kosťami proroka Elisea. (4. Kráľ. 13, 21) 
Ba už za života svätých činil Boh zázraky skrze ich telá. Chorá žena, ktorá sa dotkla obruby šiat 

Kristových, bola uzdravená. (Mat. 9, 22) Tieňom sv. Petra (Sk. ap. 5, 15) a potovými ručníkmi a pásmi 

sv. Pavla (Sk. ap. 19. 12) uzdravovali sa chorí. Ovšem že nie sú to relikvie, čo činia zázraky, ale Boh. 
Nie je teda povera, keď nábožný ľud často putuje na isté miesta, kde Boh relikviami alebo obrazmi 

svätých činí predivné veci. (Sv. Aug.) 
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8. Neobyčajná pocta Božia. 
 

Boha môžeme ctiť i skladaním prísahy alebo robením sľubu. 

 
Prísahu skladáme a sľub robíme nie vždy, ale len v istých prípadoch života svojho (teda neobyčajne); 

prísahu vtedy, keď ľudské svedectvá nedostačujú, sľub keď sa k tomu dobrovoľne odhodláme. 
Prísahou preukazujeme Bohu česť, lebo vyznávame jeho všemohúcnosť, spravodlivosť a svätosť. No 

sľubom konáme mu takrečeno obetu, lebo sa výpoveďou zaväzujeme k vykonávaniu takého diela, 

ktoré mu je milé. (Gury) 

 

1. Prísaha. 
Stáva sa neraz v živote, že druhému nechceme veriť. Keď  však tento dovedie svedka a ten vypovie:  

≪Áno, tak je ; ja som to videl≫, vtedy mu skôr uveríme. Tým viac uveríme mu, keď vieme, že dotyčný 

svedok je statočný človek. Avšak môže sa stať, že si blížny náš berie za svedka Boha, t.j. volá k Bohu 

vševedúcemu, aby svojou všemohúcnosťou oznámil pravdivosť prisahajúceho. V tomto prípade 

považujú sa jeho slová akoby za slová Božie. ≪Ako úradná pečať je na to, aby sa nariadenia potvrdili 

tak i prísaha je pečať Bohom nám daná k potvrdeniu pravdy≫ (Marchantius) Prísaha je zlatý peniaz 
vysokej hodnoty, razený menom živého Boha. (Stollberg) Prísahu skladal napr. Kristus pred Kajfašom, 
keď sa tento k potvrdeniu výpovede dovolával Boha (prísaha vypovedajúca); aj Esau pri varenej 

šošovici, ktorý zase prísahou stvrdil výpoveď (prísaha vypovedajúca). 
 

1. Prísahu skladať alebo prisahať znamená: volať Boha za svedka, že pravdu 
hovoríme alebo že sľub svoj dodržať chceme. 
 

Pri prísahe dovolávame sa Boha samého alebo svätých vecí. Keď sa Boha dovolávame, vravíme 

napr.: Boh je mi svedkom, ako je Boh na nebi, nech má Boh potrestá, tak mi Pán Boh pomáhaj atď. 
Pri prísahe dovolávame sa nasledujúcich svätých vecí: sv. evanjelia, sv. kríža, sv. sviatosti, neba a i. 

≪Lebo tieto veci nie sú schopné niečo dosvedčiť samy sebou alebo potrestať luhára, nuž je to vlastne 

sám Boh, ktorého za svedka voláme≫. (Sv. Tom. Ak.) Sám Kristus spomína, že možno prisahať skrze 

chrám, skrze nebo alebo skrze trón Boží. (Mat. 23, 21—22)  

— Kto však hovorí len: Naozaj, zaiste, na môj’ veru, na moju česť, nech som dobrý, ako ma tu vidíš a 

pod., ten iba s dôrazom prednáša svoju výpoveď, ale neprisahá.  

— Prísaha skladá sa buď jednoducho alebo so slávnostným obradom. Jednoduchá prísaha prichodí 
medzi ľuďmi v obyčajnom obchode, slávnostná zväčša pred súdom alebo u predstavených vrchnosti. 
(Mysli na prísahu vojakov a štátnych služobníkov.) Pri slávnostnej prísahe stojí prisahajúci s 
obnaženou hlavou pred krížom, pri ktorom stoja dve horiace sviece; tým má sa pripomínať to, že pred 

Kristom ukrižovaným niet ničoho skrytého. Prisahajúci dvíha hore tri prsty pravej ruky k rozpomienke 

na najsv. Trojicu. Slová: ≪Tak mi Pán Boh pomáhaj a jeho sv. evanjelium≫ značia, že sa prisahajúci 

zrieka pomoci Božej i zasľúbení sv. evanjelia, ak nevraví pravdy. Židia voči tomu musia päsť pravej 
ruky položiť na tóru, t.j. na zákon Mojžišovský (a síce na stranu 40) a pokryť hlavu. Mohamedáni 

dvíhajú iba jeden prst na znak viery v jedného Boha. 

 

2. Nepotrebujeme odoprieť prísahu, lebo je nielen dovolená, ale i milá Bohu. 
 
Keby prísaha nebola dovolená, ani Kristus nebol by prisahal (Mat. 26, 64); ani Boh nebol by prisahal 

Abrahámovi po obeti na hore Morii, že rozmnoží potomstvo jeho ako hviezdy nebeské a piesok morský 

(1. Mojž. 22, 16); ani Pavol nebol by tak často prisahal v listoch svojich. (Rim. 1, 9; 2. Kor. 1, 23) 
Ostatne prísaha má dobrý  účel; lebo slúži k vyrovnaniu sporov. (Žid. 6,16)  

— Prísaha je milá Bohu, lebo skrze ňu verejne vyznávame svoju vieru vo vševedúcnosť, spravodlivosť 
a všemohúcnosť Božiu, teda ctíme Boha. Preto neznabohovia (zvlášť sociálni demokrati) nepristanú 

na prísahu. Boh chce, aby sme prisahali, keď je potrebné. (Mojž. 22, 10) Keď Kristus povedal: ≪Vaša 

reč buď: Áno, áno; nie, nie! Čo je viac nad to, je od zlého≫ (Mat. 5, 37), vystríhal farizejov, čo ho 

počúvali, len od ľahkomyseľných, t.j. nepotrebných prísah, akým oni veľmi oddaní boli. Preto katolícki 
kresťania vôbec nepotrebujú odoprieť prísahu, ako robia niektoré náboženské sekty.  

— No predsa nemá sa prísaha nikomu vnútiť. Kto k prísahe vyzýva druhého, o ktorom vie, že bude 

krivo prisahať, ten prevyšuje vraha. Lebo vrah zabíja telo, ten však dušu, ba čo viac dve duše, totižto 

dušu prisahajúceho a svoju vlastnú, lebo táto zavinila smrť tamtej. (Sv Isid. Pel.) 
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3. Ale smieme prisahať len tak, keď je dôležitá príčina a vtedy len pravdivo, 

rozvážne a spravodlivo. (Jer. 4, 2) 
 

Kristus hovorí, že prísaha je od zlého (Mat. 5, 37), t.j. zavinená náchylnosťou človeka k zlému. Keby 

totiž ľudia boli ostali v prvotnom stave svätosti a spravodlivosti, nuž by ovšem prísaha nebola 

potrebná; no lebo viera a vernosť vždy viac mizli medzi nimi, museli sa utiekať k prísahe. (Meh.) Len 

potom, keď sa zlo rozhostilo po celej zemi, stala sa prísaha u ľudí obyčajnou; lebo sa pri veľkej 
nevernosti a skazenosti ľudskej už nikomu nemohlo ľahko dôverovať, ľudia volali za svedka Boha. 
(Sv. Zl.) Prísaha je podobná lieku; užíva sa, ako tento, len vtedy, keď jestvuje spravodlivá príčina. (Sv. 

Aug.) Prísaha je pre človeka tým, čím barla pre kaliku. Nesmieme teda prisahať ľahkomyseľne, t.j. 

pre malicherné veci. Predavači tovarov nie zriedka prisahajú ľahkomyseľne. (Rim. kat.) Od zvyku 

prisahania ľahko prídu ľudia ku krivej prísahe. (Sv. Aug.) Muž, ktorý veľa prisahá, je plný neprávosti 

a rana neodstúpi od domu jeho. (Sir. 23, 12) Preto prisahaj tak zriedka, ako len možno. ≪Ako ten, čo 

nevraví, nemôže luhať, tak ani ten, čo neprisahá, nebude krivo prisahať. (Sv. Bern.) Príčina k 

prisahaniu jestvuje vtedy, keď sme vyzvaní od vrchnosti alebo pred súdom.  

— Musíme prisahať pravdivo, t.j. pri prísahe musíme tak hovoriť, ako myslíme, a musíme mať i vôľu 

dodržať slovo. Krásny príklad dal rímsky vojvodca Begulus okolo r. 250 pr. Kr. Bol zajatý vo vojne 

nepriateľmi Kartágincami a 6 rokov držaný vo väzení. Na to poslali ho do Ríma prosiť o pokoj. Pred 

odchodom musel prisahať, že sa zase navráti, keby Rimania neustanovili pokoj. Keď prišiel do Ríma, 

vyprával v senáte o slabosti Kartágincov a vyzýval k vojne. Potom zase vrátil sa do zajatia, hoci ho 
všetci, i najvyšší kňaz pohanský, od toho zdržovali. (Meh.) Peter voči tomu krivo prisahal v preddvorí 

najvyššieho kňaza. (Mat. 26, 72) Pri prísahe nesmie byť nijakých dvojzmyslov. (Innoc. XI.) Tomáš 
Morus, kancelár anglický, bol kráľom Henrichom VIII. hodený do žalára, lebo neschvaľoval jeho 

nepriateľského správania sa voči kat. Cirkvi. Boli by ho pustili na slobodu, keby bol prisahal na tých 

málo slov: ≪Chcem sa poddať ustanoveniam svojho pána a kráľa≫. Ľudia radili mu urobiť to, lebo 

veď pri tých slovách mohol myslieť na Boha, najvyššieho Pána a Kráľa. On však povedal: ≪Nesmiem, 

musím prisahať po pravde≫. (Meh.) A predsa môžeme sa pomýliť, keď prisaháme, buď následkom 

nemožnosti, ako napr. choroby, alebo straty majetku môžeme byť ospravedlnený od vyplnenia slova, 

daného pod prísahou.  
— Musíme prisahať rozvážne, t.j. musíme si pred prísahou dobre rozmyslieť, či výpoveď naša je 

pravdivá alebo či výpoveď svoju dodržať môžeme a smieme. Kráľ Herodes nerozvážne prisahal na 

hostine, lebo tancujúcemu dievčaťu sľúbil pod prísahou dať všetko čo žiada. Tanečnica na radu svojej 
matky žiadala hlavu Jána Krstiteľa. (Mar. 6, 23)  

— Musíme prisahať spravodlivo, t.j. smieme vypovedať alebo sľúbiť len to, čo je dovolené.  

— Nepriatelia Pavlovi, ktorých bolo vyše 40, zaprisahali sa, že nebudú ani jesť ani piť, až ho zabijú. 

(Sk. ap. 23, 12) Aj dnes ešte slobodní murári (frajmaureri) prisahajú, že na smrtnej posteli nechcú 

prijať sv. sviatosti. Také prísahy sú nespravodlivé a neľúbia sa Bohu. 

 

4. Kto krivo prisahá, pácha hrozné bohorúhanie, priťahuje si kliatbu Božiu a večné 
zatratenie. 
 

Taká prísaha nazýva sa krivoprísahou. Krivoprísažník (t.j. ten, čo vraví a prísahou potvrdzuje 

nepravdu alebo pod prísahou sľubuje niečo, čo nechce dodržať) podobá sa človekovi, ktorý k 

padelaniu (falšovaniu) zneužíva úradnú pečať a preto nemôže obísť bez trestu. (March.) Kto krivo 

prisahá, pácha smrteľný hriech, na čokoľvek by prisahal. (Innoc. XI.) Nijaká dýka neraní tak ťažko, 
nijaký meč neusmrtí tak ukrutne, ako krivá prísaha. (Sv. Zl.) Kliatba Božia príde do domu 

krivoprísažníkovho. (Zach. 5, 4) Ľudí, čo krivo prisahajú, trestá Boh často náhlou a nenadálou 
smrťou. Sedeciáš, kráľ júdsky, prisahal vernosť Nabuchodonosorovi a potom zrušil prísahu. Ihneď 

dal mu Boh skrze proroka Ezechiela oznámiť prísny trest a smrť v Babylone (Ez. 17); a vskutku prišiel 
Nabuchodonosor, dal mu vypichnúť oči a odviedol ho do Babylonu, kde zomrel. (4, Kráľ. 25) Ladislav, 
kráľ uhorský, ustanovil mier s Muratom II., panovníkom Turkov, a potvrdil ho prísahou. Napriek 

tomu začal vojnu. V bitke pri Varne zahynul potom kráľ uhorský s prednejšími ľuďmi svojej krajiny 
(bol zabitý r. 1444). Krivoprísažníka trestá i svetský súd ťažkým žalárom. Cisár Karol Veľký dal ríši 

svojej zákon, aby tým, čo krivo prisahajú, pravá ruka odťatá bola; neskôr odtínali sa im len tri prsty 

pravej ruky, ktorými prisahali. 
— Ľahkomyseľné prisahanie je zase všedný hriech. Kto však má zlý zvyk prisahaním (božením) pri 

každej príležitosti potvrdzovať svoju výpoveď, či je už pravdivá alebo nie, ten ak si je povedomý 
prísahy, žije v stave smrteľného hriechu. (Gury.)  

— Keď niekto nespravodlivo prisahal, nesmie dodržať prísahu, ale má ju oľutovať. Tak napr. bol by 
mal urobiť Herodes.  
— Čo sa konečne týka zrušenia prísahy (t.j. nevyplnenia toho, čo sme pod prísahou sľúbili), toto je 

ťažký alebo všedný hriech podľa toho, či sľúbená vec je veľmi alebo málo dôležitá. Je s tým práve tak, 

ako so sľubom. (Suarez.) 
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2. Sľub. 
 

1. Sľub je dobrovoľne Bohu učinená výpoveď, urobiť niečo dobré. 
 

Sľub je výpoveď, ktorú Bohu činíme. Teda aspoň v duchu vzývame Boha, keď napr. hovoríme: ≪Bože 

môj, sľubujem ti atď.≫ Samé predsavzatie teda nie je ešte nijaký sľub; lebo preň ešte nikto (teda ani 

Boh) nemá právo požadovať niečo od nás.  

— Sľub je dobrovoľne urobená výpoveď. K urobeniu sľubu nik nie je zaviazaný (5. Mojž. 23, 22); teda 
ani nik nemôže byť k nemu nútený. Vynútený sľub je neplatný, no vôbec nie taký, ktorý človek robí 

zo strachu pred chorobou alebo počas núdze; lebo v takých prípadoch človek ešte vždy jedná 

dobrovoľne.  
— Bohu smieme sľúbiť len niečo také, čo sa mu páči; ale vôbec nie niečo zlé, ako urobil napr. Jefte, 

ktorý pred bitkou sľúbil Pánu Bohu, že mu v prípade víťazstva bude obetovať, čo mu z jeho vlastného 

domu najprv príde v ústrety. Prišla mu v ústrety jeho dcéra a on ju skutočne obetoval. (Súd. 11) Taký 

sľub je bláznivý a nemilý Bohu. (Kaz. 5, 3) Bezbožná je výpoveď, ktorá sa len skrze neprávosti 

vyplňuje. (Sv. Isid. Sev.) Taký sľub nesmie sa uskutočniť.  
— Obyčajne sľubujeme Bohu najláskavejšiemu urobiť niečo dobrého, k čomu nie sme zaviazaní, napr. 

vykonať nejakú púť. Ale môžeme sľúbiť i niečo, k čomu sme beztak zaviazaní, napr. zachovávanie 

cirkevných pôstov, svätenie nedelí, miernosť v jedení a pití a pod. No keď si potom nestojíme v slove, 

hrešíme dvojnásobne. Istý majiteľ dielne, ktorému jediná dcéra ťažko ochorela, sľúbil Bohu, že v 

prípade ozdravenia svojej dcéry nikdy viac nedá pracovať počas nedele a vo sviatky. Dcéra vyzdravela. 

On dodržal slovo. Bol i potom dvojnásobne zaviazaný k sväteniu sviatkov. Ako? 
 

Najviac sľubov činíme podmienečne. 
 
Uzatvárame akoby zmluvu s Bohom. Jakub sľúbil obetovať Bohu desiatu časť svojho majetku, ak ho 

šťastlive zavedie naspať do domu otcovského. (1. Mojž. 28, 20) Procesie počas krížových dní vznikli 

okolo roku 500 počas hladu skrze sľub sv. Mamerta, biskupa viennského; tak i procesia na sv. Marka 
okolo roku 600 počas moru skrze sľub sv. pápeža Rehora Veľkého. Pašiové hry, aké sa v Ober-

Ammergaue každých desať rokov odbavujú, vznikli roku 1633 počas nákazlivej choroby skrze sľub 
tamojšieho obyvateľstva. Sv. Ľudovít IX., kráľ francúzsky, v ťažkej chorobe sľúbil podujať križiacky 

pochod (1248). Ešte dnes mnohí počas choroby alebo nešťastia sľubujú navštíviť niektoré pútnické 
miesto (ako dokazujú tam votívne tabule) alebo darovať niečo istému kostolu (odtiaľ pochádzajú 

drahocenné omšové rúcha mnohých kostolov) alebo postaviť sochu, postiť sa po čas v isté dni a pod. 
Veľký pútnický kostol v Mariazelli vznikol skrze sľub Ľudovíta I., kráľa uhorského, urobený pred 

bitkou s Turkami (1363). 
 

Najdôležitejšie sú sľuby rehoľnícke, t.j. dobrovoľne Bohu urobená prísaha, 
zachovávať 3 evanjelické rady. 
 
Rehoľnícke sľuby sú: sľub chudoby, čistoty (panenskej) a poslušnosti. Tieto sú veľmi užitočné. Lebo 

skrze ne odlučuje sa človek úplne od sveta, aby Bohu lepšie slúžiť mohol. Aj Bohu sú rehoľnícke sľuby 

veľmi príjemné; lebo človek skrze ne venuje Bohu nielen svoje dobré skutky, ale i seba samého. Kto 

však daruje nielen ovocie stromu, ale i sám strom a ovocie jeho, ten viac daruje. (Sv. Anselm) Mnohí 

obetujú Bohu posvätné dary, napr. rúcho, olej, vosk a pod. ; no je ešte niečo lepšie, dokonalejšie, keď 
totižto sľubom obetujeme Bohu dušu svoju. (Sv. Aug.)  

— Rehoľnícke sľuby sú buď slávnostné (tak nazvané preto, že človek skrze ne prijíma ťažké 
zaviazanosti) alebo jednoduché. So slávnostnými sľubmi je spojené isté vnútorné posvätenie alebo 
posviacka. (Sv. Tom. Ak.) Čo je posvätené, to už nemožno použiť k svetským účelom. Inak je s vecami, 

ktoré sú iba požehnané. Práve tak je to i tu: Kto učinil slávnostné sľuby, ten je neodvolateľne 
zasvätený službe Božej. (Lehmkuhl) Slávnostné sľuby môže rozviazať len pápež z veľmi vážnych príčin. 

Kto chce skladať sľuby slávnostné, t.j. takzvanú profesiu (rehoľnícke vyznanie), musí najprv jeden 
rok stráviť v noviciáte a potom zložiť jednoduché sľuby na tri roky. (Pius IX. 19. mar. 1857)  

— Jednoduché sľuby môže zväčša rozviazať biskup alebo predstavený rehole z dôležitých príčin. (O 

rehoľníckych sľuboch a reholiach viď poučenie o prostriedkoch k dokonalosti.) 

 

2. Sľub robí dobrý skutok, ku ktorému sa zaväzujeme, milším Bohu. Preto ten, 

čo sľub robí, býva rýchlejšie vypočutý od Boha a skôr dostáva sa k dokonalosti. 
 

Sľubom dokazujeme Bohu svoju vernosť. Ba sľubom konáme Bohu takrečeno obetu, lebo sa 

zaväzujeme k vykonávaniu dobrého. Preto ten, čo sa napr. postí následkom sľubu, koná dokonalejší 

skutok, než ten, čo sa postí bez sľubu (Sv. Fr. S.), predpokladajúc, že nejedná s menšou láskou k 

Bohu. Preto vraví sv. Augustín: ≪Panenstvo je tak veľmi ctené nie preto, že je panenstvom, ale preto, 

že je zasvätené Bohu≫.  
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— Z toho dôvodu modlitba sľubujúceho býva rýchlejšie vypočutá. Keď obyvatelia oberammergauskí 

počas moru r. 1633 urobili známy sľub, neumrel tam nik na morovú ranu. Nábožná Anna urobila 
sľub a prosila Boha o potomka; Boh daroval jej veľkého proroka Samuela. (1. Kráľ. 1, 11) Prečo 

nachádzame na pútnických miestach toľko votívnych tabúľ darovaných so vzdávaním vďakov, prečo 

toľko sôch postavených pri cestách, prečo také drahocenné predmety venované niektorým kostolom?  

— Sľubom rýchlejšie prídeme k dokonalosti. (Sv. Fr. S.) Dosiahneme totiž viac sily k vykonaniu 

dobrého, lebo naša vôľa sľubom stane sa pevnejšou. (Sv. Fr. S.) Myšlienka: To sľúbil som Bohu 

svojmu, popudzuje nás mohutne k vykonaniu dobrého. ≪Najsvätejší mužovia často robili sľuby, aby 

sa takým spôsobom zviazali putami kázne Božej≫ (Sv. Reh. V.) Sľubom nadobúdame si i zvláštnych 
milostí. Môžeš teda pred dňami, v ktoré sa koná pamiatka niektorých svätých, zaviazať sa k 9-dňovým 

pobožnostiam alebo urobiť sľub na dobu pôstnu, adventnú, na mesiac máj, určený k úcte Matky 

Božej, na ružencový mesiac október a pod.; vtedy totiž môžeš sa zaviazať k istým modlitbám, posteniu 

sa alebo udeľovaniu almužny. Zato istotne dosiahneš od Boha nejakú zvláštnu milosť. Skúšaj len! 
 

3. No kto nedodrží sľub svoj, uráža Boha najláskavejšieho; tak i ten, kto bez príčiny 

odkladá vyplnenie svojho sľubu. (5. Mojž. 23, 21) 
 

Musíme dodržať slovo voči ľudom, tým viac voči Bohu. ≪Je oveľa lepšie, nesľúbiť, ako sľúbiť a 

nedodržať, čo sme prisľúbili.≫ (Kaz. 5, 4) Podvodný dlžník, čo nedodrží slovo, môže byť súdom 

prinútený k zaplateniu; a kto sa odťahuje od Boha, mal by ostať bez pokuty? (Sv. Pet. Dam.) Kto 
nedodrží svoj sľub, pácha buď ťažký alebo všedný hriech, podľa toho, či sľúbená vec je dôležitá alebo 

nie, či zaviazal sa pod ťažkým alebo všedným hriechom.  
—  Aj dvoch ťažkých hriechov môže súčasne dopustiť sa ten, kto hreší proti niektorému prikázaniu a 

pritom uráža aj úctu voči Bohu; ako napr. zrušením sľubu panenskej čistoty.  
— Kto by sľub svoj vyplniť nemohol, bol by ospravedlnený, no musel by vyplniť, koľko mohol. 

 

Preto každý, kto chce urobiť sľub, má si najprv dobre rozvážiť, či môže dodržať, čo 
sľubuje. 
 

Aj keď chceme niečo budovať, robíme najprv rozpočet a rozvažujeme, či budeme v stave dokonať 
stavbu. (Luk. 14, 28) Preto nemáme robiť sľub hneď na celý život, ale sprvu len na krátky čas a len 

neskôr môžeme ho predĺžiť. Sv. František Saleský urobil sľub, že bude sa denne modliť ruženec až 

do konca života svojho; potom neraz oľutoval, že sľub tento tak náhle učinil. Sv. Alfons urobil sľub, 

že nikdy nebude bez zamestnania. Avšak najprv skúšal po dlhší čas, či bude mu možné vyplniť taký 

sľub.  
— Neškodí tiež pred urobením ťažkého sľubu poradiť sa u spovedného otca alebo skúseného kňaza.  

— Z toho dôvodu nariadila Cirkev, aby každý, kto chce skladať rehoľnícke sľuby, žil najprv po celý 
rok v noviciáte. Po tento čas má si rozvážiť, či má povolanie k rehoľníckemu stavu alebo nie. Kto uzná, 

že nemá povolanie a predsa robí sľub, nech sa potom nežaluje na svoj stav, ale na seba samého. 

 

Kto sľub svoj nemôže dodržať, má požiadať svojho biskupa o jeho zrušenie alebo 

zmenenie. 
 

Kristus povedal apoštolom: ≪Čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané i na nebi≫. (Mat. 18, 18) 

Preto biskup je oprávnený zmeniť sľub. Sľub mení sa obyčajne na taký dobrý skutok, čo je ešte 
osožnejší spaseniu duše sľubujúceho, obyčajne na prijímanie sv. sviatostí.  

— Je päť sľubov, od ktorých len pápež môže dišpenzovať (oslobodiť), a síce: sľub vstúpiť do cirkevnej 

rehole; sľub doživotnej čistoty; sľub putovať do Ríma (k hrobom sv. kniežat apoštolských); sľub 

putovať do Jeruzalema (k sv. hrobu); sľub putovať do Kompostelly (k hrobu sv. Jakuba). V súrnych 
prípadoch môže dišpenzovať i biskup; aj vtedy, keď sľuby tieto len podmienečne boli urobené, alebo 

nie s úplnou slobodou, s úplnou rozvahou a v nevedomosti o následkoch sľubu.  
— Spovedníci počas jubilea smú zmeniť najviac sľubov na iné dobré skutky.  

— Sľubujúci má právo zmeniť sľub svoj na lepší. Boh bude sa tak málo hnevať, ako človek, ktorému 

chceme viac platiť, než sme mu dĺžni. (Sv. Bern.) 

 
 

  



224 
 

 

Druhé prikázanie Božie. 
 

Toto znie: ≪Nevezmeš mena Pána Boha svojho nadarmo≫, t.j. nebudeš ho vyslovovať bez úcty. Pod 

≪menom Božím≫ rozumie sa nie iba z písmen a slabík zložené meno Božie, ale skôr veličenstvo Božie. 

(Rim. katech.) 

 
V 2. prikázaní Božom káže nám Boh preukazovať svojej božskej velebnosti 

príslušnú úctu, a zakazuje všetko, čo uráža úctu akú sme mu podĺžni. 
 
Bohu najláskavejšiemu podĺžni sme úctu preto, že je Pán nekonečnej velebnosti a 

nekonečnej dobroty. 
 
Úcta je zmes bázne, lásky a vážnosti. Keď počuješ, že cisár má mnoho miliónov poddaných, mnohé 

stotisíce vojsk, čo iba na pokynutie jeho tiahnu do poľa, že ďalej jediným slovom môže ľudí urobiť 
šťastnými alebo nešťastnými, pocítiš pred ním bázeň. No keď zase počuješ o jeho veľkej dobrote a 

snahe, urobiť šťastnými svojich poddaných, budeš ho milovať a vážiť si. Práve tak je i s Bohom, keď 
rozmýšľaš o jeho nekonečných dokonalostiach a veľkej láske k nám. (Galura)  

— Nuž rozmýšľaj o dokonalostiach Božích! Hľa, na zemi žije asi 1500 milión ľudí. Všetkých pozná, 

zachováva a spravuje Boh najdobrotivejší, počuje ich modlitbu, pomáha im v núdzi, odpláca alebo 
trestá ich zväčša už na zemi. Ó, jak veľká musí byť vedomosť tejto najvyššej bytosti! V priestore 

svetovom pohybujú sa milióny ohromných gúľ, všetky stvoril Boh, zachováva a pohybuje ich. Aká 
veľká je sila jeho ! Teraz ešte to, čo nevidíme: milióny nebeských duchov; všetkých pozná, zachováva 

a spravuje Boh najláskavejší, všetci klaňajú sa mu. Ó, aká veľká je velebnosť jeho! ≪Kto medzi silnými 

je podobný tebe, ó Pane ? Kto je podobný tebe, tak velebnému v svätosti, tak hroznému a 

chválitebnému, tak zázračnému ?≫ (2. Mojž. 15, 11) O veľkej dobrote Božej k nám ľuďom Viď I. diel. 

Pre velebnosť jeho máme báť sa Boha, no pre veľkú dobrotu jeho máme ho milovať. Bázeň a láska 

dohromady sú úcta. 
 

I. Úctu máme preukazovať Bohu nasledujúcim spôsobom: 
 
1. Máme často s pobožnosťou a pohnutím srdca vzývať meno Božie, najmä na 

začiatku každej práce, v núdzi a pri smrti. 
 
Cirkev žiada, aby sme meno Božie častejšie vzývali. Lebo kedykoľvek nábožne vzývame sväté mená, 

≪Ježiš≫ a ≪Mária≫, dosiahneme 25-dňové odpustky; a kto za života svojho mal zvyk vzývať tieto 

mená, dostane v hodinu smrti plnomocné odpustky. (Klem. XIII. 5. sept. 1759). Už hvezdár Newton, 
ktorý z hviezd poznal velebnosť Božiu, mal veľkú úctu pred menom Božím; obnažil a sklonil hlavu 

každý raz, keď ho počul vysloviť. Aj dnes ešte nábožní kresťania skláňajú hlavu, keď pri modlitbe 
spomínajú meno Ježiš; tak robí i kňaz pri modlitbách omšových. Sv. Ignác, biskup antiochijsky, 

ktorého v detinskom veku jeho sám Spasiteľ držal za ruku, keď hovoril k apoštolom: ≪Kto sa uponíži, 

ako tento maličký, väčší je v kráľovstve nebeskom≫ (Mat. 18. 4), vyslovoval v živote svojom mnoho 

tisíckrát meno Ježiš; ešte pred svojou smrťou povedal: ≪Toto meno nemôže ustúpiť z úst mojich, 

nemôže zmiznúť zo srdca môjho≫. Tie dva levy, ktorým svätý v amfiteátri rímskom bol predhodený, 

nedotkli sa jeho srdca; v ňom mohlo sa čítať meno Ježiš, utvorené modrými žilami. (Kat. 
Emmerichova). Sv. Pavol v listoch svojich spomína asi 250-krát meno Ježiš. V litániách k 

najsvätejšiemu menu Ježiš vzýva sa toto veľmi často.  

— Meno Božie máme vzývať na začiatku každej práce, obzvlášť ráno. ≪Všetko, čokoľvek činíte slovom 

alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša≫. (Kol. 3, 17) Hovor teda pred každou prácou, ba i 

pred najnepatrnejším dielom: ≪V mene Božom≫ alebo ≪v mene Ježiša≫; alebo prežehnaj sa a hovor 

pritom obvyklé slová. Takýmto spôsobom nadobudneš si božské požehnanie, teda šťastie pri práci a 

veľkú odplatu i za najmalichernejšie dielo; lebo Spasiteľ sľubuje odplatu i za pohár studenej vody, 

ktorý v mene jeho dáme blížnemu. (Mar. 9, 40)  

— Aj v núdzi máme vzývať meno Božie. Boh hovorí: ≪Vzývaj ma, v deň súženia vytrhnem ťa a budeš 

mi vzdávať česť.≫ (Ž. 49, 15) Roku 1638 rútilo sa vojsko kresťanské na Turkov, čo pred Viedňou 

ležali táborom a volalo: ≪Ježiš a Mária!≫ Vydobylo skvelé víťazstvo. (Meh.) Keď vojaci Rudolfa 

Habsburského mali bojovať proti 4-krát väčšej vojenskej sile českého kráľa Otakara, ktorá s volaním 

≪Praha, Praha≫ na nich sa hnala, privolali si k boju: ≪Kristus, Kristus!≫ a vydobyli slávne víťazstvo 

(1278).  
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— Vzývaj meno Ježiš obzvlášť pri smrti; rob ako sv. Štefan, ktorý volal: ≪Pane Ježišu, prijmi ducha 

môjho !≫ (Sk. ap. 7, 58) Pováž i posledné slová umierajúceho Spasiteľa. Vzývanie mena Ježiš v hodinu 

smrti je vôbec potrebné k získaniu odpustkov pre umierajúcich.  

— Meno Ježiš máme vzývať zvlášť preto, lebo je najmocnejšie meno, skrze ktoré všetko môžeme 
dosiahnuť. Kto v tomto mene prosí Boha, toho modlitba bude vypočutá. (Ján. 16, 23) Skrze meno 

Ježiš činili zázraky apoštoli a svätí; mysli na slová Petrove ku chromému od narodenia pri dverách 

chrámových: ≪V mene Ježiša vstaň a chod≫. (Sk. ap. 3) Vzývaním mena Ježiš môžu veriaci zaháňať 

diablov; tak prisľúbil Kristus. (Mar. 16, 17) Keď vzývame meno Ježiš, bojuje s nami Kristus proti 

satanovi; preto nepriatelia utekajú, akonáhle počujú meno Ježiš. (Sv. Just.) Diabli trasú sa, keď sa 

spomína toto meno. (Sv. Reh. Nz.) Meno Ježiš má toľkú silu proti diablom, že účinkuje i vtedy, keď 
ho zlí ľudia vyslovujú. (Orig.) Meno Ježiš má zvláštnu silu potešiť myseľ. (Sv. Vavr. Just) Podobá sa 

oleju (Pies. n. p. 1, 2); ako tento svieti, živí a uľavuje bolesti, tak i meno Ježiš, keď ho vzývame. (Sv. 
Bern.) Meno Ježiš je pomocný prostriedok vo všetkých nebezpečenstvách, proti duchovnému, 

telesnému i súčasnému zlu. (Sv. Vinc. Fer.) Tvrdím, že meno Ježiš, vzývané s pravou pobožnosťou, 
lieči i telesné neduhy. (Sv. Vinc. Fer.) Ako v ohnisku stretajú sa všetky lúče (papršleky), tak v mene 

Ježiš sú zahrnuté všetky milosti. ≪Niet iného mena pod nebom, skrze ktoré by sme mohli byť spasení.

≫ (Sk. ap. 4, 12) V mene Ježiš má sa skloniť každé koleno nebeských, pozemských i pekelných. (Filip. 

2, 10) Keby každý mohol povedať ako sv. Bernard: ≪Meno Ježiš je mi medom v ústach, ľúbozvukom 

v uchu a rozkošou v srdci≫. Avšak sotva bude niekto v stave nábožne vzývať toto meno, ak žije v 

hriechu smrteľnom; lebo ≪nik nemôže povedať: Pane Ježišu, iba v Duchu Svätom≫ (1. Kor. 12, 3), 

t.j. musí mať Ducha Sv. 

 

2. Máme ukazovať veľkú úctu voči všetkému, čo je určené k pocte Božej, zvlášť 

voči sluhom Božím, voči svätým miestam a veciam a voči úkonom náboženským. 
 
Máme ukazovať veľkú úctu voči sluhom Božím. Krásny príklad zanechal nám gróf Rudolf Habsbursky. 

Tento stretol raz na poľovačke kňaza, ktorý s Najsvätejším išiel k chorému. Rudolf hneď zostúpil z 

koňa a ponúkol ho kňazovi. Keď mu tento zase naspať doviedol koňa, neprijal ho, ale venoval ho 
svätej službe. Kňaz sľúbil mu vysokú hodnosť a veľké šťastie. O 9 rokov nato (1272) bol Rudolf vo 
Frankfurte od nemeckých kniežat za kráľa vyvolený. (Meh.) Podobne jednal aj Alexander Veľký; keď 

mu najvyšší kňaz židovský v kňazskom rúchu na čele všetkých kňazov vyšiel v ústrety, padol pred 

ním na zem. Na otázku, prečo to robí, odvetil:  ≪ Neklaňal som sa jemu, ale Bohu, ktorého kňazom 

je≫. (Meh.) Kristus požaduje veľkú  úctivosť voči kňazom; lebo hovorí: ≪Kto vás zavrhuje, mňa 

zavrhuje≫. (Luk. 10, 16) ≪Nedotýkajte sa pomazaných mojich≫. (1. Kron. 16, 22) Či neviete, že česť, 

preukazovaná kňazovi preukazuje sa Bohu samému? (Sv. ŽI.) Viď o tomto ešte pri náuke o posvätení 

kňazstva.  

— Boh žiada veľkú úctivosť voči svätým miestam a veciam. Mojžišovi, ktorý blížil sa k horiacemu kru 

tŕňovému, privolal: ≪Nepribližuj sa sem, vyzuj obuv z nôh svojich, lebo miesto, na ktorom stojíš je 

zem Svätá≫. (2. Mojž. 3, 5) V Starom zákone bolo prísne zakázané dotknúť sa archy úmluvy. (4. Mojž. 

4, 15) Majte úctu pred mojou svätyňou. (3. Mojž. 26, 2) Nechoď nikdy inak do domu Božieho, než 

akoby si šiel do neba a nehovor, ani nečiň tam nič, čo zemou páchne. (Sv. Nil) Domu tvojmu, ó Pane, 

patrí svätosť. (2. 92, 5)  
— Máme ukazovať veľkú úctu voči náboženským úkonom. Sv. Alžbeta uhorská snímala si pri každej 

omši korunu z hlavy a na omšu nikdy nebrala na seba šperky. Mnohí kresťania zvykli kľačať počas 

celej sv. omše. Z veľkej úctivosti vstávame, keď číta sa evanjelium, teda slovo Božie, chováme sa vážne 

pri prijímaní sv. sviatostí a pod. 

 

3. Boha najláskavejšieho máme často chváliť pre jeho nekonečnú dokonalosť a 
dobrotu, obzvlášť keď prijímame jeho dobrodenia. 
 
Traja mládenci v ohnivej peci zaspievali utešenú chválopieseň, keď ich Boh zachránil od ohňa. (Dan. 

3) Tobiaš hneď slávil Boha, keď sa mu zrak prinavrátil. (Tob. 11, 17) Mysli i na chválospev vysoko 

požehnanej Matky Božej u Alžbety, na takzvaný magnificat a na chválospev uzdraveného Zachariaša, 

takzvaný benediktus (Luk. 1) Hovor i ty po každom prijatom dobrodení: ≪Buď Bohu chvála≫ alebo 

≪Sláva Bohu Otcu i Synu atď.≫ a pozdravuj často: ≪Pochválen Ježiš Kristus≫. O koľko krásnejší 

a požehnanejší je tento nábožný pozdrav od nechutného a jalového: Dobrý deň, dobré ráno, dobrý  

večer a podobných otrepaných rečí. (Meh.) I protestantský básnik Klopstock hovorí, že vždy bol hlboko 

dojatý, keď medzi katolíkmi počul tento pozdrav.  

— A keď snáď následkom nejakej choroby nemôžeš jazykom chváliť Boha, chváľ ho srdcom. Lebo Boh, 

ktorý nemá uši telesné, nepotrebuje zvuk tvojho hlasu; on viac hľadá len srdce a preto uspokojuje sa 

s vôľou. (Sv. Aug.) Chváľ, duša moja Pána a všetko čo je vo mne, sväté meno jeho! Chváľ duša moja 

Pána a nezabúdaj na všetky dobrodenia jeho. (Ž. 102, 2) Dobrorečiť budem Pánovi každý čas; chvála 

jeho vždy bude v ústach mojich. (Ž. 33, 3) Požehnané buď meno Pánovo odteraz až na veky. Od 
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východu slnka až do západu chválitebné meno Pánovo. (Ž. 112, 3) Keď chválime Boha je to k nášmu 
najlepšiemu; lebo tým v hojnej miere ťaháme dolu na seba božské požehnania. 
 

II. Z úcty pred Bohom nesmieme sa dopúšťať: 
 

1. Ľahkomyseľného vyslovovania mena Božieho a iných svätých mien. 
 
Mnohí ľudia majú zvyk pri každej maličkosti bez zmyslu hovoriť: ≪Pán Boh≫, ≪Ježiš, Mária, Jozef

≫ a pod. Oduč sa od tohto zlozvyku a upozorňuj aj iných na ich chybu, keď znesväcujú meno Božie. 

≪Ak miluješ Pána Boha svojho z celého srdca a vidíš, že sa meno jeho znesväcuje veľmi odporným 

spôsobom, nemôžeš to strpieť pokojným srdcom≫. (Sv. Bern.) Ľahkomyseľné vyslovovanie mena 

Božieho alebo iných svätých mien je vždy aspoň všedný hriech. ≪Meno Božie nemaj ustavične v 

ústach svojich a nemiešaj sa do mien svätých, lebo pritom nebudeš bez viny≫. (Sir. 23, 10) Pán 

nebude považovať za nevinného toho, kto meno Pána Boha svojho nadarmo vzal. (2. Mojž. 20, 7) Veď 

dávame pozor i na to, aby sa nám sviatočné šaty častejším obliekaním nezodrali; tým viac musíme sa 
chrániť nerozvážne zneužívať meno Božie, hodné najvyššej úcty našej. (Sv. Zl.) Židia sa z povery ani 

len neopovážili vysloviť meno Božie ≪Jehova≫ (Rim. katech.); vždy menovali Boha len ≪Pánom≫. 
 

2. Zlorečenia. Toto záleží na tom, že v hneve žiadame (želáme) zle istým osobám 
alebo veciam a pritom spomíname sväté mená. 
 
Tak napr. rodičia v hneve žiadajú niekedy zle svojim dietkam, remeselníci svojim nástrojom, t.j. 

preklínajú ich; pritom obyčajne vyslovujú mená ≪Pán Boh≫, ≪kríž≫, ≪krst≫, ≪Mária≫, ≪nebo≫ 

a pod. Také preklínanie, pri ktorom sa sväté mená vyslovujú, je hriech proti láske k blížnemu. Z úst 

kresťana má vychádzať len dobrorečenie. (1. Pet. 3, 9) Ústami modlíš sa, prijímaš telo Pánovo a tými 

istými ústami i tým istým jazykom opovažuješ sa kliať a urážať Boha svojho ? (Didak) 

 

Boh trestá zlorečníka tým, že niekedy jeho kliatbu splní. 
 
Sv. Augustín vypráva o jednej matke, ktorá preklínala spurných synov svojich, čo ju bíjali. Synovia 

dostali potom silné trhanie v údoch, túlali sa bez pokoja po rozličných krajinách, až konečne dvaja z 

nich prišli do mesta Hippa v severnej Afrike, kde sv. Augustín bol biskupom, a tam pri relikviách sv. 
Štefana boli uzdravení. (Meh.) Sv. Ignác Loyolský prosil o almužnu jedného španielskeho zemana; no 

tento sa nahneval a kričal, kľajúc: ≪Bodaj som zhorel, ak nezaslúžiš si byť spálený na hranici !≫ 

Hneď nato prišiel chýr, že sa narodil dedič následníka (trónu); všetko náhlilo sa prejaviť radosť svoju 

streľbou a ohňostrojom, medzi inými i menovaný zeman. Neopatrnosťou jeho zapálil sa však na pôjde 

sud s prachom a vybuchol. Zeman bol na celom tele strašne popálený, pokaličený a zomrel biednou 
smrťou. Niekto oral a sial, ustavične kľajúc; je teda spravodlivé, keď neúroda zastihne jeho pole. Iný 
preklínal svoj dobytok; aký div, keď mu hynie? Tretí ustavične kľaje pri práci; práca nedarí sa mu a v 

ničom nemá šťastia. Hľa, ako Boh vyslyšal kliatby; ≪Miloval zlorečenie i príde mu≫. (Ž. 108, 18) 

 

Kto má zlý zvyk kliať, je v nebezpečenstve, že príde o večné spasenie. 
 
Zlorečenie je hriech pekelný, ktorý nielen zaslúži peklo, ale v ňom i ďalej trvá. (Pruner) Diabol síce 

kľaje a zlorečí Bohu, avšak ako padlý duch zachoval si ešte vždy istú úctivosť a bojazlivosť pred 

Bohom; lebo sa trasie a uteká, keď počuje meno Ježiš. Ale človek opovažuje sa neúctivo vyslovovať 

meno ≪Ježiš≫, ≪Boh≫, ≪sviatosť≫ a pod. To je ešte horšia reč než diablova. (Sv. Reh. Naz.) Z reči, 

ktorú pocestný hovorí, môžeme usudzovať či je z Germánie, Itálie, Francúzska; tak i zo zlorečenia, 

ktorému niekto je oddaný, môžeme usudzovať, že do pekla patrí, lebo hovorí ako v pekle hovoria. Sv. 
otcovia považujú zvyk kliať za znak večného zavrhnutia. Zlorečníci sú vylúčení z kráľovstva 

nebeského. (Ž. 36,22) Zlorečníci nebudú vládnuť kráľovstvom Božím. (1. Kor. 6, 10)  
— Kto len raz kľaje, pácha všedný hriech, ak blížnemu nežiada veľkého zla; avšak hriech tento je 

väčší, než ľahkomyseľné vyslovovanie mena Božieho, lebo uráža nielen úctu pred Bohom, ale i lásku 
k blížnemu. 
 

3. Neslušného chovania sa voči osobám Bohu posväteným, posvätným miestam, 
veciam alebo úkonom. 
 
Zavrhovanie kňazov padá naspať na Boha, lebo Kristus hovorí: ≪Kto vás zavrhuje, mňa zavrhuje≫. 

(Luk. 10, 26) Kto potupuje alebo zavrhuje kňaza, zneucťuje Boha a zaslúži si ten istý trest, ako Židia, 
ktorí potupovali a zavrhovali Syna Božieho. (Mária Lat.) Odtiaľ, že sa duchovným predstaveným už 

nepreukazuje česť, pochádzajú všetky zlá. (Sv. Zl.) Ako veľmi boli už potrestaní chlapci, čo sa sluhovi 
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Božiemu Eliseovi posmievali; prišli z lesa dva medvede a roztrhali ich. (4. Kráľ. 2, 24) Boh uráža sa i 

neprístojným správaním sa v kostole, ako smiechom, šeptaním, obzeraním sa, neslušným držaním 
tela a pod. Neslušné je i vypľuvanie v kostole, obzvlášť blízko oltára, ako i v laviciach, kde ľudia 

kľakajú. O ľuďoch, ktorí sa v kostole neslušne chovajú, hovorí sv. Ambróz: ≪Prichádzajú do kostola 

s malými hriechmi a vychádzajú s veľkými≫. Neslušnosti proti Bohu v jeho dome urážajú ho viac; 
veď i my ťažšie nesieme, keď nás niekto potupuje vo vlastnom dome. Preto láskavý Spasiteľ vyhnal z 

chrámu kupcov a predavačov, vraviac: ≪Dom môj je dom modlitby; ale vy ste ho učinili pelešou 

lotrovskou≫. (Mat. 21, 13) Kto poškvrní chrám Boží, toho Boh vyhubí. (1. Kor. 3, 17) Podobná 
úctivosť, ako posvätným miestam, patrí i posvätným veciam. Keď Dávid archu úmluvy dal priniesť 
do Jeruzalema, opovážil sa jeden Izraelita menom Oza dotknúť sa jej svojou rukou; Boh potrestal ho 

naskutku smrťou. (2. Kráľ. 6, 7) Kráľ Oziaš bol potrestaný malomocenstvom, lebo svojvoľne vkročil 

do svätyne a chcel tam kadiť voňavé veci. (2. Kron. 26) Aj rušenie a vysmievanie náboženských 
úkonov je hriech. Tohto hriechu dopustili sa synovia Heliho, ktorí prerušili obetovanie v chráme 

židovskom a kradli obetné mäso. (1. Kráľ. 2) Aj dnes niekedy bývajú prípady, že zlostní ľudia 

neslušným správaním sa (krikom, neobnažením hlavy a pod.) rušia kázeň, sobáš, procesiu a pod., 
urážajú kňaza keď ide k chorému, alebo posmešne napodobňujú cirkevné úkony. Také prečiny bývajú 
podľa štátnych zákonov považované a trestané ako rušenie náboženstva.  
 

4. Bohorúhania. Tohto dopúšťa sa, kto potupne hovorí o Bohu, jeho svätých alebo o 
predmetoch, ktoré určené sú k pocte Božej. (Sv. Tom. Ak.) 
 

Cisár Julián odpadlík nikdy inak nepomenoval Syna Božieho, ako ≪Galilejčanom≫ (čo vtedy bolo 

prezývkou); ešte pri smrti, ranený kopijou, že zvolal: ≪Galilejčan, ty si zvíťazil !≫ (†363) Avšak stáva 

sa, že zlí ľudia ešte potupnejšie slová proti Pánu Bohu z úst vypúšťajú, Tak robia obyčajne v nejakom 
trápení a súžení, kde domnievajú sa, že sa im horšie vodí, než zaslúžili.  

- Bohorúhania dopúšťa sa i ten, kto o Bohu opovržlivo hovorí. Tak aragónsky kráľ Alfons mal sa 

vysloviť: ≪Keby som bol býval pri stvorení sveta, bol by som mnoho povedal Bohu, čo by bol mohol 

lepšie spraviť≫. Bohorúhania dopúšťa sa, kto niečo takého, čo Bohu je vlastné, niektorému tvoru 

pripisuje. (Sv. Bonav.) Tak hrešil ľud, ktorý kráľovi Herodesovi Agrippovi pri jeho reči privolával: ≪
Toto je hlas Boží a nie ľudský≫. (Sk. ap. 12, 22) U Židov bývali častejšie také bohorúhania; preto 

žaloval sa Boh skrze proroka Izaiáša: ≪Menu môjmu rúhajú sa celý deň bez prestania≫. (Is. 52, 5) 

Aj ten, kto sa vysmieva zo svätých, hreší bohorúhaním. Ako Boh je chválený vo svätých svojich (Ž. 

150, 1), tak i potupovanie svätých vzťahuje sa na Boha. (Sv. Tom. Ak.)  
 

Spôsob bohorúhania je svätokrádež. Tohto hriechu dopúšťa sa, kto niečo takého, 

čo k pocte Božej je určené, potupným spôsobom používa. 
 

Takého bohorúhania dopustil sa babylonsky kráľ Baltasar, ktorý v opitom stave dal doniesť na stôl 
posvätné nádoby, uchvátené v Jeruzaleme, čo k pocte pravého Boha boli určené a hodoval z nich. 

(Dan. 5) Tohože hriechu urobil sa vinným i ten hráč na lotérii, čo idúc do lotérie, vzal si do klobúka 
obrázok Svätého, no keď videl sa sklamaným vo svojich nádejach, vytrhol obrázok z klobúka a s 

preklínaním šliapal ho nohami. (Meh.) I porúchanie (okyptenie) krížov alebo sôch pri cestách je istý 

spôsob bohorúhania. Lebo ktože by tiež nepovažoval za urážku veličenstva, keby niekto potupne 

zachádzal s korunou, podpisom, alebo obrazom kráľovým? Tohože hriechu dopúšťa sa i ten, kto 
nehodne prijíma sv. sviatosti, uchvacuje majetok cirkevný, kradne v kostole a pod. O slobodných 
murároch (frajmaureroch) tvrdí sa, že si od kostolných zlodejov alebo od prijímajúcich hľadia zaopatriť 

sväté hostie, aby ich potom ohavne pošpinili a na posmech obrátili. Toto je takzvaná čertovská omša 
slobodných murárov. Je to naozaj dielo satanské, ak vskutku jestvuje. 

 

Bohorúhanie je naozaj hriech diabolský a jeden z najťažších hriechov. 
 
Bohorúhanie je hriech vlastný len diablom a zatrateným. (Sv. Tom. Ak.) Bohorúhanie je hriech 

diabolský; ako Duch Sv. hovorí skrze dobrých, tak diabol skrze bohorúhačov. (Sv. Bernardín)  
— Bohorúhač je horší od psa; lebo pes nehryzie Pána svojho, ktorý mu už toľko dobrého urobil, ak 

ho tento trestá. Bohorúhač svojim jazykom zasliňuje Boha, od ktorého už toľko dobrodení obdržal; 

nepomyslí si že Boh, keď ho navštevuje, má na zreteli len jeho blaho (Sv. Bern.) Keď sa svätému 

biskupovi Polykarpovi smrťou vyhrážali, ak nebude sa rúhať Kristovi, odpovedal: ≪Už 86 rokov 

slúžim mu a nikdy neublížil mi v ničom; akože by som sa mohol rúhať svojmu Kráľovi a Spasiteľovi?≫ 
(† 167)  

— V porovnaní s bohorúhaním zdajú sa malými všetky ostatné hriechy. (Sv. Hier.) Každým iným 

hriechom prehrešuje sa človek len nepriamo voči Bohu; ale bohorúhaním prehrešuje sa proti samému 

Bohu, nie proti obrazu jeho. ≪Bohorúhač otvoril ústa svoje proti Najvyššiemu≫ (Sv. Hier.), proti 

Svätému Izraelovmu (4. Kráľ. 19, 22) Bohorúhanie je ešte väčší hriech, než krádež a vražda. (Sv. Hier.) 
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Je horšie ako urazenie veličenstva, lebo je urazením Kráľa kráľov. ≪Keď niekto hanobí dobrého 

panovníka, nuž je to špatný hriech; ale najohavnejšia neprávosť je, keď si to dovoľuje proti 

najzvrchovanejšiemu Kráľovi≫. (Sv. Aug.) Všetky iné hriechy majú svoj pôvod sčiastky v ľudskej 

krehkosti, sčiastky v nevedomosti; ale hriech bohorúhania vyviera zo zlosti srdca. (Sv. Bern.) Pri 

každom hriechu má hriešnik nejakú výhodu; pri pýche svoju vážnosť pred ľuďmi, pri skúposti 
peniaze, pri nemiernosti lahodenie ďasnám atď., no pri tomto hriechu niet nijakej výhody, nijakej 

rozkoše, ktorá by sa mohla dosiahnuť. (Sv. Bern.)  
— Za bohorúhanie bola u Židov ustanovená pokuta smrti. (Sv. Tom. Ak.) Bohorúhanie je hriech 

smrteľný; len vtedy nebolo by hriechom smrteľným, keby sa vyslovilo v prenáhlenej náruživosti a 

bez rozvahy. (Sv. Tom. Ak.) Nebojíš sa ozaj, že padne oheň z neba a zničí ťa, keď otváraš ústa svoje 

proti Všemohúcemu? Nebojíš sa, že otvorí sa zem pod tebou a pohltí ťa? Neklam sa, ó človeče, lebo 

nemôžeš ujsť ruke všemohúceho Stvoriteľa. (Sv. Efr.) 
 

Bohorúhanie stíha Boh už teraz ťažkými trestami a raz potrestá ho večným 

zatratením; okrem toho i svetský súd trestá ho ťažkým žalárom. 
 
Boh nedá sa vysmievať. (Gal. 6, 7) Akonáhle kráľ Baltasar zneuctil posvätné nádoby, hneď bol nad 

ním vynesený súd, rozpamätaj sa len na ruku, ktorá písala na stene. Ešte tej samej noci bol v posteli 

zavraždený od nepriateľov, čo do mesta vtrhli, a cela ríša padla do rúk nepriateľských. (Dan. 5) 
Assyrský kráľ Senacherib rúhal sa Bohu, keď viedol vojnu proti Izraelitom. Hneď nato stratil asi 

200.000 vojakov a po hanebnom návrate bol zavraždený od vlastných synov. (4. Kráľ. 19) Michal III., 
cisár carihradsky, dal na sviatok Nanebovstúpenia na javisku vysmievať vysluhovanie sv. sviatosti; 

ešte tej samej noci vzniklo strašné zemetrasenie a skoro nato bol cisár počas hostiny od vlastných 
synov usmrtený. (Meh.) Kráľ Herodes Agrippa, ktorý sa bohom dal nazývať, hneď pocítil v útrobách 

náramné bolesti a bol zaživa žraný červami. (Sk. ap. 12, 21) Jeden Izraelit na púšti rúhal sa Bohu. 

Mojžiš dal ho do žalára a spýtal sa Boha, čo má s ním urobiť. Boh riekol: ≪Nech ho ukameňuje všetok 

ľud≫. (3. Mojž. 24, 14) Ako ten, čo proti nebu kameň hodí, nemôže sa dotknúť niektorého telesa 

nebeského, ani ublížiť mu, avšak, keď kameň padne nazad, môže mu bolestne raniť hlavu, tak i 
bohorúhanie nezasiahne nebeský predmet, proti ktorému je namierené, ale padne nazad na hlavu 

rúhačovu a poraní ho bolestne. Bohorúhač brúsi teda meč proti svojej vlastnej duši. (Sv. Zl.) Kristus 

hovorí, že kto potupuje blížneho, je vinný pekelného ohňa (Mat. 5, 22); o koľko viac len ešte ten, kto 
potupuje svojho Boha ! Kto kľaje otcovi a matke, nech smrťou zomrie. (2. Mojž. 21, 17) Tak platilo v 

Starom zákone vtedy, keď ľudia ešte nepoznali Boha tak dokonale ako teraz; aké muky prídu teda na 

tých, čo majú oveľa dokonalejšie poznanie a vedomosť a nie otcovi a matke, ale samému Pánu Bohu 
sa rúhajú! (Sv. Zl.) Zlorečení budú, ktorí by ťa zavrhovali a zatratení budú všetci, ktorí by sa tebe 

rúhali. (Tob. 13, 16) Kto by sa rúhal menu Pánovmu, nech smrťou zomrie. (3. Mojž. 24, 16)  

— Aj svetský súd trestá bohorúhanie ťažkým žalárom. Svätý kráľ francúzsky, Ľudovít IX., zaviedol v 

kráľovstve svojom zákon, aby všetci bohorúhači žeravým železom na ústach pálení boli. Zákon bol 

najprv použitý na jednom bohatom mešťanovi parížskom. Skoro zmizli všetky bohorúhania. (Meh.) 

Ak pokutujú sa tí, čo sa rúhajú kráľom pozemským, o koľko viac zasluhujú pokutu, ktorí sa rúhajú 
Kráľovi všetkých kráľov. (Sv. Zl.) Sv. Hieronym robil výčitku jednému bezbožníkovi, ktorého počul 

rúhať sa Bohu; na otázku, ako sa to opovážil, povedal: ≪Psi štekajú za svojho pána a ja mal by som 

byť nemý, keď sa hanobí sväté meno Božie? Umrieť môžem, ale nie mlčať≫. 

 

5. Svätokupectva a či simonie. Toto spočíva v tom, že sa duchovné veci predávajú 
za peniaze alebo za peňažnú hodnotu. 
 

Svätokupectvo páchalo sa veľmi často v stredoveku; biskupstvá a fary dávali sa takým, čo za ne 

najviac peňazí ponúkali. Svätokupectvom bolo by tiež, keby niekto za rozhrešenie ponúkal kňazovi 

peniaze, predával relikvie, dal si viac než iní zaplatiť za posvätené kríže a ružence. Svätokupectvo 
nazýva sa i simoniou po čarodejníkovi Simonovi, ktorý apoštolom, čo vložením rúk udeľovali Ducha 

Sv., ponúkal peniaze a vravel: ≪Dajte i mne túto moc, aby každý, na ktorého vložím ruky, prijal 

Ducha Sv.≫ (Sk. ap. 8, 19) Kto svätokupectvom hreší, je vyobcovaný z Cirkvi. (Pius IX. 12. okt. 

1869) Pre takého platia slová sv. Petra: ≪Tvoje peniaze nech sú ti na záhubu, lebo si sa domnieval, 

že dar Boží za peniaze dostaneš≫ (Sk. ap. 8, 20) Ducha Sv. stratí, kto ho chce kúpiť. (Sv. Pet. Dam.) 
Avšak podávanie peňazí na sv. omše nie je svätokupectvom; lebo tu deje sa niečo podobného, ako keď 

niekto dáva druhému almužnu a prosí ho, aby sa zaňho pomodlil.  
— Ani poplatky od štóly t.j. za farské úkony nie sú svätokupectvom, lebo nedávajú sa na zaplatenie 

kňazských úkonov, ale len ako príspevok na výživu kňaza. Keby to bolo svätokupectvom, nebol by 

písal sv. Pavol: ≪Či  neviete, že tí, čo pracujú v svätyni i jedia, čo je zo svätyne: a ktorí slúžia oltáru, 

majú podiel z oltára ? Tak i Pán nariadil tým, čo hlásajú evanjelium, aby z evanjelia žili≫. (1. Kor. 9, 

13— 14) 
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Na odpykanie hriechov bohorúhania a neúctivosti voči Bohu slúži úcta najsv. tváre 

Ježišovej. 
 
Ako je známe, Kristus vtlačil svoju tvár do potového ručníka, ktorý mu podala Veronika, keď išiel na 

horu Kalváriu. Chorý cisár rímsky Tiberius dal si ten ručník doniesť do Ríma a vyzdravel pri pohľade 

naň. (Kat. Emmerichova) Veronika dala ho potom sv. Klementovi, spolupracovníkovi sv. Petra a 
neskoršiemu pápežovi. Tak dostal sa do chrámu sv.-peterského, kde nachádza sa dodnes. (Na Vianoce 

1849 bol vyložený, a stal sa zázrak, že ho po 3 hodiny žiara obkľučovala a ligotal sa s najväčšou 

jasnosťou.) Tento potový ručník až doteraz zrejme zachoval ťahy tváre Spasiteľovej. Vidno, ako suroví 
ľudia zohavili sv. tvár jeho. Obraz tento je výrečným svedectvom neúctivosti ľudskej voči Bohu. 

Naplňuje nás nábožným úžasom a zároveň budí žiaľ v našom srdci. Až v najnovšom čase (lebo 
predtým pápeži nedovoľovali) napodobňoval sa závoj Veronikin a úcta preukazovala sa i takým 

napodobeninám. Zázrakmi a náhlym vypočutím modlitieb ukázal Boh, že pobožnosť táto je mu milá. 
Tak napr. v Alikante na španielskom pobreží Stredozemného mora počas suchoty 1849 podujali sa 

na procesiu so sv. tvárou; tu videl ľud, ako sa z pravého oka na obraze vyronila slza, jasnejšia nad 

kryštál a potom pri kázni ukázali sa na chmárach 2 obrazy sv. tváre. Hneď nato prišiel dážď. Aj 

v Tourse (čítaj ture) vo Francúzsku nachádzal sa od r. 1851 obraz tváre Ježišovej, pred ktorým sa 

mnoho chorých uzdravilo. Tu pričinením nábožného Duponta (†1876) vzniklo Bratstvo k sv. tvári 

Ježišovej, ktorého účelom je odpykanie bohorúhania. (Vo dne i v noci horí lampa pred obrazom sv. 
tváre Ježišovej. Údy Bratstva konajú krátku zmierlivú modlitbu.) Toto Bratstvo povýšil Lev XIII. na 

Arcibraterstvo (15. sept. 1885), ku ktorému aj iné musia sa pripojiť. (Kto chce byť údom, má sa obrátiť 

do Toursu.) Kristus hovorí sv. Gertrude: ≪Ctitelia obrazu môjho človečenstva, t.j. mojej tváre, budú 

leskom môjho božstva osvietení až na dno duše≫. A sestre Saint-Pierreovej 1845: ≪Ako v niektorom 

kráľovstve všetko si môžete zaopatriť za peniaz, ktorý nosí obraz panovníka, tak drahocenným 

peniazom mojej tváre dosiahnete všetko≫; ďalej: ≪Čím viac budete sa snažiť, aby ste obnovili moju 

tvár, zohavenú bohorúhačmi, tým viac obnovím ja vašu, spotvorenú hriechom, aby bola krásna ako 

vtedy, keď ste boli krstení.≫ 
 

Tretie prikázanie Božie. 
 

Boh riekol na hore Sinaj: ≪Spomni, abys deň sviatočný svätil. Šesť dní budeš pracovať a konať 

všetku robotu svoju≫ (2. Mojž. 20, 8) Tretie prikázanie obsahuje teda dva príkazy, príkaz svätenia 

nedele a príkaz práce. (Rim. k.) 

 

V 3. prikázaní káže nám Boh najdobrotivejší svätiť nedeľu a po týždeň pracovať. 
 

1. Príkaz svätenia nedele. 
Boh prikázal zasvätiť  jeden deň v týždni, aby človek pri mnohých starostiach životných na Boha a 
svoj najvyšší cieľ nezabudol a nezdivel. Ako máme isté časy k vykonávaniu svojich telesných potrieb, 

napr. k spaniu, jedeniu a pitiu, tak chcel Boh, aby sme aj určite časy mali, kde o večných pravdách 
rozmýšľať a tým pre dušu svoju nových síl nadobudnúť môžeme. (Gaume) Vo sviatok má človek i 

príležitosť odpykať modlitbou, čo v týždni pochybil (Sv. Reh. Vel.); v tento deň môže i náležite ďakovať 

Bohu za dobrodenia obdŕžané v týždni.  

 

1. Boh káže nám zasvätiť deň siedmy, lebo on v deň siedmy odpočíval od tvorenia. 
 

Pri vyprávaní o stvorení hovorí Mojžiš: ≪Boh požehnal deň siedmy a posvätil ho, lebo v ňom si 

odpočinul od všetkej práce svojej, ktorú vykonal≫. (1. Mojž. 2, 2) Človek, ktorý je podobenstvo Božie, 

má si brať za vzor Pána Boha svojho; ako Boh v deň siedmy dal sa na odpočinok, tak i človek má 

odpočívať po 6-dňovej práci. Človek i potrebuje odpočinok po 6-dňovej práci. Ako po dokonanej 
dennej práci musíme spať 6 alebo 7 hodín, aby sme sily telesné, ktoré sme spotrebovali, zase nahradili, 
tak i po šiestich dňoch práce potrebujeme dlhšieho odpočinutia. Počas francúzskej revolúcie zrušili 

svätenie 7. dňa a chceli svätiť 10. deň; no skoro zase boli nútení vrátiť sa k starému poriadku.              

≪Číslo 7 patrí k zákonom prírodným≫. (Sv. Tom. Ak.) Toto číslo sa často nachádza v prírode (7 farieb 

svetla, 7 základných tónov v hudbe atď.) i v náboženstve. Boh najláskavejší, ktorý hviezdy na nebi 
urobil znakmi pre časy a roky (l. Mojž. 1, 14), upozorňuje národy sveta mesiacom na odpočinok v deň 

siedmy; lebo mesiac mení každých 7 dní svoju podobu: po siedmich dňoch vidno ho len do polovice, 

zase po siedmich dňoch plný, po ďalších siedmich dňoch ubudlo ho práve o polovicu a zase po 

siedmich dňoch zmizne, aby sa potom zase obnovil. Už okolo r. 150 písal sv. biskup Teofil 

Antiochijsky: ≪Siedmy deň poznajú všetky národy sveta≫. My kresťania svätíme nedeľu, židia 
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sobotu, mohamedáni piatok, Mongoli štvrtok, guinejskí muríni utorok, modlári ormuzskí a goanskí 

pondelok. 

— Svätenie 7. dňa je predobrazom nášho budúceho večného odpočinku v nebi. (Žid. 4, 9) Deň Pána 

je tieň budúceho sviatku vo večnej vlasti. Svätením tohto dňa osviežujeme v sebe túžbu po tom sviatku 

večných radostí. (Sv. Reh. V.) Aj lepšie ošatenie v tento deň pripomína nám budúci blažený stav 

v nebi. 
 

2. Židom kázal Boh svätiť sobotu. 
 

Lebo Židia z otroctva egyptského v sobotu boli od Boha vymanení, preto sobota už sama sebou bola 
u Židov dňom radosti. Avšak mimo to žiadal Boh na hore Sinaj, aby deň tento odpočívaním a či 

zdržovaním sa od služobníckych prác  bol  zasvätený.  On povedal :  ≪ V sobotu nebudeš konať 

robotu≫. (2. Mojž. 20, 10) Odtiaľ i výraz sobota, t.j. deň odpočinku. Sobota zdala sa k verejnej pocte 

Božej obzvlášť vhodnou preto, že Židom najviac pripomínala dobrodenia Božie. (Ez. 20, 12) Mimo to 
bola i predobrazom hrobového odpočinku budúceho Vykupiteľa.  

— Židia svätili sobotu veľmi prísne; znesvätenie soboty trestalo sa u nich smrťou a v sobotu nesmeli 
sa konať ani najmenšie práce. Tak jeden Žid, ktorý v sobotu zbieral len drevo, bol ukameňovaný. (4. 

Mojž. 15, 32) Ba farizeji boli toho názoru, že v sobotu ani len dobré skutky neslobodno konať. (Mat. 

12, 12) V sobotu nepadala ani manna na púšti. 

 

3. Sv. apoštoli miesto svätenia soboty nariadili svätenie nedele, lebo Kristus 
v nedeľu vstal z mŕtvych. 
 

Nedeľa je vlastne sviatok najsv. Trojice; lebo v nedeľu ako v prvý deň týždňa (Sk. ap. 20, 7; 1 Kor. 16, 
2) začal Boh Otec stvorenie, v nedeľu vstal Boh Syn z mŕtvych a v nedeľu zostúpil Boh Duch Sv. na 

apoštolov. 
 — Sv. apoštoli boli oprávnení, svätenie soboty nariadené Bohom, preložiť na nedeľu, lebo prikázanie 

na hore Sinaj malo za účel nie tak veľmi svätenie soboty, ako skôr svätenie určitého dňa v týždni. 
Mohli tým viac preložiť svätenie soboty, keďže Starý zákon bol len predobrazom Nového. Nedeľa volá 

sa i ≪deň Pána≫ (Zjav. 1, 10), lebo v deň tento máme obzvlášť slúžiť Pánu Bohu. Sv. Justín vo svojom 

obhajovacom spise (139) najprv užíva mena ≪nedeľa≫. V deň tento zaligotal sa Spasiteľ, ako 

vychodiace slnko vo svetle svojho vzkriesenia. (Sv. Amb.) Aj svetlo stvoril Boh v tento deň a Duch Sv. 

tiež tohto dňa zostúpil na apoštolov v podobe ohňa. Konečne má sa za to, že človek v deň tento býva 

znovu osvietený, aby svoj najvyšší cieľ poznal. Cisár Konštantín Veľký nariadil svätenie nedele v ríši 

rímskej (321). Cisár Karol Veľký pokutoval i peňažite tých, čo nesvätili nedele. 

 

4. V nedeľu nemáme konať služobnícke práce a máme sa zúčastňovať verejných 

služieb Božích, ďalej starať sa o svoje duševné spasenie a oddych. 
 
Služobnícke práce sú tie, čo sa s veľkou telesnou námahou konajú a telo unavujú. Služobnícke práce 

konajú obyčajne sluhovia, nádenníci, robotníci v dielňach (fabrikách) a remeselníci. ≪Služobnícke 

práce sú vlastne také telesné práce, čo pristanú tým, ktorí slúžia≫. (Tom. Ak); odtiaľ ich meno. K 

služobníckym prácam pripočítajú sa i jarmoky, veľké i malé (Ben. XIV.), a vôbec kupecké záležitosti. 

Avšak následkom rôznych zvykov v jednotlivých krajinách musí sa všeličo trpieť v ohľade tomto. 
(Gosset) No ovšem kupci a predavači nemali by predávať počas služieb Božích. Ako Boh odpočíval v 
deň siedmy, tak mali by sme i my odpočívať. Ako Kristus v nedeľu veľkonočnú zanechal v hrobe obväzy 
a plachty a vystúpil z neho, tak i my v nedeľu máme zanechať všetky pozemské zamestnania a v 

modlitbe vyšvihnúť sa k Bohu. Telesný odpočinok je potrebný v nedeľu už i preto, že človek veľmi 
ukonaný je celkom neschopný modlitby.  

— Verejná služba Božia je sv. omša, s ktorou obyčajne spojená je kázeň. Viď 2. cirkevné prikázanie. 

Už v prvých storočiach schádzali sa kresťania k obete omše sv.; tak vypráva sv. Justín. (Meh.) Vtedy 
po evanjeliu bývala krátka kázeň; zvyk tento panuje ešte dnes vo väčšine obcí. Niet lepšej bohoslužby 

nad sv. omšu. 

 

O svoje duševné spasenie staráme sa mimo počutia omše sv., prijímaním sv. 
sviatostí, modlitbou, počúvaním kázne, čítaním dobrých kníh a konaním skutkov 

milosrdenstva. 
 
O svoj oddych staráme sa mimo odpočinku dovolenou zábavou. 
 

Veď preto v nedeľu je predpísaný odpočinok telesný, aby sme na spasení duše tým horlivejšie 
pracovať mohli. V nedeľu máme si nielen obliecť krajšie šaty, ale aj očistiť a okrášliť srdce. (Sv. Lev. 

Vel.) Z úctivosti pred nedeľou máme si nielen ostrihať zbytočné vlasy, ale tým viac odstrániť i hriechy 



231 
 

a neprávosti. (Sv. Bonav.) V nedeľu teda poskytuje sa veriacim ustavičná príležitosť k prijatiu sv. 
sviatosti. Ba Cirkev i praje si, aby veriaci v nedeľné a sviatočné dni pristupovali k sv. prijímaniu. (Sn. 

Trid. 22, 6) V nedeľu poskytuje nám Cirkev i príležitosť k modlitbe, zvlášť odbavovaním 

popoludňajších služieb Božích a tým, že otvára všetky domy Božie. V každom farskom kostole býva 
v nedeľu aspoň jedna kázeň. Predkovia naši radi čítavali v nedeľu knihy s nábožným rozjímaním; 

obzvlášť čítali výklady nedeľných Evanjelií a životopisy svätých. Kristus práve v sobotu, teda v nedeľný 
deň židovský uzdravil najviac chorých, napr. toho človeka s uschnutou rukou (Mat. 12, 9—21), 

slepého od narodenia v Jeruzaleme (Ján 9), vodnateľného v dome najprednejšieho farizeja (Luk. 14, 

1 a d.), hoci sa židia nad tým najviac pohoršovali. On chcel tým poučiť nás, že v deň Pána musíme 
konať skutky milosrdenstva. 
 

Dovolené sú v nedeľu: 1. služobnícke práce, čo nevyhnutne sú potrebné, 2. nepatrné 
práce, 3. zamestnania, ktoré na vzdelanie ducha slúžia, 4. slušné vyrazenia. 
 
Smieme konať také služobnícke práce, čo sú potrebné. Kristus nechce, aby človek pre nedeľu škodu 

trpel; lebo hovorí: ≪Sobota (t.j. deň sviatočný alebo nedeľný) učinená je pre človeka a nie človek pre 

sobotu≫. (Mar. 2, 27) Dovolené sú teda práce, čo slúžia na udržanie života, ako pripravenie jedál, 

zvážanie zbožia z poľa, keď mu tam hrozí nebezpečenstvo a pod. Dovolené sú práce, potrebné ohľadom 
verejného blaha, ako napr. niekedy služba poštová, železničná, telegrafná a policajná. Duchovná 
vrchnosť má právo z dôležitých príčin výslovne dovoliť práce služobnícke v nedeľu. Veď Kristus hovorí: 

≪Syn človeka je i Pánom soboty≫ (Luk. 6, 5 ); podobne môže hovoriť i jeho námestníčka, Cirkev.  

— Lebo nedeľa je v prvom rade ustanovená k duchovnému blahu a spaseniu duše človeka, predpísané 

sú v nedeľu všetky práce, ktoré k dosiahnutiu tohto cieľa prispievajú: teda služba kostolná; preto 

vraví Kristus: ≪Kňazi porušujú v chráme deň sviatočný a predsa sú bez viny≫. (Mat. 12, 5) I skutky 

milosrdenstva sú predpísané; lebo k blahoslavenstvu nič tak neprispieva, ako tieto. Veď od ich 
vykonávania náš budúci Sudca robí závislou večnú spásu. (Mat. 25, 35) Sám Kristus ukázal nám 

svojim príkladom, že v nedeľu žiada skutky milosrdenstva; on i povedal: ≪Sluší sa v sobotu dobre 

činiť≫. (Mat. 12, 12) Hoci práce služobnícke v nedeľu sú zakázané, predsa nie sú zakázané skutky 
lásky k blahu blížneho. (Sv. Iren) Sv. opátka Odilia (†720) dala vystavať nemocnicu (špitál) a po 

príklade Spasiteľa každú nedeľu po službe Božej navštevovala chorých a slúžila im celý deň. (Meh.) 
Podobne robili aj iní svätí. No ovšem odporúčajú sa nám len tie služobnícke skutky milosrdenstva, 

ktoré naozaj sú potrebné. ≪Lebo keby v nedeľu všetky práce bez rozdielu k dobrému chudobných boli 

dovolené, smeli by týmto úmyslom všetci remeselníci a nádenníci konať služobnícke práce, čo predsa 

neobstojí ≫. (Suarez) Skutky milosrdenstva ospravedlňujú aj od verejnej služby Božej; lebo veď sú už 

samy ≪náboženstvo čisté a nepoškvrnené≫ (Jak. 1, 27), teda výborná služba Božia. Kristus totiž 

hovorí: ≪Milosrdenstvo chcem a nie obeť≫ (Mat. 9, 13), t.j. skutkom milosrdenstva dávam prednosť 

pred vonkajšou bohoslužbou. No keď je možné, máme sa mimo toho zúčastniť i verejnej služby Božej. 

Tu platia slová Kristove: ≪Toto čiňte a tamtoho neopúšťajte≫. (Mat. 23, 23) Ale čože by ľudia mali 

robiť, keby bezprostredne pred službou Božou vypukol požiar? Čo, keby práve vtedy bola povodeň?  

— Dovolené sú v nedeľu i všetky nepatrné práce. Lebo Boh nechce, aby človek v nedeľu zaháľal; preto 

je dovolené napr. obyčajne každodenne zametanie a čistenie riadu, poprávanie alebo čistenie šiat, 

práve vtedy poškodených; ďalej písanie, počítanie, muzika a všetky zamestnania, ktoré ku vzdelaniu 

ducha slúžia.  
— Lebo nedeľa ustanovená je i na oddych a či vyrazenie, dovolená je nevinná hra, prechádzka a pod. 

 

Hriechy proti príkazu svätenia nedele. 
 

Proti príkazu svätenia nedele hreší:  
 

1. Kto v nedeľu bez potreby koná služobnícke práce alebo také požaduje. 
 

Rímsky cisár Valentinian mal obyčaj vravieť: ≪Kto služobníckymi prácami znesväcuje nedeľu, robí 

sa vinným svätokrádeže a leje akoby nečisté víno do posväteného kalicha≫ Kresťan v nedeľu má 
dopriať pokoja i svojim poddaným, ba i dobytku. (2. Mat. 20, 8—10) Sluhovia, slúžky, tovariši a 

poddaní majú sa teda snažiť, aby hneď zanechali službu, kde by svoje náboženské povinnosti nemohli 
plniť.  
— Služobnícke práce sú hriechom smrteľným vtedy keď niekto v nedeľu bez nutnej príčiny ťažko 

pracuje po celé 3 hodiny. No smrteľného hriechu sotva dopúšťa sa, kto nie celé tri hodiny ťažko 

pracuje; alebo kto sa z nejakej, hoci nie celkom dostatočnej príčiny považuje za ospravedlneného; 
alebo kto po 3 hodiny koná menej ťažkú služobnícku prácu, kto sa dodávateľom práce bez obstojnej 
príčiny núti a pracuje zo strachu, že by inak ťažkú škodu utrpel (ale dodávateľ práce pácha hriech 

smrteľný).  
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— Kto však nedeľnou prácou dáva pohoršenie, ťažko hreší, hoci by len po krátky čas pracoval. 

Takému platia slová Spasiteľove: ≪Lepšie by mu bolo, keby mu mlynsky kameň bol zavesený na šiju 

a bol ponorený do hĺbky morskej≫ (Mat. 18, 6) Už Židom pohrozil Boh: ≪Kto by zrušil sobotu, smrťou 

umrie; kto by vtedy konal prácu, toho duša vyhynie spomedzi ľudu≫ (2. Mojž. 31, 14)  
 

2. Kto ľahkomyseľne zameškáva službu Božiu. 
 

Nedeľné zábavy sú často na vine tomu, že kresťania zameškávajú službu Božiu. ≪Ó, jaka bláznivosť 

je robiť si zo dňa noc a z noci deň a pre ľahkomyseľné veselosti zanedbávať svoje povinnosti voči 

Bohu!≫ (Sv. Fr. S.) 

 

3. Kto sa oddáva vyrazeniam, ktoré sú veľmi hlučné alebo nadmieru unavujú telo 
alebo sú i hriešne. 
 

Také sú napr. poľovačka s pohonom, dlhá hra v kolky, muziky s tancom. Posledné vedú obyčajne k 
nemravným činom, ruvačkám, márneniu peňazí, darebáctvu a nespokojnému životu.  
— Ale najhoršie je, ak vyrazenia sú hriešne. Lebo kto hriech pácha, je sluhom diablovým a tak koná 

v nedeľu najohavnejšiu službu. (Ján 8, 34) Nedeľa má byť zasvätená službe Pánovej a spaseniu duše 

našej a práve v tento deň mnohí urážajú Pána i zadávajú duši svojej najsmrteľnejšie rany. Ó beda! 
Sviatky nebeské stali sa sviatkami pekelnými. (Gaume) Mnohí očakávajú deň Pána, aby potom, keď 

sú slobodní od práce, neprávostiam hovieť mohli. (Euseb. Cas.) Diabol robí medzi kresťanmi tak, ako 
Apollonius, vojvodca ukrutného sýrskeho kráľa Antiocha; tento so svojimi 22.000 vojakmi držal sa 

celkom pokojne v Jeruzaleme, ale v sobotu dal poškrtiť všetko. Aj diabol po týždeň necháva ľudí na 

pokoji; ale keď nedeľa príde, zvádza ich ku všetkým hriechom, k pýche a nádhere šiat, k hre a tancu, 

k hriešnym návštevám, k nemiernosti a obžerstvu. (Seb. Schmid) Muži nášho veku starajú sa v deň 

Pána predovšetkým o svoje telo, ženy o parádny oblek. O prevrátenosť ľudského pokolenia, ktoré k 

zločinu nadužíva najsvätejšie ustanovizne! (Sv. Ant.) Diabol ziskubažnosti je síce vyhnaný v nedeľu, 

no miesto toho akoby sa ubytovalo 7 iných diablov svetskej rozkoše, horších od neho. Títo vešajú sa 
na zástavy speváckych, streleckých, hasičských a vojenských spolkov, rozväzujú spoločnosť 

rodinného života a s usporeným halierom márnia i chuť k práci. (Dr. Schmitz v Kolíne.) Bolo by predsa 

lepšie, keby tak ľudia miesto toho, že nedeľu neprávosťami znesväcujú, konali poľnú alebo ručnú 

prácu. (Sv. Aug.) Urážať Boha je zločin, no urážať ho v svätý deň jeho, je dvojnásobný zločin. (Meh.) 
Je to istý spôsob svätokrádeže, keď sa dni Pána nadužívajú k bláznivostiam svetským. (Sv. Cyr.) Kto 

zasvätený deň k hriechu zneužíva, je ako ten svätokrádežník, čo drancuje sväté poklady. (Sv. Zl.) 

 

Pohnútky k sväteniu nedele. 
 

1. Kto svätí nedeľu, tomu Boh odpláca súčasným požehnaním.  
 
Pováž predovšetkým, aký dobrotivý je Boh: veď žiada vlastne len náš odpočinok, no vôbec nie ťažkú 

službu. ≪Týždeň má 168 hodín, a z tých Boh určil pre seba len niekoľko a ešte tie chceš použiť na 

svetské zamestnania ?≫ (Sv. Zl.) Len keď svätíš nedeľu, budeš mať šťastie pri prácach svojich. Krištof 

Kolumbus na svojej objavnej ceste na mori zastavoval sa každú nedeľu a odpočíval; šťastne objavil 

Ameriku. (Meh.) Kto svätí nedeľu, toho Boh chráni od nešťastia. Na rieke Mississippi plavila sa parník, 

na ktorom sa tovary každú nedeľu museli prekladať. Jeden lodník zdráhal sa konať každú nedeľu 

túto nepotrebnú prácu; preto bol prepustený. O niekoľko dní roztrhol sa na lodi kotol a najviac ľudí 
prišlo o život; ale ten bohabojný lodník ušiel nešťastiu. (Meh.) Kto svätí nedeľu, tomu Boh rozmnožuje 

majetok. Istému remeselníkovi poradil raz nábožný priateľ, aby v nedele zastavil prácu a sľúbil mu, 

že sa o pol roka vráti a utrpenú škodu vynahradí. Prišiel naozaj, no dozvedel sa, že remeselník napriek 

sväteniu nedele po tento čas zarobil oveľa viac, než predtým. (Meh.) Právom teda hovorí sv. Písmo:   

≪Boh požehnal deň siedmy≫ (1. Mojž. 2, 3), t.j. urobil ho požehnaným a či donášajúcim požehnanie.  

— Zo strany fabrikantov robila sa námietka, že pri nedeľnom odpočinku trpí výroba a že preto ich 

obchod má škodu. Ale to neobstojí. Lebo skúsenosť učí, že sa za primerane skrátený čas práce natoľko 
stupňuje sila robotníkov, že títo potom vo všedné dni pracujú nielen viac, ale i značne lepšie. Aj 

protináboženský Rousseau (č. Ruso) vyslovil sa : ≪Chcete-li národ urobiť činným a pracovitým, dajte 

mu sviatky. Dni, ktoré sa takým spôsobom stratia, zapríčinia viac dobrého, než iné≫. V Anglii je 

uvedený najprísnejší nedeľný odpočinok: všetky obchody, hostince, divadlá atď. sú pozatvárane v 

nedeľu, ba odpočíva i pošta a železnica. A predsa niet krajiny na svete, kde by bol väčší priemysel, 
než v Anglii. A ako prísne i dnes ešte svätia židia sobotu (šábes) a navzdory tomu, ako skutočnosť 

ukazuje, nemajú ujmy. 
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2. Kto znesväcuje nedeľu, toho Boh trestá súčasnou biedou, zvlášť chorobou a 

chudobou. 
 
Na toho, čo v nedeľu pracuje, prihrnú sa mnohé tresty Božie. Lebo židia už nesvätili sobôt, dal Boh 

skrze Nabuchodonosora rozbúrať mesto Jeruzalem a odviesť židov do zajatia. (2 Esdr. 13, 18) 

Najobyčajnejšia pokuta tých, čo znesväcujú nedeľu a v tento deň nechodia ani len do kostola je, že 
stávajú sa otrokmi všetkých neprávostí. (Ľud. Gran.) Tí, čo v nedele vyhľadávajú bohatstvá sveta, 

nájdu bohatstvá hriechov a stratia poklady nebeské. (Sv. Amb.)  

— Kto ustavične pracuje, príde o zdravie. Povodí sa mu ako človekovi, ktorý bez odpočinutia stúpa 

hore vrchom: klesne. ≪Odpočinok je zákonom pre človeka; ako nemôže žiť bez jedenia, tak nemôže 

žiť ani bez odpočívania≫ (Gaume) Nedeľná práca v mnohých fabrikách je tomu na vine, že robotníci 

telesne hynú a skoro zomierajú. Vo fabrikách zomiera pomerne oveľa viac ľudí, než na bojiskách. 

Preto zachovávanie nedeľného odpočinku je povinnosť nielen náboženská, ale i prírodná. Nedeľný 

robotník je vrah.  

— Nedeľným robotníkom privoláva Boh: ≪Náhle navštívim vás chudobou!≫ (3. Mojž. 26, 16) Ľudia, 

ktorí i v nedeľu pracujú, neprídu k ničomu. Na nedeľnej práci niet nijakého požehnania. ≪Nedeľná 

práca = čertovi radosť≫. Boh vždy trestá takým spôsobom, akým sa hreší. (Mud. 11, 17) Kto z 

lakomstva znesväcuje nedeľu, dosiahne opak toho, po čom dychtí: schudobnie. Pre znesvätenie nedele 

prichádzajú neraz na celé krajiny: neúrody, kamenec, pôvodne a iné zlá. Národ, ktorý nemá 
opakovaného dňa odpočinku, sú Číňania. O tomto národe vieme, že žije vo veľkej biede, je telesne 

zakrnulý, chabý a nemravný a že v ňom nákazlivé choroby často sa vyskytujú. (Vojna s Japonskom 

1894/95 ukázala veľkú  mdlobu tohto 400 milión ľudí počítajúceho národa.) 

 

3. Znesvätenie nedele podkopáva rodinu i spoločnosť.  
 
Podkopáva rodinu. Lebo keď údy rodiny nenavštevujú službu Božiu, stratia poznanie svojich 

povinností a dostanú sa na mylné cesty: otec stane sa prostopašným, matka ľahostajnou, dietky 

bezuzdnými. Páska, spájajúca údy rodiny, rozviaže sa. Pod strechou takej rodiny nie je raj, ale peklo. 
K tomu ešte treba povážiť, že otec, ktorý v nedeľu pracuje, nemôže plniť najsvätejšiu povinnosť, 

vychovávanie detí. Lebo sa po týždeň zriedka schádza s dietkami a len v nedeľu, keby nepracoval, 

mal by času poznať vlastnosti svojich detí a dať im užitočné náuky.  

— Ak rodina je podkopaná, nuž tým trpí i spoločnosť; práve tak, ako budova zrúti sa, ak je otrasená 
v základoch svojich. Znesvätením nedele vystavuje sa verejne na obdiv i neposlušnosť voči rozkazu 

Božiemu. Následok toho je, že poddaní stratia úctu i pred svetskou vrchnosťou: pred kráľovskou, 

biskupskou, zákonodarnou a otcovskou. Tí, čo zanedbávajú svätenie nedele, stratia znalosť a cvik v 
náboženstve, zabudnú celkom na Boha i svoj posledný cieľ a zdivejú. Tak vrátia sa potom do 

barbarského stavu pohanstva. ≪Dom Boží s jeho svätením nedele je priehradná stena medzi 

opravdivými kresťanmi a kresťanmi podľa mena, medzi spasenými a zatratenými. Ku ktorým sa v 
nedeľu priznávaš, k tým budeš patriť vo večnosti. Ak sa v nedeľu nepripočítavaš k rodine Božej na 

zemi, budeš z nej vylúčený i vo večnosti. Aká tvoja nedeľa, taký deň tvojej smrti!≫ (Lerch) Svätením 

nedele zbierame si majetky, čo večne trvajú. (Sv. Reh. Naz.) 
 

2. Príkaz práce. 
 

Práca môže byť telesná alebo duchovná. 
 

K pracujúcim patria nielen robotníci vo fabrikách, sluhovia, tovariši, remeselníci a pod., ale i 

študujúci, úradníci, kňazi, učitelia, lekári atď. Poslední ovšem pracujú nie tak rukou, ako skôr 
hlavou; a práca táto v najviac prípadoch je ďaleko ťažšia a namáhavejšia než telesná. Preto ľudia čo 

musia veľmi napínať ducha svojho, zväčša nevyzerajú dobre a bývajú chorí na nervy. 

 

Pohania mali prácu za hanbu, no Kristus posvätil prácu. 
 
U pohanov boli dve triedy ľudí: prednejšia, či páni práce a otroci, robotníci. Remeselníci boli v 

mnohých štátoch vylúčení zo štátnoobčianskych práv. Lebo pohania hľadeli na prácu ako na skutok 

zneucťujúci, oddávali sa záhaľke alebo službe vojenskej. Tu prišiel Vykupiteľ a svojim príkladom 

posvätil ľudskú prácu; za pestúna vyvolil si tesára a venoval práci celý život svoj. I v podobenstve o 

robotníkoch vo vinici dal na vyrozumenie, že musíme pracovať, aby sme spásu dosiahli. (Mat. 20) 
Preto sa veľkí mužovia nehanbili pracovať. Sv. Pavol živil sa prácou svojich rúk (Sk. ap. 20, 31); 

zaoberal sa remeslom súkenickým. (Sk. ap. 18, 3) Sv. biskup Hilar pracoval na poli. Alexander Veľký 

vravieval: ≪Práca je kráľovská, záhaľka otrocká≫. Cisár Jozef II. oral pri Roudniciach. Mnísi v 

stredoveku zaoberali sa roľníctvom a odpisovaním kníh.  
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— Remeslo a práca neponižuje človeka; ba má sa mu ku cti pripočítať, keď úsilím a namáhaním 

samostatne udržuje svoj život. (Lev XIII.) Jedine, čo ponižuje človeka, je neprávosť a pýcha. Preto v 
postavení sluhu alebo slúžky niet ničoho zneucťujúceho. Keď na rozkaz Boží slúžiš človekovi, neslúžiš 

človekovi, ale Bohu, ktorý to prikázal. Veď sám Kristus prišiel, nie aby bol obsluhovaný, ale aby slúžil. 

(Sv. Aug.) Stav toho, ktorý človekovi slúži, je lepší od stavu toho, ktorý je sluhom svojej žiadosti. (Sv. 

Aug.) Sluhovia majú teda predovšetkým slúžiť Bohu. (Sv. Reh. Naz.) 

 

1. Práca bola ľuďom po upadnutí do hriechu uložená od Boha na pokánie. 
 

Pred upadnutím do hriechu bola práca vyrazením pre človeka. No po upadnutí do hriechu riekol Boh 

k Adamovi: ≪V potu tváre svojej budeš jesť chlieb svoj, až navrátiš sa do zeme, z ktorej si vzatý≫. (1. 

Mojž. 3, 19) 
 

2. K práci je zaviazaný každý človek, ktorý vôbec môže pracovať. Preto hovorí sv. 

Pavol: ≪Kto nechce pracovať, nech ani neje≫. (2. Tes. 3, 10) 
 

My všetci máme hriech dedičný. Preto i všetci máme činiť pokánie, teda i pracovať. Boh, aby nás k 
práci donútil, usporiadal to tak, aby zem nevydávala pokrmu ak nie je obrobená, posiata a posadená. 

Keby teda nik nepracoval na zemi museli by všetci ľudia pomrieť hladom. Z toho dôvodu vyslovil sa 
sv. Pavol, ako sme hore uviedli. Pracovať má teda i bohatý; veď dôchodok zo svojej práce môže použiť 

na almužny alebo k dobrým účelom. Preto často aj členovia panovníckych rodín vlastnoručne 

zhotovovali drahocenné rúcha k službám Božím; tak robila napr. sv. Alžbeta, kráľovná portugalská 
(†1336). Keď raz jedného pracovitého boháča brali na otázku, prečo ešte vždy pracuje svojimi rukami, 

povedal: ≪Nazdávate sa, že mi Pán Boh nadarmo dal ruky ?≫ Preto i sv. Benedikt zanechal 

príslušníkom svojej rehole pravidlo, aby sa vždy striedavo modlili a pracovali. Kto nemôže pracovať, je 

ospravedlnený; teda starci, chorí alebo ľudia s telesnými chybami. Preto sv. Pavol nehovorí: ≪Kto 

nepracuje, nech ani neje≫, ale: ≪Kto nechce pracovať≫. ≪Človek je stvorený k práci, ako vták k 

lietaniu≫. (Jób 5, 7) Aj živočíchy, ako mravec (Prísl. 6, 6), včela a i. napomínajú nás k práci. Teda    

≪prosíme vás bratia,... aby ste sa usilovali konať svoju prácu a pracovať svojimi rukami, ako sme 

vám prikázali≫. (1. Tes. 4, 10-11) 

 

3. Človek má predovšetkým konať tie práce, ktoré mu jeho povolanie alebo stav 

ukladá. 
 

V ľudskej spoločnosti sú rozličné stavy (stav pochádza od slova ≪stáť≫, lebo je niečo stáleho, 

nezmeniteľného): sú kňazi, lekári, robotníci, remeselníci, vojaci, manželia, slobodní atď. Spoločnosť 

ľudská je podobná telu, ktorého každý úd má osobitnú úlohu (1. Kor. 12, 12), alebo hodinám, v 

ktorých všetky kolieska, veľké i malé, do seba zapadajú.  

— Boh sám povoláva človeka k istému stavu (preto stav nazýva sa i ≪povolaním≫); on totiž dáva 

človeku istú chuť, schopnosť alebo príležitosť k nemu. Človek teda cíti v sebe istý vnútorný pud k 

niektorému stavu; pud tento má nasledovať tak, ako prelietavé vtáctvo na jeseň nasleduje pud daný 

mu Stvoriteľom a letí do teplejších krajov. Kto však nenasleduje tento pud, ale tlačí sa do stavu, ku 

ktorému chuti nemá, tomu povodí sa, ako prelietavým vtákom, čo sa na jeseň nepresťahujú; ako títo 
neskôr zahynú, tak i taký obyčajne ide v ústrety večnej záhube. Preto nech chránia sa rodičia, nútiť 

svoje deti k povolaniu, ku ktorému tieto nemajú chuti.  
— Lebo povolanie dané je ľudom od Boha, preto ten, ktorý pracuje vo svojom povolaní, pracuje vlastne 

v službe Božej. (Galura) Preto človek predovšetkým má vyplniť povinnosti svojho povolania; 

povinnostiam, ktoré žiada povolanie, musia ustúpiť všetky iné práce. ≪Čo nepatrí k povolaniu, všetko 

je pletka a záhaľka≫. (Galura) Často musí človek opustiť pre Boha i Boha. (Sv. F. N.) Povinnosťou 

povolania Kristovho bolo, aby svet vykúpil; kde v tomto povolaní svojom mal pracovať, tam zabúdal 
na všetko iné. Rozpomeň sa na 12-ročného chlapca Ježiša v chráme (Luk. 2, 49) alebo na rozhovor 

so Samaritánkou pri studni Jakubovej, pri ktorej Kristus i na jedenie zabudol. (Ján 4, 34) Podobne 

jednal Mojžiš; keď počul na hore Sinaj, že ľud do ťažkého hriechu upadol, hneď odišiel od Boha a išiel 

k ľudu. (2. Mojž. 32, 7) 

 

Dôkladné plnenie povinností povolania vedie k dokonalosti; ich zanedbávanie však 
do záhuby súčasnej a večnej. 
 
Kto svedomite plní povinnosti svojho povolania, je zaiste svedomitý vo všetkom. Povolanie je podobné 

hlavnému kolesu v stroji. Ak toto dobre ide, všetko ide dobre; ale ak zastane, nemôžu sa hýbať ani 

ostatné. Prečože sa pri vyhlásení niekoho za blahoslaveného vždy zvlášť hľadí na to, ako plnil 

povinnosti svojho povolania? Niektorí ľudia domnievajú sa, že by to daromnou prácou bolo, keby čas 



235 
 

a úsilie svoje vynakladali na plnenie povinností svojho povolania, a že by tým neslúžili ani Bohu, ani 
svojmu spaseniu duše. Avšak sú na omyle. Ničím nemôže sa človek rýchlejšie stať svätým, ako verným 

vyplnením povinností svojho povolania. Kto sa však dá zviesť diablom k zanedbávaniu povinností 

povolania a miesto toho koná modlitby a iné nábožné skutky, ten hromadí hriech na hriech. ≪Kto 

neplní povinnosti svojho povolania, ten, hoci by mŕtvych kriesil, je v stave smrteľného hriechu 

a nedôjde k spáse; ani keby sa celý rok modlil a celý život postil, predsa zahynie≫. (Sv. Fr. S.) Ak 

nechceš pracovať, nepomôže ti nijaké modlenie. Ešte i cvičenie sa v pobožnosti musí sa riadiť podľa 

prác nášho povolania. Pobožnosť, ktorá sa povinnostiam nášho povolania protiví, je len mylná cnosť. 

(Sv. Fr. S.) Ani jeden stav, čo nie je hriešny, neprekáža nám v dosiahnutí spásy. (1. Kor. 7, 17 a d.) 

 
4. Pri práci máme častejšie pamätať na Boha; máme teda pred prácou vzývať 

Boha o pomoc a pri práci konať krátke povzdyšné modlitby. 
 
Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania. To vidíme pri hojnom ulovení rýb. (Luk. 5) Verte 

mi, že traja robotníci viac vykonajú za deň, keď im Boh pomáha, než inak desiati. (Sv. Vinc. Pavl.) 
Začínaj prácu s Bohom, ak sa ti má dariť. Kto bez modlitby ide do práce, je podobný vojakovi, ktorý 

bez zbrane ide do vojny. Už sv. Pavol žiada, aby sme si pred prácou dobrý úmysel vzbudili; lebo 

hovorí: ≪Či jete, či pijete alebo čokoľvek iného činíte, všetko čiňte na slávu Božiu≫. (1. Kor. 10, 31) 

Ako znie modlitba k vzbudeniu dobrého úmyslu? Pri všetkých prácach musíme robiť tak, akoby sme 
mali vystreliť šíp z kuše; musíme bystro pozerať na cieľ. (Rodr.) Hovor teda pred každou prácou aspoň: 

≪V mene Božom≫, alebo prežehnaj sa. ≪Dieťa píše na tabulu samé nuly. No akýkoľvek dlhý je rád 

týchto  núl, predsa nepredstavuje ani najmenšej hodnoty. Význam dostane len potom, keď mu 
predložíme jednotku. Podobne je s našimi prácami: tieto samy sebou považované sú za celkom 

bezcenné nuly; no ak v mene Božom pracujeme, predloží im Boh jednotku a stanú sa požehnanými i 

záslužnými≫. (Diessel)  

— Pri práci máme tak robiť, ako pri písaní; zmáčame ustavične pero, aby sme ďalej písať mohli; pri 

práci hľadíme k Bohu, aby sme novej sily dostali k práci. (Wen.)  
— Máme byť podobní plavcom, ktorí častejšie hľadia na nebo alebo na kompas, aby loď svoju 

spravovali. (Sv. Fr. S.) Máme byť podobní anjelom, ktorí i vtedy, keď ľudom slúžia, predsa súčasne 

hľadia na tvár Božiu. (Sv. Bonav.) Ako staviteľ, keď buduje ustavične berie do ruky uholnicu a 
pravítko, tak i my, ktorí si dobrými skutkami budujeme akoby dom v nebi, musíme bez prestania mať 

pred očami pravítko lásky a konať z lásky k Bohu. (Sv. Fr. S.) Preto hovorí sv. Pavol: ≪Modlite sa bez 

prestania≫ (1. Tes. 5, 17) Navykni si pri práci na krátke povzdyšné modlitby ako: ≪Pane Bože, 

pomáhaj mi≫, alebo: ≪Všetko, ó Pane Bože, k tvojej cti a sláve≫ Tvojim heslom buď teda: Modli sa 

a pracuj! alebo: ≪Ruku k práci, srdce k Bohu≫ (Sv. Cita). 

 

5. Práca donáša odplatu pozemskú i večnú, lebo je istým spôsobom služby Božej.  
 
Pozemská odplata práce je obzvlášť: spokojnosť a šťastie.  
 
Lebo práca bola od Boha uložená Adamovi za pokánie potom, ako vyznal chybu svoju a či spovedal 
sa, nuž ten ktorý pracuje, plní vôľu Božiu, nasledovne koná dielo bohumilé. Preto že práca je pokánie 

od Boha nám uložené, je ona ešte lepšia než modlitba. Keď sv. František Saleský pre mnohé práce 

povolania nemohol sa veľa modliť, ospravedlňoval sa týmito slovami: ≪Na svete tomto máme sa 

modliť skutkami a účinkami≫. Práca má horký koreň, ale sladké ovocie. Práca donáša predovšetkým 

odplatu pozemskú. Zaháľač má dlhú chvíľu a je rozdvojený sám so sebou; pracovitý človek je 

spokojný a preto i veselej mysle. Pracovitý človek cíti pravdu slov Kristových: ≪Jarmo moje je sladké 

a bremeno moje ľahké≫. (Mat. 11, 31) Práca zaháňa pokušenia. Keď niekto má dôležitú prácu, a 

povieme mu napr.: ≪U susedov je muzika a tanec≫, nuž odvetí: ≪Ej, čo ma tam po tom, ja mám 

vážnejšiu robotu≫ Tak robí i ten, ktorý vždy je zaneprázdnený: zlý duch môže mu predspevovať vo 
dne i v noci, on nevšíma si toho. Zlý duch vie to, teda necháva na pokoji ľudí pracovitých. (Hunolt) 
Čo trápi lenivca, to zaháňa práca. Keď raz ktosi povedal jednému mníchovi, aby svoje telo šetril od 

toľkej práce, odpovedal tento správne: ≪Ak ja netrápim svojho tela, trápi ono mňa ≫. (Kassian) Práca 

vedie k pozemskému blahobytu. Včela, ktorá v lete usilovne pracovala, leží v zime v úle zásobená 

pokrmom. Práve tak i pracovitý človek zabezpečuje si budúcnosť svoju. Istý chudobný Riman, ktorý 

svojou usilovnosťou nahonobil veľký majetok, bol v senáte zažalovaný pre čarodejstvo. Tu doniesol 

na súd svoje nástroje a povedal: ≪Pozrite tu moje čarodejnícke prostriedky. No pot svoj už nemôžem 

vám ukázať≫ Komu sa nelení, tomu sa zelení. Pracovitosť donáša česť a chlieb, záhaľka len hanbu a 
psotu.  
— Konečne práca, ako každý skutok pokánia, donáša večnú odplatu. Preto hovorí Spasiteľ:                 

≪Robotník hoden je mzdy svojej≫. (Luk. 10, 7) A sv. Pavol hovorí: ≪Každý však prijme svoju mzdu 

podľa svojej práce≫(1. Kor. 3, 8). Nádej na odplatu je potechou pri každej práci; to vidíme u všetkých 
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obchodníkov. Títo pracujú pre zisk pominuteľný, my však pre nepominuteľný. (Sv. Aug.) Keď sv. 

Bernard videl jedného pracovitého kláštorníka, riekol mu: ≪Tak pracuj len ďalej a nepotrebuješ báť 

sa očistca≫ . 

— Preto, keď pracuješ, ani nehľaď toľko na odplatu pozemskú (na ≪profit≫), ako skôr na večnú. 

Lebo komu ide len o profit, ten skoro bude nedbalo pracovať (t.j. hudláriť) a stratí i večnú mzdu, ktorú 

nehľadal. 

 
Hriechy proti príkazu práce. 
 
Proti príkazu práce hreší: 
1. Kto sa oddáva zaháľačstvu. 

2. Kto neplní povinnosti svojho povolania. 
3. Kto pri práci zabúda na Boha. 
 

3. Kresťanský oddych. 
 

1. Kto pracuje, smie si i vyraziť zmyselnými veselosťami ; lebo tieto sú prostriedkom, 
aby si po dokonanej práci nových síl pozbieral. 
 
Struna vždy napnutá praskne. Aj človek, ktorý bez oddychu pracuje, stane sa neschopným práce.  
— Zmyselné veselosti tiež spôsobujú mnoho dobrého medzi ľuďmi; obzvlášť prispievajú k rozmnoženiu 

lásky k blížnemu a často i k odstráneniu nepriateľstiev.  
— Boh chce, aby sme sa bavili; lebo tak usporiadal prírodu, že nám už sama sebou poskytuje mnohé 

rozkoše. Mysli len na nádheru farieb a ľubovoňu kvetov, na spev vtákov, na mnohé druhy ovocia atď. 
Áno sám Kristus bol na hostinách, ba i na svadbe. V histórii o márnotratnom synovi hovorí Kristus o 

tanci, muzike a hostine. (Luk. 15, 25) Ba hostiny bývali kedysi i časťou služby Božej. 
 

2. Avšak nesmieme sa priveľmi zháňať po veselostiach, ani požívať také veselosti, čo 
sú hriešne; konečne pri veselostiach nesmieme zabúdať na Boha. 
 
Veselostiam nesmieme sa priveľmi oddávať; lebo nie sú cieľom života nášho, ale len prostriedkom, aby 

sme si po vykonanej práci nových síl pozbierali. Hra alebo zábava nebuď nikdy cieľom života tvojho. 

Kto sa priveľmi zháňa po zábavách, stane sa darebákom, nespokojným a obyčajne upadne do dlžôb. 
Čoho je priveľa, to škodí. Ako liek je škodlivý, keď ho zbytočne užívame, tak i veselosti, keď sa im 

priveľmi oddávame. Soľ je síce najlepšie korenie, no užívaná vo veľkom množstve kazí jedlo. Tak je i 
s veselosťami. Preto máme si dovoliť zábavu len vtedy, keď sme vyplnili všetky povinnosti svoje. Po 
dokonanej práci dobre sa odpočíva. Kto častejšie pamätá na smrť bude mierny v požívaní zmyselných 

radosti. Damokles ani na najskvostnejšej hostine nemohol jest, keď videl, že mu nad hlavou na tenkej 
niti meč visí; tak istotne málo veselosti zažije i ten, ktorý sa často rozpomína, že v každú chvíľu môže 
umrieť a že duša jeho ustavične visí v nebezpečenstve večného zatratenia. (Meh.) Dnes bohužiaľ 

vidíme medzi ľuďmi prehnané dychtenie za veselosťami. Všade oznamy zábav, jedna spolková zábava 

podáva ruku druhej, všade plesanie a veselosti. A napriek tomu počuť samé náreky na zlé časy. Či 

ozaj práve tento prehnaný zhon po zábavách nie je hlavnou príčinou takých nárekov? ≪Nuž zabávaj 

sa, ale po krátky čas a zriedka!≫ (Sv. Fr. S.)  

— Ďalej nesmieme si dovoliť nijaké hriešne zábavy a kratochvíle. Hriešne kratochvíle sú napr. hra o 

mnoho peňazí (mysli len na zlopovestnú herňu v Monaku, malom samostatnom kniežatstve pri 

Stredozemnom mori medzi Francúzskom a Itáliou; ďalej na hazardne hry, zakázané v mnohých 

štátoch, a či na také hry, kde len slepá náhoda rozhoduje), osočovanie neprítomných blížnych, 
uštipačné a nemravné reči alebo hanobenie náboženských vecí. Takým kratochvíľam máme sa 

všemožne vyhýbať. Nevďačné deti ktoré nachádzajú radosť na tom, čo uráža otca!  

- Aj pri zmyselných zábavách máme pamätať na Boha a svoje určenie. ≪Radujte sa v Pánu≫. (Ž. 31, 

11) O sv. Karolovi Boromejskom vypráva sa, že sa raz hral biliard; na otázku, čo by urobil, keby 

naskutku prišiel súdny deň, odpovedal: ≪Hral by som pokojne ďalej, lebo robím to ku cti Božej a 

pritom pamätám na Boha≫. (Meh.) 

 

  



237 
 

12. Päť cirkevných prikázaní. 
 

1. Päť cirkevných prikázaní je doplnením tretieho prikázania Božieho. 
 

V 1. cirkevnom prikázaní káže sa nám totiž, aby sme svätenie dňa sviatočného (t.j. 
nedele) niekedy v týždni opakovali a Bohu za mimoriadne milosti ďakovali. 

V 2. cirkevnom prikázaní je nariadené, ako máme svätiť  nedeľu a jej opakovanie. 
V 4. cirkevnom prikázaní je nariadené, ako máme svätiť veľkonočnú nedeľu, 

najdôležitejšiu zo všetkých. 
V 3. a 5. cirkevnom prikázaní je nariadené, ako máme sa pripravovať na nedeľu a 

najväčšie sviatky v roku. 

 
2. My sme prísne zaviazaní zachovávať príkazy Cirkvi; lebo neposlušnosť voči 
Cirkvi je neposlušnosťou voči Kristu. 
 
Kristus odovzdal Cirkvi tú istú moc, ktorú on sám prijal od Otca svojho; lebo povedal apoštolom:          

≪Ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás≫ (Ján 20, 21) Keď teda Cirkev niečo káže, je to práve 

tak, akoby Kristus kázal; z toho dôvodu povedal Kristus: ≪Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané 

i na nebi≫. (Mat. 18, 18)  

— Kto je neposlušný Cirkvi, je teda neposlušný Kristu ; preto Kristus povedal apoštolom: ≪Kto vás 

zavrhuje, mňa zavrhuje≫. (Luk. 10, 16)  

— Kristus nazýva Cirkev ≪kráľovstvom≫ a porovnáva ju s ≪ovčincom≫, aby poukázal, že veriaci 

majú nasledovať svojich duchovných predstavených.  

— Ako každá spoločnosť je oprávnená dávať zákony, ktorým všetci jej členovia poddať sa musia, tak 
je i s Cirkvou.  

 

Cirkev je nám to, čo ústa Božie, ktorými sa nám vôľa Božia oznamuje. 
 

Kto teda úmyselne a ľahkomyseľne prestupuje niektorý príkaz cirkevný, pácha ťažký 
hriech. 
 
Preto povedal Kristus, že taký, čo neposlúcha Cirkvi, má sa považovať za rovného pohanovi. (Mat. 18, 

17) V Starom zákone hrozilo sa pokutou smrti tomu, kto z pýchy neposlúchne najvyššieho kňaza. (5. 

Mojž. 17, 12) Z toho je zrejme, že už vtedy hrubá neposlušnosť voči duchovnej vrchnosti bola 

považovaná za ťažký hriech. 

 

3. Predstavení Cirkvi sú oprávnení z dôležitých príčin dišpenzovať (t.j. oslobodiť 
alebo uvoľniť) veriacich od zachovávania niektorého cirkevného príkazu. 
 
Lebo Kristus vraví apoštolom: ≪Čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané i na nebi≫. (Mat. 18, 

18) Mnohí biskupi dovoľujú požívať mäso v také piatky, na ktoré pripadá nejaký sviatok. V niektorých 

krajinách preložil pápež jednotlivé sviatky na nasledujúcu nedeľu. 

 

Prvé cirkevné prikázanie: Príkaz zasvätenia sviatkov. 
 

1. V 1. cirkevnom prikázaní káže nám Cirkev svätiť  nasledujúce sviatky; 7 
sviatkov Pána, 5 sviatkov Matky Božej, 3 sviatky svätých a sviatok krajinského 
patróna. 
 

Mnohé z týchto sviatkov slávili už prví kresťania, aby sa na dôležité udalosti alebo na zvláštne 

dobrodenia Božie každoročne rozpamätali. ≪Sviatky boli ustanovené, aby čo sa raz stalo, na všetky 

časy utkvelo v pamäti veriacich≫ (Sv. Pet. Zl.) Sviatky sú ustanovené na pripomínanie dobrodenia 
Božieho, aby sme zato Boha chválili a jemu ďakovali. (Sv. Vinc. Fer.) No bohužiaľ mnohí starajú sa 

len o to, aby sviatky svätých lepšími hostinami premenili na dni radosti, akoby jedením a pitím mohli 

sa uctiť tí, ktorí práve pôstom a umŕtvením hľadeli zaľúbiť sa Bohu. (Sv. Hier.)  

 

K 7 sviatkom Pána patria: 1. Vianoce (25. dec.), 2. sviatok Obrezania Krista Pána a 

či Nový rok (1. Jan.), 3. sviatok. sv. Troch kráľov (6. Jan.), 4. Veľká noc, 5. sviatok 
Nanebovstúpenia Krista Pána, 6. sviatok Zoslania Ducha Sv., 7. sviatok Božieho Tela. 
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Lebo narodenie Krista, vzkriesenie Krista a zoslanie Ducha Sv. sú hlavné udalosti, slávia sa celkom 

zvlášť: po Vianociach totiž nasleduje ešte druhý sviatok, sviatok sv. Štefana, a na Veľkú  noc a 
Zoslanie Ducha Sv. slávia sa tiež dva dni. 

 

K 5 sviatkom Matky Božej patria: 1. sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
(8. dec.), 2. Narodenie Panny Márie (8. sept.), 3. Zvestovanie Panny Márii (25. mar.), 
4. Očisťovanie Panny Márie (2. feb.), 5. Nanebovzatie Panny Márie. (15. aug.)  
 

Život Matky Božej je najužšie spojený so životom Krista Pána, preto je toľko sviatkov mariánskych. 
Deň všetkých svätých slávi Cirkev deň umretia, lebo deň tento bol pre nich dňom narodenia k životu 

večnému. U Márie (aj u Krista a Jána Krstiteľa) slávi deň narodenia, lebo Mária už vtedy, keď sa 

narodila, bola celkom Svätá. 
 

K 3 sviatkom svätých patria: 1. sviatok sv. Štefana (26. dec), 2. sviatok sv. apoštolov 

Petra a Pavla (29. júna), 3. sviatok Všechsvätých (1. nov.) 
 

Sviatky krajinských patrónov sú rozličné v jednotlivých krajinách. 
 

V Uhorsku napr. je sviatok sv. Štefana kráľa, v Čechách sv. Jána Nepomuckého a sv. Václava, na 

Morave sv. Cyrila a Metoda, v Sliezsku sv. Hedvigy, v Rakúsku sv. Leopolda, v Solnohrade sv. Ruperta, 
v Štajersku sv. Jozefa, v Korutánoch sv. Egyda.  

 

Všetky tieto sviatky delia sa na pohyblivé a nepohyblivé. Nepohyblivé slávia sa 
každoročne v ten istý deň, pohyblivé nie. 
 

Nepohyblivé sviatky sú: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, Vianoce, sv. Troch kráľov, Očisťovanie 

Panny Márie, Zvestovanie Panny Márii, sv. apoštolov Petra a Pavla, Nanebovzatie Panny Márie, 
Narodenie Panny Márie, Všechsvätých. Pohyblivé sviatky sú: Veľká noc (slávi sa v prvú nedeľu po 

splne mesiaca, ktorý nasleduje po jarnej rovnodennosti, teda medzi 22. marcom a 25. aprílom), 
Nanebovstúpenie Krista Pána. (40. dňa po Veľkej noci), Zoslanie Ducha Sv. (50. dňa po Veľkej noci), 

Božieho Tela (vo štvrtok druhého týždňa po Zoslaní Ducha Sv.)  

— Cirkev ustanovila niektoré sviatky miesto sviatkov Starého zákona, tak Veľkú  noc a Zoslanie Ducha 

Sv., lebo príslušné sviatky Starého zákona boli predobrazom kresťanských sviatkov, teda v nich našli 
svoje splnenie. I miesto sviatkov pohanských ustanovila Cirkev viac sviatkov; tak Vianoce miesto 

dlhých nocí v zime, keď pohania ku cti svojho slnkoboha slávili ≪posvätné noci≫, ďalej Očisťovanie 

Panny Márie na začiatku februára, keď sa deň predlžuje a keď preto pohania ku cti bohov svojich 

vystrájali ≪pochody s fakľami≫. Toto urobila Cirkev z tej príčiny, aby dotyčným sviatkom pohanským 

dala význam kresťanský a pohanov tým ľahšie získala kresťanstvu. Niektoré sviatky boli určené na 
nedeľu (tak sviatok Najsvätejšieho mena Ježiš, Najsvätejšej Trojice, Mena Panny Márie), lebo Cirkev 

nechcela rozmnožiť počet sviatkov v týždni, ktorých už i tak bolo dosť veľa. 

  

2. Prikázané sviatky máme tak svätiť  ako nedele : máme sa teda v sviatky tieto 
zdržovať od služobníckych prác a brať podiel vo verejných službách Božích. 
 

Počet prikázaných sviatkov nie je rovnaký vo všetkých krajinách. V niektorých jednotlivé sviatky na 

požiadanie biskupov boli preložené na nasledujúce nedele, tak napr. v Prusku, Severnej Amerike. 

Skúsilo sa, že primnohé sviatky spôsobujú opak toho, čo sa ich uvedením chcelo docieliť.  
— Všetky tieto sviatky sú diely cirkevného roku. 
 

Cirkevný rok. 
 
Už Židia slávili mimo soboty (t.j. dňa sviatočného, ktorý našej nedeli zodpovedá) množstvo sviatkov 
na pamiatku vážnych dejepisných príbehov; tak napr. na pamiatku vysťahovania z Egypta slávili 
Veľkú  noc, o 50 dní potom na pamiatku zákonodarstva na hore Sinaj slávili svoje Turíce, a či sviatok 

Päťdesiatich dní, v jeseni sviatok Zelených stánkov na pamiatku zdržovania sa na púšti. Týmto 

spôsobom sprítomňovali si Židia celú históriu svoju. Niečo podobné robí i Cirkev; ona každoročne 

prenáša do prítomnosti dávno minulé deje zo života Ježišovho, keď ich podľa možnosti napodobňuje. 

Toto napodobňovanie ukazuje sa najmä na Veľký týždeň.  
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1. Cirkevný rok je výročné (t.j. každoročne sa opakujúce) a názorné sprítomňovanie 

života Kristovho a času pred Kristom i po Kristu. 
 
Cirkev sprítomňuje nám tieto deje, aby sme o nich rozmýšľali a ich nasledovali. V advente máme s 

patriarchami Starého zákona očakávať budúceho Vykupiteľa, na Vianoce tešiť sa s pastiermi z jeho 

narodenia, v pôste postiť sa s Kristom po 40 dní, na Veľkú  noc vstať s Kristom, vo svätodušné sviatky 

vyprosiť si s apoštolmi Ducha Sv. Cirkev takmer každý deň slávi pamiatku niektorého Svätého. 
Sviatky svätých sú ako jasné planéty okolo božského Slnka milosti. Cirkev ustanovuje dni na 

pamiatku svätých, aby sme rozmýšľali o živote tých, čo nasledovali Krista a tak stali sa vzormi 
kresťanskej dokonalosti. Takým rozmýšľaním máme byť tým viac posmelení k nasledovaniu Krista. 

Cirkev i žiada, aby sme svätých o ich príhovor vzývali a tým istejšie účastní boli milosti skrze Krista 

zaslúžených. ≪Kto sa s Cirkvou modlí, modlí sa najlepšie≫. (Sv. Aug.) Konečne chce nám Cirkev tým, 

že pamiatku svätých slávi v isté dni cirkevného roku, povedať toto: Hoci nie každý deň v týždni je 
dňom odpočinku, predsa duch náš pri všetkých pozemských zaneprázdneniach má ustavične 

smerovať k Bohu podľa napomenutia apoštolského: ≪Či jete, či pijete, alebo čokoľvek iného činíte, 

všetko čiňte k sláve Božej≫. (1. Kor. 10, 31) 

 

2. Cirkevný rok začína sa s prvou nedeľou adventnou a má tri hlavné sviatky: 
Vianoce, Veľkú  noc a Zoslanie Ducha Sv. 
 
Na Vianoce slávi Cirkev narodenie Krista Pána, na Veľkú  noc vzkriesenie Krista Pána 

a na Turíce (Rusadle) zoslanie Ducha Sv. 
 
Cirkevný rok teda slúži k osláveniu najsv. Trojice; lebo predstavuje nám lásku Otca, ktorý poslal na 

svet Syna svojho, lásku Syna, ktorý za nás umrel a lásku Ducha Sv., ktorý na nás zostúpil. Preto 
prvá nedeľa po sv. Duchu je sviatkom Najsvätejšej Trojice, deň tento skrátka ešte raz zahrňuje v sebe 

3 hlavné okruhy sviatkov. 

 

Pred každým i po každom z týchto troch hlavných sviatkov uplynie istý čas, ktorý sa 

naň vzťahuje. 
 

Predvianočným časom je advent. K povianočnému času patria sviatky Obrezania 
Krista Pána, sv. Troch kráľov (a či Zjavenia Krista Pána) a Očisťovania Panny Márie 
i nedele po sv. Troch kráľoch. 
 

Štyri týždne adventné predstavujú nám čas 4000 rokov, po ktorý ľudia očakávali Vykupiteľa. 
Veľmi dômyselne padá do času adventného sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
(8. dec.); veď s narodením Krista Pána vyšlo svetu Slnko spravodlivosti po 4000-ročnej tme 
hriechu a nevedomosti. Mária bola akoby dennicou (Pies. n. pies. 6, 9) zvestujúcou toto 
vychádzajúce Slnko. 
— Čas a sviatky po Vianociach vyobrazujú mladosť Kristovu a jeho mužský vek až do 
verejného vystúpenia, teda skrytý život Ježišov v Nazarete. Po sv. Troch kráľoch bývajú 
aspoň dve nedele, najviac je ich šesť, podľa toho či Veľká noc pripadá skôr, či neskôr. 
 

Predveľkonočným časom sú fašiangy a 40-denný pôst. K poveľkonočnému času 
patrí nasledujúcich 40 dní až po sviatok Nanebovstúpenia Krista Pána. 
 
Fašiangy zahrňujú v sebe nedele Deviatnik, prvú a druhú po Deviatniku, inak Septuagesima (70), 
Sexagesimo (50) a Quinquagesima (50). Mená tieto pochádzajú stadiaľ, že v prvé časy kresťanstva 

niektoré kresťanské obce začínali 40-denný pôst už 70, 60 alebo 50 dňami pred Veľkou nocou, aby 
sa niekoľko dní v týždni postiť nemuseli. Streda po Quinquagesima, t.j. po druhej nedeli po 

Deviatniku, nazýva sa Popolcovou stredou, lebo v tento deň kňazi popolom posýpajú čelá veriacich so 

slovami: ≪Pamätaj, ó človeče, že si prach a v prach sa navrátiš≫. Popolcová streda je 46. deň pred 

Veľkou nocou, s ktorým 40-denný pôst sa začína. Lebo v tomto čase v nedele sa nepostí a takých je 6, 

nuž pôst trvá práve 40 dní. V pôstnom čase predstavuje nám Cirkev verejné vystúpenie, obzvlášť pôst 
a umučenie Vykupiteľa. Poveľkonočných 40 dní až po sviatok Nanebovstúpenia Krista Pána 

predstavuje nám tých 40 dní po ktorých sa Spasiteľ po svojom vzkriesení ešte na zemi zdržoval. Prvá 
nedeľa po Veľkej noci je Biela nedeľa, v ktorú kedysi novokrstenci odkladali biele šaty. Tri dni pred 

Nanebovstúpením Krista Pána (pondelok utorok, streda) sú krížové dni s procesiami. 
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Pred svätodušným časom je 10 dní po Nanebovstúpení Krista Pána.  

— K posvätodušnému času patrí 24, niekedy i viac nedieľ. 
 

Dni pred Zoslaním Ducha Sv. predstavujú tých 10 dní, v ktoré sv. apoštoli očakávali Ducha Sv. 

Posvätodušné nedele znázorňujú čas do súdneho dňa. Preto v poslednú nedeľu po Sv. Duchu číta sa 
v kostole evanjelium o druhom príchode Krista Pána. (Mat. 24, 15—35) Že sa nedele po Sv. Duchu 

ohľadom počtu menia medzi 24 a 28, to pochádza odtiaľ, že slávnosť Veľkej noci skôr alebo neskôr 
nastupuje. Koncom cirkevného roka slávime sviatok Všechsvätých a pamiatku všetkých verných 
zomrelých (všech verných dušičiek). Tým má sa znázorniť, že s dušami v nebi a v očistci máme 

obcovanie a s nimi sa zídeme. Pamiatka všetkých verných zomrelých je práve vhod času, kde príroda 

(stromy opŕchli, pole je pusté) predstavuje obraz smrti. 

 
3. Príroda zhoduje sa u nás s troma hlavnými sviatkami.  
 

V advente slnko (u nás na severnej pologuli) je najviac vzdialené od zeme, nasledovne v tomto čase je 

viac noci, než dňa a zmeravený všetok život v prírode; podobne bolo medzi ľuďmi pred príchodom 

Krista Pána. Okolo Vianoc začína sa deň predlžovať; s narodením Krista Pána prichádza na svet viac 
svetla. Na Veľkú  noc prebúdza sa príroda k novému životu, lebo všetko sa rozzelenáva a kvitne; na 
veľkú  noc vstáva Kristus z mŕtvych. Na Turíce (Rusadle) stoja polia a stromy v plnom kvete; vtedy 

zostupuje Duch Sv. a pre celé človečenstvo začína sa nová doba rozkvetu; lebo len teraz ožíva pravá 

vzdelanosť a mravnosť. 

 

K sviatkom a časom cirkevného roka sú prispôsobené i epištoly a evanjeliá, ako i 
piesne obvyklé pri službách Božích. 
 

Evanjeliá sú odseky zo štyroch sv. Evanjelií, epištoly odseky z ostatných častí sv. Písma. Boli 
zostavené sv. Hieronymom (†420) a uvedené v Germánií cisárom Karolom Veľkým (814).  

— Bez spevníka alebo modlitebnej knižky nikto nemá ísť do kostola. Ktoré cirkevné piesne sú ti 

známe? Poznáš osnovu a nápev piesní cirkevných, čo sa u vás spievajú? Ako je podelený tvoj spevník 

alebo modlitebná knižka? 

 

Druhé cirkevne prikázanie: Príkaz počutia omše sv.  
 

V 2. cirkevnom prikázaní káže nám Cirkev v každú nedeľu a sviatok počuť 

nábožne celú sv. omšu. 
 
Viď o tomto náuku o sv. omši v III. diele. 

 

Tretie cirkevné prikázanie: Príkaz pôstu. 
 

Pôst je tak starý, ako pokolenie ľudské. Už v raji dal Boh príkaz postu. Aj židom zakázal Boh požívať 

isté jedlá, napr. bravčovinu. (3. Mojž. 11, 7) Ba židia v deň zmierenia nesmeli nič požívať za celých 24 

hodín. (3. Mojž. 23) Kristus Pán a pred ním Mojžiš a Eliáš postili sa 40 dní, Ján, predchodca Krista 

Pána postil sa zvlášť prísne. Aj kat. Cirkev z dôležitých príčin rozkázala pôst.  
 

Cirkevný príkaz pôstu je vlastne veľmi prísny; avšak biskupi zmierňujú ho vzhľadom 

na miestne a časové pomery. 
 
Podľa vlastného cirkevného prikázania zakazuje sa požívať mäsité pokrmy a súčasne i nasýtiť sa viac 

než jedenkrát v nasledujúce dni: 1. V 40-dennom pôste, 2. v suché dni (kántry).  
— Len zdržovanie sa od mäsitých pokrmov je prikázané každý piatok a sobotu.  

— Prísnosť postu bola pôvodne tak veľká, že sa kresťania v pôstne dni zdržovali nielen od mäsitých, 
ale i od mliečnych a vaječných jedál a jedávali len po západe slnka. Pre slabosť a ľahostajnosť, ktoré 

sa medzi kresťanmi vždy viac šírili a zmáhali, bol i príkaz pôstu v jednotlivých storočiach vždy viac 

poľavovaný. Biskupi teda mocou pápežského plnomocenstva každoročne dovoľovali príslušníkom 

svojich biskupstiev jesť mäso i v také dni, v ktoré podľa doterajšieho predpisu cirkevného to bolo 

zakázané. 
Začiatkom pôstu udávajú biskupi v pastierskych listoch ako sa zmierňuje pôst v jednotlivých 

biskupstvách.  
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— Nasledovne predpisy o pôste nie sú rovnaké v každom biskupstve. Kto po dlhší čas prebýva v 

niektorom cudzom biskupstve, dobre robí, keď sa pridŕža predpisov dotyčného biskupstva. Túto radu 

dal už sv. Ambróz v Miláne sv. Monike. 

 

Prítomné sú 3 druhy pôstu: 1. Zdržovanie sa od mäsitých jedál, 2. jednorazové denné 
nasýtenie sa, 3. opravdivý pôst, keď jedno i druhé súčasne je predpísané. 
 

Zdržovanie sa od mäsitých jedál, nakoľko nebola daná dišpenzácia, je prikázané: 1. každú nedeľu 40-

denného pôstu, 2. každý opravdivý pôstny deň.  

— Jednorazové nasýtenie sa je prikázané vo všetky dni 40-denného pôstu, vynímajúc nedele, každú 

stredu a piatok v advente, každú stredu, piatok a sobotu v kántry, t.j. suché dni, ktoré sú štyri razy 

v roku, a konečne vo vigílie: pred Petrom a Pavlom, pred Nanebovzatím Panny Márie, pred sviatkom 
Všechsvätých, pred Vianocami a pred Zoslaním Ducha Sv. 

 

V 3. Cirkevnom prikázaní káže nám Cirkev zachovávať 40-denný pôst a iné pôsty 
ako v advente, v kántry a vigílie pred niektorými sviatkami a zdržovať sa od 

mäsitého pokrmu každý piatok a sobotu ako i každú nedeľu 40-denného pôstu 
a každý opravdivý pôstny deň. 
 
1. V piatok nemáme jesť mäsa, lebo v piatok zomrel za nás Kristus. 

 
Nesmieme jesť ani také jedlá, čo sú z mäsa pripravené, ako napr. klobásy. Avšak mnohí biskupi 

dovolili k pripraveniu jedál používať masť. U nás v Uhorsku je z pápežskej dišpenzácie dovolené 

požívať jedlá pripravené s masťou bravčovou alebo husacou, a síce:  
a) viackrát za deň v sviatočné dni, ktoré nie sú prikázané pôsty,  

b) len jeden raz dňa na vigílie svätých a v stredy i piatky adventné, ktoré nepatria k suchým dňom. 

Vodné živočíchy, ako ryby, raky smieme jesť, lebo tieto v niektorých krajoch sú živnosťou 

chudobného ľudu; aj žaby, slimáky, korytnačky, vydry, bobry považujú sa za dovolené v piatok. 
Mlieko a vaječné jedlá slobodno požívať v našich krajoch.  

— Cirkev preto zakázala požívať mäso, lebo Kristus dal za nás svoje mäso, t.j. telo, lebo bez mäsa sa 

najľahšie môžeme zaobísť a lebo obyčajne je naším najmilším pokrmom. Máme si tým aj pripomínať, 

aby sme proti žiadostiam svojho mäsa, t.j. tela (Gal. 5, 19) bojovali, lebo tieto budia sa práve najviac 

požívaním mäsa. (Sv. Tom. Ak.) Niektorí hovoria: ≪Kristus povedal: Nie to, čo vchádza do úst, 

poškvrňuje človeka (Mat. 15, 11), teda môžeme jesť mäso!≫ Kristus ovšem tak povedal; no povedal i 

takto: ≪Čo zo srdca vychádza, poškvrňuje človeka≫ (Mat. 15, 18) Avšak neposlušnosť voči cirkevným 

nariadeniam ide zo srdca a táto poškvrňuje človeka; pokrm sám sebou ovšem nerobí človeka 

nečistým. Preto hovorí sv. Augustín: ≪Nie jablko poškvrnilo Adama, ale Adam jablko≫. Keď Vianoce 

prípadnú na piatok, slobodno jesť mäso. Kristus chce, aby sme sa nepostili, keď máme príčinu 

radovať sa. (Mat. 9, 15) Z tej istej príčiny mnohí biskupi vo svojich diecézach dovoľujú požívanie mäsa 
v také piatky, na ktoré pripadá nejaký sviatok. 
 

Predtým bolo i v sobotu zakázané požívať mäso. 
Týmto zákonom chcela Cirkev obzvlášť vytlačiť svätenie soboty, aké trvalo u mnohých kresťanov. 

Dnes dovoľuje Cirkev takmer všade požívanie mäsa v sobotu. U nás v Uhorsku dáva teraz pápež na 

žiadosť biskupov dišpenzáciu; tak, že v sobotu smieme jesť mäso, vyjmúc soboty opravdivých pôstov. 
No napriek tomu majú sa kresťania vzhľadom k nastavajúcej nedeli zdržovať v sobotu, obzvlášť 

večer, od pridlhých zábav, aby potom v nedeľu mohli navštíviť služby Božie. 
 

2. V 40-dennom pôste máme sa nasýtiť len raz za deň, aby sme 40-denný pôst 

Kristov čiastočne napodobňovali a k veľkonočnej slávnosti náležite sa pripravili. 
 
Štyridsaťdenný pôst začína sa s Popolcovou stredou a trvá do začiatku nedele 

veľkonočnej. Iba nedele v tomto čase nie sú pôstne, ale zdržovanie sa od mäsitého 
pokrmu je i v nedele prikázané. 
 
Pôst 40-denný je ustanovený od sv. apoštolov (Sv. Hier.) na pamiatku 40 denného pôstu Spasiteľovho 

na púšti. Čas pôstny je čas pokánia a smútku nad hriechmi. (Preto kňaz pristupuje k oltáru v 

omšovom rúchu fialkovej farby.) Je to už tak v povahe človeka, že sa postí, keď je smutný. (Mat. 9, 
15) No v tomto čase máme sa nielen postiť, ale i rozmýšľať o umučení Krista Pána, ktoré nám Cirkev 

vo Veľký týždeň predstavuje. (Preto vtedy bývajú pôstne kázne o umučení Krista Pána) Postením sa a 
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rozjímaním o umučení Krista Pána získame si najistejšie milosť ľútosti a spoznania svojich hriechov. 

Pôst 40-denný teda je najlepšou prípravou k veľkonočnej spovedi a veľkonočnému prijímaniu.  

— V minulých storočiach býval 40-denný pôst oveľa prísnejší: prví kresťania po celý čas pôstny 
nejedli mäso a nasýtili sa len večer. Ešte v stredoveku bolo zakázané jesť mäso počas 40-denného 

pôstu; kto vtedy jedol mäso nebol pripustený k veľkonočnému prijímaniu. (Sn. Tol. 653) Ba svetskí 

panovníci, ako cisár Karol Veľký, považovali tých, čo v pôste jedli mäso, za zavrhovateľov náboženstva 
a stíhali ich telesnými a peňažnými pokutami.  

— Nuž, hľa, aký ľahký je dnes tento príkaz pôstu ! Cirkev žiada od nás iba toľko, aby sme sa raz za 

deň a síce na poludnie nasýtili. Ale pritom dovoľuje sa nám i ráno požívať niečo, hoci nie mnoho, 
i večer malé posilnenie. No inokedy cez deň neslobodno jesť človekovi, ktorý je zdravý. Kto okrem 

toho cez deň jie, zruší pôst. (Alex. VII. veta 39.) Piť smieme viac ráz, ale nie také, čo sýti, napr. mlieko. 

 
Pôst 40-denný nepotrebujú zachovávať tí, ktorým ešte neminulo 21 rokov. 
 

3. V kántry máme sa prísne postiť, aby sme od Pána Boha hodných kňazov 

vyprosili a za dobrodenia, udelené v minulom štvrťročí, mu ďakovali. 
Kántry sú 3 dni: streda, piatok a sobota začiatkom štyroch častí roka; v tieto časy 
kedysi posviacali kňazov.  
 
Kántry (quatuor tempora t.j. štyri časy) padajú na tieto týždne: V zime na 3. týždeň adventný, na jar 

na 2. týždeň 40-denného pôstu, v lete na svätodušný týždeň, v jeseni na 3. týždeň v septembri. Inak 
voláme ich i suchými dňami, lebo naši predkovia v tieto dni bývali len o suchom chlebe a vode. Už 

Židia postili sa v 4 ročné obdobia a síce vo štvrtý, piaty, siedmy a desiaty mesiac. (Zach. 8, 19) Cirkev 

ustanovila kántry, aby sme Bohu každý štvrťrok za dobrodenia jeho ďakovali a za udelenie nových 

milostí, zvlášť za udelenie dobrých a bohabojných kňazov ho prosili, lebo predtým biskupi v tieto dni 

posviacali kňazov. Modlitbu za hodných kňazov prikázal Kristus, keď povedal: ≪Žatva je síce veľká, 

ale robotníkov je málo. Proste teda Pána žatvy, aby poslal robotníkov na žatvu svoju≫. (Mat. 9, 37) 
 

4. Máme sa prísne (skutočne) postiť i vo vigílie, t.j. dni pred niektorými sviatkami, 

aby sme sa k týmto sviatkom dôstojne pripravili. 
 
Čím lepšie sa pripravíme, tým viac milostí dostaneme vo sviatok.  
— Prví kresťania schádzali sa v predvečer veľkých sviatkov, bedlili, modlili sa celú noc a v noci boli 

prítomní na omši sv. Všetko toto dialo sa preto, lebo by vo dne pohania boli rušili službu Božiu. Tieto 

nočné služby Božie preložili pápeži na predchádzajúci deň. Len na vigíliu pred Vianocami udržala sa 

až dodnes nočná služba Božia; táto býva o polnoci a nazýva sa utiereň. Po iných vigíliách ostali len 
pôsty. 
 

5. Cirkev vôbec nechce, aby sme postením sa utrpeli škodu na zdraví alebo boli 

hatení vo vyplnení povinností svojho povolania.  
 

5.1. Preto v piatok smú jesť mäso: ľudia slabého zdravia. 
 
K ním patria: chorí, zotavujúci sa z choroby, deti mladšie ako 7 rokov (ktoré ostatne ešte ani nezhrešili, 

teda nemajú čo odpykať), starci ( = ľudia starší 60 rokov), ktorí sú už dosť slabí. V niektorých 

biskupstvách dovoľuje sa požívanie mäsa i ľudom, ktorí duchovne alebo telesne veľa pracovať 

musia, napr. robotníkom vo fabrikách, remeselníkom. U týchto , pravda, nie je tak smerodajným 
povolanie, ako skôr telesná povaha a veľkosť dennej práce. Mnohí biskupi dovoľujú požívať mäso tým, 
čo v piatok musia konať ťažkú cestu, ako aj osobám, ktoré sa u cudzích ľudí stravujú, napr. sluhom, 

slúžkam, študentom, vojakom; ďalej tým, čo sa musia stravovať v hostincoch, ako napr. pocestným, 
ktorí musia jesť na staniciach železničných, železničným sprievodcom a tým čo sa zo zdravotných 

príčin zdržujú v kúpeľoch.   

— Samo sebou rozumie sa, že chudobní v piatok smú jesť mäso, keď ho dostanú ako almužnu; lebo 

inak trpeli by hlad a boli by chorí. No všetci títo majú sa snažiť, aby sa od mäsa zdržovali aspoň v tie 

dni, keď je najprísnejší pôst v roku: na vigíliu pred Vianocami, na Popolnú stredu a na Veľký piatok. 
Okrem toho jedením mäsa nemajú dávať svojim blížnym nijaké pohoršenie. Sv. Pavol napomína:        

≪Hľaďte, aby táto sloboda vaša nebola k úrazu slabým≫. (1. Kor. 8, 9) A o sebe samom vraví: ≪Ak 

jedlo pohoršuje brata môjho, nebudem jesť mäsa na veky≫. (1. Kor. 8, 13) Uhorskí biskupi následkom 

dovolenia sv. apoštolskej Stolice od 27. januára 1899 uvoľňujú (dišpenzujú) veriacich, kňazov i 

rehoľníkov, nakoľko zvláštnymi predpismi svojej rehole k prísnejšiemu zdržovaniu sa nie sú zaviazaní 

a síce na jeden rok od zdržovania sa od mäsitých pokrmov nasledujúcim spôsobom: 
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1. Za celý rok dovoľuje sa všetkým požívať mäso každú sobotu, v ktorú niet pôstu. Taktiež dovoľuje 

sa po všetky dni v roku, vynímajúc Veľkého piatku, i k malému posilneniu na večer pripravovať 

pôstne jedlá s ktoroukoľvek užitočnou masťou.  
2. V pondelok, utorok a štvrtok v štyridsaťdennom pôste, vynímajúc Zeleného štvrtku, dovoľuje sa 

ovšem jesť mäso raz za deň, no nie pri malom posilnení večernom, ale zakazuje sa i v nedele 
spomenutého pôstu požívať mäso spolu s rybami, t.j. neslobodno jesť dvojaké mäso.  

3. Dovoľuje sa požívanie mäsitých pokrmov pocestným, keď nútení sú jesť v hostincoch, kde niet 
pôstnych pokrmov, kupcom i predavačom na jarmokoch, tým čo nemajú vlastného stola a stravujú 

sa po krčmách a hostincoch, ako aj ich rodinám a sluhom, no vynímajúc troch posledných dní vo 
Veľkom týždni a vigílie pred Vianocami.  

Podobne sluhom a slúžkam v domoch, kde nezachováva sa prikázanie ohľadom mäsitých pokrmov, 

ak len vyhne sa tým zavrhovaniu náboženstva. Avšak nech sa snažia, aby sa aspoň vo Veľký piatok 
zdržali od mäsa. 

 

5.2. Preto sú od príkazu jednorazového nasýtenia oslobodení: tí čo ešte nemajú 21 
rokov, ďalej osoby slabého zdravia a také, čo duchovne alebo telesne veľa pracovať 

musia. 
 
Kto ešte rastie, potrebuje častejšieho pokrmu za deň. Avšak radí sa mu, aby príkaz pôstu dobrovoľne 

zachovával a tak sa cvičil v ovládaní seba.  
— Ľudia slabého zdravia sú: chorí, zotavujúci sa a starci ( = ľudia, starší 60 rokov).  
— K ľudom, čo duchovne alebo telesne veľa pracovať musia, mohli by sa tu ešte pripočítať všetci, ktorí 

sa namáhavo starajú o duchovné alebo telesné blaho svojich blížnych, ako spovední otcovia, 

kazatelia, katechéti, učitelia, opatrovníci nemocných, lekári, sudcovia a pod., a tak zväčša viac ráz 

cez deň musia sa posilniť. Treba tiež pripomenúť, že sa v niektorých diecézach (napr. v pražskej 
na základe pápežského dovolenia od 26. mar. 1895) počas influenze dáva všeobecná dišpenzácia 

od prikázania pôstu. V diecéze kerckej (v Gelovci) jestvuje úplná dišpenzácia od pôstu na tých 
miestach, kde sa uskutočňuje jarmok.  

— Príkaz udržať si zdravie je vpísaný do vnútra nášho, teda daný nám samým Bohom. No plnením 

cirkevného prikázania nijako nesmieme urážať príkaz Boží.  

— Kto však nemôže sa postiť, nech sa snaží konať miesto toho iné dobré skutky. Spovední otcovia v 

mnohých prípadoch majú právo dišpenzovať od pôstu a miesto toho predpísať im dobré skutky 

(modlitbu, almužnu). 
 

5.3. Preto nech nikto neprepína sa pôstom; lebo Boh žiada od nás rozumnú službu. 

(Rim. 12, 1) 
 

Kto sa priveľa postí, je podobný kočišovi, čo priveľmi durí kone a tým veľkému nebezpečenstvu 

vystavuje voz; alebo lodi bez nákladu, ktorú vietor ľahko prekotí. (Sv. Efr.) I mnohí svätí preháňali s 

pôstom a potom želeli; boli chorí, nemohli vyplniť povinnosti svojho povolania a museli trpieť veľké 
pokušenia, ako napr. Sv. Bernard. Preto sa odporúča najprv požiadať o radu svojho spovedníka. 

Pôstom majú sa zničiť hriechy tela, ale nie telo samé. (Sv. Reh. V.) Pôstom nemá sa telo natoľko 
oslabiť, žeby k modlitbe a k povinnostiam stavu bolo neschopné. (Sv. Hier.) S telom musíme 

zachádzať, ako otec so synom: keď je poslušné, nesmieme ho karhať, ale len vtedy, keď je spurné. 

(Sv. Fr. Sal.) Pôst je liek; jeden i druhý škodí, ak sa zbytočne užíva. Kto je ukrutný voči sebe, nikdy 

nebude láskavý voči iným. 
 

6. Pôst je veľmi užitočný nášmu duchu i telu. Zvlášť skrze pôst dosiahneme 

osvietenie rozumu, posilnenie vôle, mnohé cnosti, lepšie zdravie, odpustenie hriechov, 
vypočutie modlitby, mimoriadne milosti a večnú odplatu. 
 

Kto sa postí, toho rozum dosiahne mnohé prednosti. Daniel na dvore Nabuchodonozorovom požíval 

len strukoviny a vodu, no múdrosťou prevýšil najučenejších mužov ríše. (Dan. 1) Všetci učitelia 

cirkevní málo jedávali.  
— Kto sa postí, zosilnie v duchu; preto ľahko potlačí všetky zlé žiadosti telesné (1. Kor. 9, 17) a 

premôže všetky pokušenia diabolské. ≪Pevnosť prinútená hladom poddáva sa; tak i telo prinútené 

hladom poddáva sa vôli a rozumu človeka≫. (Sv. Alb. V.) Pôstom krotíme spurné telo svoje, ako jazdec 
uzdou krotí divokého koňa. (Bodr.) Diabol spolieha sa najviac na naše telo ako spojenca svojho; on 

vie, že vlastný domáci priateľ môže najviac a najistejšie škodiť. (Sv. Bern.) No pôstom spútame telo 

svoje ako zajatého nepriateľa, aby proti nám nepovstalo, keď sa vrah priblíži. (Bodr.) Ak nedáme telu 
nedovolených síl, nemôže začať vojnu proti nám. (Sv. Aug.) Chudý vták ľahšie ujde dravému vtákovi, 
než dobre chovaný. (Sv. Bonav.) Kto sa má dať do boja v zápasení a pripravuje sa k tomu 

zdržanlivosťou (1. Kor. 9, 25), ten skôr zvíťazí. Kto sa postí, príde teda k vysokým cnostiam. Pôst 

najlepšie naladí človeka, aby sa modlil; tým stane sa ďalej tichým, trpezlivým a čistým. ≪Kdekoľvek 
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vidíme vysokú dokonalosť, nikdy nebola dosiahnutá bez pôstu≫. (Sv. Cyp.) Pôst robí ľudí anjelmi. 

(Sv. Cyp.) Pôstom stane sa človek podobným anjelom, ktorí tiež ani nejedia, ani nepijú. (Sv. Atan.) 
Akou mierou ubúda človeka zvieracieho, takou pribúda duchovného. Je to ako na váhach, keď jedna 

miska klesá, druhá ide do výšky.  

— Kto sa postí, rozmnoží svoje zdravie a predĺži svoj život. Zdržanlivosť je matkou zdravia. (Sv. Hier.) 

Štyria mládenci na dvore Nabuchodonozorovom jedli málo a už o 10 dní vyzerali zdravšie, než iní. 

(Dan. 1) Pustovníci na tebaiskej púšti mnoho sa postili a predsa žili vyše 100 rokov, napr. sv. Anton, 

sv. Pavol. Sv. Alfons (†1787) postil sa každú sobotu o chlebe a vode ku cti Matky Božej a predsa dožil 
vyše 90 rokov. Hippokrates, otec lekárov, žil 140 rokov a bol vždy zdravý; na otázku, prečo žil tak 

dlho, odpovedal: ≪Nikdy som sa nenajedol do sýtosti≫. Aj lekári obyčajne predpisujú chorým prísnu 

diétu (t.j. čo a koľko smú jesť), aby skoro vyzdraveli. Kto šetrí svoj odev, tomu dlho vydrží; to platí aj 

o tele. ≪Kto je mierny, predĺži si život≫. (Sir. 37, 34) Kto je mierny, spí dobre a je veselý. (Sir. 31, 24)  

— Kto sa postí, dosiahne od Boha odpustenie hriechov. Boh odpustil Ninivitčanom, lebo sa postili. 

(Jon. 3) Jedlom bol Boh urazený, pôstom býva zmierený. (Sv. Zeno) Postením vystojíme si už na zemi 

mnoho pokút očistcových.  

— Kto sa postí, dosiahne od Boha rýchle vypočutie modlitby. Pohansky stotník Kornelius v Casarei 

postil sa do tretej hodiny popoludní (Sk. ap. 10, 30); tu vypočul Boh jeho prosby a poslal mu anjela. 

Keď Holofernes obliehal mesto Betuliu, utiekali sa obyvatelia k modlitbe a pôstu; Boh vyslobodil ich 

zázračne skrze Juditu. (Jud. 4) Pôst a almužna sú dve krídla modlitby. (Sv. Aug.) Kto sa postí, môže 

sa v modlitbe ľahšie vyšvihnúť k Bohu, ako i jaraby, ktoré sa pred odchodom do ďalekých krajín 

vyhladovali, lepšie letia. (Sv. Vinc. Fer.)  
— Taký dosiahne od Boha mimoriadne milosti. Boh vždy odplácal pôst mimoriadnymi dôkazmi svojej 

priazne. Mojžiš po svojom pôste bol uznaný za hodného rozprávať sa s Bohom na hore Sinaj. Po 

postení sa mal Eliáš zjavenie na vrchu Horebe. (3. Kráľ. 19) Zázračné zachránenie troch mládencov v 

ohnivej peci bolo iste len odplatou ich pôstu; tak i poslanie anjela ku Korneliusovi. ≪Kto sa postí, ten 

zduchovnie a stane sa akosi podobným Bohu; preto páči sa Bohu mať obcovanie s ním≫. (Rodr.)  

— Kto sa postí, ten za to dostane od Boha odplatu po smrti. Mojžiš a Eliáš zjavili sa na Tábore pri 

premenení Krista Pána, lebo spomedzi praotcov boli jediní, ktorí ako Spasiteľ zachovávali 40-denný 

pôst. (Sv. Vinc. F.) Nuž hľa, ako sa na druhom svete vyznačujú tí, čo sa tu postili! Cirkev spieva v 

prefácii pôstneho času: ≪Pôstom sa potlačujú neprávosti, osvecuje rozum, nadobúdajú cnosti a 

odplaty≫. 

 

7. Zdržovanie sa od pokrmov je Bohu príjemné len vtedy, keď sa súčasne  

zdržujeme aj od hriechov a konáme dobré skutky. 
 
Pôst sám sebou nie je dokonalosťou (1. Kor. 8, 8), ale len prostriedkom k potlačeniu zlých žiadostí a 

ľahšiemu konaniu dobrého. ≪U Boha nepomáha natoľko umŕtvenie ohľadom pokrmov, ako skôr 

zničenie chýb≫. (Sv. Antonín) Čo osoží človekovi, ak sa zdržuje síce od mäsa, ale zlostným osočovaním 

trhá blížneho? (Sv. Aug.) Taký podobá sa vybielenému hrobu, ktorý zvonku je síce pekný, no vnútri 

plný hniloby. (Mat. 23, 27) Podobá sa diablovi, ktorý sa tiež zdržuje od pokrmu, no napriek tomu 

neprestáva činiť zlo. (Sv. Honor.) Pôst bez modlitby je lampou bez oleja; veď postíme sa hlavne preto, 

aby sme lepšie modliť sa mohli. Pôst bez almužny je neposiatou roľou. (Sv. Pet. Zl.) Pôst bez almužny 

ľahko vedie k skúposti. (Sv. Pet. Zl.) Kto z toho, čo ujíma si z výživy, neudeľuje chudobným, ten 

nepostí sa pre Boha, ale pre seba. (Sv. Reh. V.) 
 

Nový poriadok ohľadom pôstu a zdržovania sa od mäsitých pokrmov pre 

Uhorsko. 

Na prosby najdôstojnejších pánov biskupov uhorských, sv. Otec Pius X. udelil im na sedem rokov tu 

istú moc dotyčne poriadku ohľadom pôstu a zdržovania sa od mäsitých pokrmov, akú biskupi v 

Austrii už predtým obdržali. Podľa toho dni venované I. pôstu a zdržovaniu sa od mäsitých pokrmov 

sú: 1. Popolcová streda a tri posledné dni vo Veľkom týždni. 2. Piatky vo Veľkom pôste a advente. 3. 
Stredy a piatky v kántry. 4. Vigília vianočná, svätodušná a Nanebovzatia P. Márie.  

— Dni venované II. pôstu bez zdržovania sa od mäsitých pokrmov, v ktoré sa dovoľuje jedenkrát jesť 

do sýtosti s malým mäsitým občerstvením a s pomerne neveľkým navečeraním, sú: 1. Všetky dni 

Veľkého pôstu, vynímajúc nedele (o Popolcovej strede, piatkoch a troch posledných dňoch Veľkého 

týždňa Viď hore vyššie). 2. Stredy v advente. 3. Soboty v kántry. 4. Vigílie sv. apoštolov Petra a Pavla, 
Všechsvätých a sv. patrónov.  

— Dni venované III. pôstu len zdržovaniu sa od mäsitých pokrmov sú: Všetky ostatné piatky v roku.  
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— Dišpenzované od mäsitých pokrmov sú:  

1. Celá cirkevná provincia, keď zasvätený sviatok padne na niektorý deň, v ktorý sa užívanie mäsitých 

pokrmov zakazuje.  

2. Niektoré miesta, kde jarmok padne na taký deň, ktorý je určený k zdržovaniu sa od mäsitých 

pokrmov.  
3. Niektoré osoby:  

a) vo všetky dni, vynímajúc Popolcovú stredu, troch posledných dní Veľkého týždňa a vigílie 

vianočnej i svätodušnej, dišpenzovaní sú robotníci vo fabrikách a svetskí ľudia, ktorí musia jesť v 

krčmách, kde pôstnych jedál dostať nemožno;  
b) vo všetky dni, vynímajúc Veľkého piatku, dišpenzovaní sú takzvaní sprievodcovia na 

železniciach, pocestní, ktorí musia jesť v hostincoch (reštauráciách) vlakoch alebo parníkoch; ktorí 
zo zdravotných príčin so známymi a svojimi rodinami v kúpeľoch sa zdržujú;  

c) celkom oslobodení od povinnosti zdržovania sa od mäsitých pokrmov sú takí, čo pôstnych 

jedál nemajú alebo v priveľkej chudobe akékoľvek jedlá požívať musia; takí, čo musia sa zdržovať v 

dome, kde pôstnych jedál nemajú, vynímajúc Veľkého piatku.  
— V každý pôstny deň a vo Veľkom pôste i v nedele zakazuje sa pritom istom stolovaní požívať mäso 
i rybu. 

 

Zdržovanie sa od liehových (alkoholických) nápojov. 
 

Za našich časov v mnohých krajinách badať veľký pohyb proti nemiernemu 
požívaniu liehovín t.j. alkoholických nápojov. 
 
Nápoje, ako pálenka, víno, pivo, mušt majú v sebe jedovatú látku, takzvaný alkohol. Pálenka obsahuje 

83 do 40 percent (tuhá pálenka do 90 percent) víno asi 6 do 10 percent (tuhšie víno do 20 percent) a 

pivo 2 alebo 4 percentá (ťažké pivá do 8 percent) alkoholu. Alkohol je bezfarebná tekutina, ktorá 

zapálená horí belastým plameňom a slabým svetlom. Alkohol vzniká v šťave sladkého ovocia, tak 

napr. v šťave révy, jabĺk, hrušiek, čerešní ak má tam prístup vzduch; ďalej, keď šťava jačmeňa (slad) 

spojí sa s chmeľom a droždím. Mnoho alkoholu opojí človeka. Keď človek dospelý naraz užije 800 

gramov alkoholu, môže naskutku zomrieť (u detí postačuje k tomu 70 gramov alkoholu) a síce 
ochromením pľúc, srdca alebo pošinutím mozgu, t.j. výlevom krvi do mozgu. 

 

1. Liehové nápoje, mierne požívané, nie sú škodlivé dospelým a zdravým osobám. 
 

Málo alkoholu neškodí dospelým a zdravým ľudom, ani na tele ani na duchu. Skúsení lekári tvrdia, 
že zdravý človek denne môže užiť 40 do 50 gramov alkoholu (teda asi poldruha litra piva alebo pol 

litra vina) bez najmenšej ujmy na svojom zdraví. Ba je lekármi dokázané, že malé dávky alkoholu 

vylučujú šliam a šťavu zo žalúdka, zväčšujú chuť k jedeniu a po jedení napomáhajú trávenie; i 
dokázané, že mierni pijaci priemerne dlhšie žijú, ako tí, čo sa od nápojov celkom zdržujú. Povážme, 

že alkohol v istých okolnostiach je i liekom; lebo kto jedovatým hadom bol uštipnutý, zachráni si život, 

ak veľmi mnoho pálenky pije. Aj počas influenze často dokázalo sa veľmi užitočným požívanie nápojov, 

ktoré alkohol vo veľkom množstve obsahujú. Ani duchu človeka alkohol sám sebou nie je škodlivý, ba 

naopak, mierne užívaný, aj užitočný; lebo človeka povzbudzuje, obodruje a rozveseľuje. Veľmi podivné 
je i to, že národy požívajúce nápoje alkoholické vo vzdelanosti ďaleko vyššie stoja, ako mohamedánske 

a budhistické, ktorým užívanie alkoholu ich náboženstvo prísne zakazuje. Tí, čo proti užívaniu 

alkoholu bojujú, nech povážia, že náhradné nápoje, aké odporúčajú, tiež jed v sebe majú (kafein); tak 

káva, čaj, čokoláda. Niet teda príčiny, požívanie alkoholu vyhlasovať za škodlivé samo sebou.  

Ale napriek tomu celkové zdržiavanie sa od alkoholu je vôbec potrebné:  

1. Mládeži do 14. roku života, lebo alkohol, hoci v menších dávkach požívaný, hatí jej telesný 

i duchovný vzrast;  
2. pijanom, lebo títo vždy zase upadnú do starej neprávosti, ak sa od opojných nápojov celkom 

nezdržujú;  
3. niektorým chorým, ako chorým na obličky, pečeň, srdce, lámku a osobám náchylným k porážke;  

4. konečne kazateľom striezlivosti, lebo títo nič nevykonajú, ak sami nezachovávajú, čo učia. 

 

2. Liehové nápoje nemôžu sa však odporúčať za potravu, lebo alkohol len málo 
živí a posilňuje. 
 

Názor, že alkohol nie je potrava, je mylný. Alkohol je potrava. To vysvitá z mnohých urobených 

pokusov. Rozličným totižto osobám na istý čas odopreli obyčajný pokrm a nahradili ho alkoholom ; u 

týchto  osôb nenašli ani len úbytku na telesnej váhe.  
— Avšak alkohol je zlá potrava. Alkohol málo živí. Tvrdenie, že napr. pivo je tekutým chlebom, je 

nepravé. V pohári dobrého bavorského piva je asi 87 percent vody, 8 percent sladu a 5 percent 

alkoholu. Kúsok chleba má viac výživnej sily, ako liter piva. Alkohol posilňuje len na krátky čas; on 
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totižto rozčuľuje, ale potom robí človeka mdlým a ospanlivým. Preto robotníci po užití alkoholu bývajú 

silní, ale skoro potom ukonaní a neschopní k namáhavej práci. Tí, čo vozia sa na rýchlonožke (bicykli), 

driapu sa na vysoké vrchy a konajú telocvik (turneri) potvrdzujú, že len tak sú vstave prekonať veľké 

námahy, keď opojných nápojov neužili. Robotníci, ktorí sa alkoholom chcú k práci povzbudiť, tak 

zaobchádzajú s telom svojim, ako surový paholok, čo bičom naháňa kone k práci, k akej im sila 
nestačí.  

— Blud je tiež, keď niekto verí, že ho alkohol hreje, keď zimu cíti. Zdanlivé zohriatie ovšem nastúpi 

po užití alkoholu, lebo alkohol množí činnosť srdcovú a obeh krvi i ženie krv do hlavných žíl. Avšak 

skoro nato nasleduje pocit tým väčšej zimy. Preto skúsení plavci k severnému pólu, ako Nansen, 

nepožívali alkoholu, ba považovali ho za nebezpečný.  
— Mnohí lekári nazývali opojné nápoje klamármi preto, že pocit hladu, ustatosti, zimy mámia, teda 
klamú. No nápoje tieto sú nielen klamármi, ale často i vrahmi, ako v nasledujúcom ukážeme. 

 

3. Nemierne požívanie liehových nápojov donáša mnohonásobnú biedu na 
pijakov a na ich rodiny; obzvlášť vedie ku mnohým chorobám a mravnej zvrhlosti. 
 

Obete najkrvavejšej vojny sú malé voči spustošeniam, aké medzi národmi zapríčiňuje alkohol. Je 
dokázané, že asi 75 percent všetkých ľudí nachádzajúcich sa v špitáloch sú pijani zo zvyku a takými 

je i 90 percent ľudí, čo na suchoty umierajú. Nemierne požívanie alkoholu nasledujúcim spôsobom 

škodí telu:  
1. Rozborí sliznice v žalúdku a pôsobí nechuť k jedeniu i choroby žalúdkové; 

2. napadá pečeň i pôsobí jej zatvrdnutie a zakrnutie;  

3. škodí srdcu, lebo toto má priveľa výkonov a preto sa zväčšuje (u pijaka bije srdce denne 5000 do 

20.000-krát viac podľa množstva požitého alkoholu);  

4. pôsobí nával krvi v mozgu, čo má za následok bezsennosť a niekedy porážku mozgu;  

5. zapríčiňuje horúčosť v hrtane a následkom toho zachrípnutosť a nečistý hlas; niekedy pôsobí 
vodnatieľku, lebo požité množstvá tekutiny v tele zostávajú; 

6. zapríčiňuje lámku v údoch;  

7. oslabuje v tele odporujúcu silu proti chorobám. Pravda je, že u jedného pijaka nevystupujú všetky 

tieto choroby, ale alkohol ako opatrný nepriateľ napadá tú časť tela, ktorá je slabšia a menej 

odolávať môže. 
Najhoršie je, že choroby u pijaka obyčajne badať len vtedy, keď pomoc lekárska už nič nevládze. 

Nemierne požívanie alkoholu oslabuje i ducha, najmä rozum a pamäť. Preto pijak často bez rozvahy 

koná a zriedka drží slovo.  

— Alkohol i znemravňuje, t.j. horším robí charakter. Pijani bývajú zvadliví a suroví; stávajú sa 

prostopašnými, ba dopúšťajú sa i zločinov proti mravnosti ; bývajú márnotratní a do chudoby uvrhujú 

svoju rodinu, keď celý zárobok svoj do krčmy odnášajú; zlenivejú a ošklivia si prácu, lebo alkohol 
robí telo mdlým a neschopným k vážnej práci.  Alkohol i potomkov robí nešťastnými, lebo deti pijanov 

bývajú blbé a musia trpieť za hriech pijackých rodičov. 

 

4. Úplné alebo čiastočné zdržovanie sa od alkoholu zodpovedá duchu kresťanstva 
a je dnes požiadavkou času. 
 

Kristus žiada sebazaprenie, keď hovorí: ≪Kto chce za mnou prísť, nech zaprie sám seba≫. (Mar. 8, 

24) Preto má sa každý cvičiť v sebaovládaní. Toto môže sa stať i tak, že sa zdržuje od istých jedál 

alebo nápojov. Zdržovanie sa od alkoholu je teda pravým kresťanským skutkom. Už predchodca 

Vykupiteľov, sv. Ján Krstiteľ, podľa vôle Božej zdržoval sa od vína a opojných nápojov. (Luk. 1, 15)  
— Boj proti alkoholu je dnes potrebný následkom časových pomerov. V niektorých krajinách pije sa 
dnes 20 do 30-krát viac alkoholu ako pred 50 rokmi. Dnes pije sa ustavične: pri rozlúčke i uvítaní, 

pri radostných i smutných príležitostiach, pri krstoch i pohreboch, pri horúčave na ochladenie, pri 

zime na zohrievanie; pri bezsennosti na usnutie; pri ospanlivosti na bedlenie. Najhoršie v ohľade 
tomto býva u študentov na vysokých školách. Kto z nich vzácny čas štúdia nezabíja pijatikou, ten 

doprosta stane sa opovrhnutým. To nesmie tak ďalej ísť, ak ľudstvo nemá zahynúť duchovne i telesne. 
Preto vynikajúci lekári a biskupi (ako kardinál Manning v Anglicku, biskup Egger vo Švajčiarsku) 

hlasne sa ozývajú proti alkoholu a volajú do boja proti nemu. Mužovia títo vidiac, že poučovanie málo 
osoží, zakladali spolky miernosti, aby nutnosť pitia z návyku zlomili. K týmto spolkom v Anglii 

a Severnej Amerike patria už mnohé milióny ľudí. Členovia ich zaväzujú sa podpisom, že sa po istý 
čas celkom alebo aspoň v určité dni v týždni od alkoholu zdržovať budú. Kto svoj sľub zrušil alebo už 

dodržať nechce, zaväzuje sa, podpísanú listinu vrátiť. Ľudí týchto, ktorí opojným nápojom sa 
vyhýbajú, nazývajú abstinentmi alebo temperenclermi. I rozličné vlády už podporujú tento ľudomilsky 

pohyb; v Belgii napr. musí sa v školách každý týždeň aspoň po pol hodiny pretriasať otázka o alkohole. 

V školách Severnej Ameriky už asi od 20 rokov prednáša sa náuka o zdravotníctve v spojení s otázkou 

o alkohole; tu sa deti stávajú učiteľmi dospelých.  Kto každodenne požíva opojné nápoje, ten podľa 
rady skúsených lekárov už z ohľadu na svoje zdravie z času na čas, aspoň po niekoľko dní, celkom 
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má sa zdržovať od alkoholu, aby telo požívaním alkoholu vniknutý jed celkom vylúčiť a posilniť sa 

mohlo. Kto to urobí, bude potom oveľa sviežejší a schopnejší k práci.  

— Avšak nežiada sa, aby sa taký ≪abstinent≫ vôbec zdržoval od tekutiny, ktorú naše telo tak súrne 

potrebuje; lebo to bolo by zdraviu veľmi škodlivé. Pri požívaní nezdravej alebo neznámej vody 

odporúča sa, najprv ju prevariť, aby zárodky choroby, aké snáď nachádzajú sa v nej, zničené boli. 

 

Štvrté cirkevné prikázanie: Príkaz veľkonočnej spovede a prijímania. 
 

1. V 4. cirkevnom prikázaní káže nám Cirkev vo veľkonočný čas prijímať sviatosť 
pokánia a sviatosť oltárnu. 
 
Najsvätejšiu sviatosť oltárnu máme častejšie prijímať, lebo je pokrmom našej duše. Duša, ktorej sa 

tohto pokrmu po dlhší čas nedostáva, musí hladom umrieť. Preto hovorí Spasiteľ: ≪Nebudete-li jesť 

telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať život v sebe≫. (Ján 6, 54) Prví kresťania prijímali 

najprv každodenne, neskoršie už len v tri najväčšie sviatky, Vianoce, Veľkú  noc a Zoslanie Ducha 

Sv. Keď sa v stredoveku zmáhala veľká vlažnosť, nariadil snem Lateránsky r. 1215, aby sa všetci 

kresťania, čo sú už vstave rozoznať dobré od zlého, aspoň raz v roku z hriechov svojich vyspovedali 

a aspoň okolo Veľkej noci sviatosť oltárnu úctivo prijímali. (Kan. 21) Snem Tridentský žiada, aby 

sa okolo Veľkej noci i spoveď vykonala; lebo hovorí: ≪V celej Cirkvi je spasiteľný zvyk spovedať sa v 

tom svätom a najpríhodnejšom čase 40-denného pôstu a sv. snem dovoľuje a prijíma tento nábožný 
zvyk ako taký, ktorý sa právom má podržať. (14. kap., 5) Ostatne spoveď musí predchádzať každému 

sv. prijímaniu, teda i veľkonočnému, aby nik neprijímal v stave smrteľného hriechu.  
– Svätokrádežným prijímaním nevyplnilo by sa cirkevné prikázanie (Innoc. XI.); ani neplatnou 

spoveďou. (Alex. VII.) Hoci Cirkev prikazuje, aby sa každý kresťan aspoň raz v roku spovedal, 
navzdory tomu samo sebou rozumie sa, že ten, ktorý mal nešťastie upadnúť do smrteľného hriechu, 

má bez odkladu vykonať sv. spoveď. 

 

2. Veľkonočný čas trvá vlastne len 2 týždne, totiž od Kvetnej až do Bielej nedele; 
avšak biskupi predlžujú ho. (Pap. Eugen IV., 1440) 
 
U nás trvá od 3. nedele pôstnej až do Vstúpenia, teda 67 dní, a tak nikto nemôže sa vyhovárať, že 
nemal času prijať sv. sviatosti. 

 

3. Sluší sa, aby sme sv. sviatosti okolo Veľkej noci prijímali, lebo Kristus na Veľkú  
noc ustanovil prevelebnú sviatosť oltárnu. 
 
Aj z mŕtvych vstal Kristus na Veľkú  noc. Ak teda hodne vykonáme sv. spoveď, i my vstaneme 
duchovne z mŕtvych. Lebo duša, pokiaľ nachádza sa v stave smrteľného hriechu, je duchovne mŕtva; 

no sviatosťou pokánia zase dostane Ducha Sv., teda duchovne ožije. Pri hrobe vzkrieseného Spasiteľa 

povedal anjel k ženám: ≪Vy hľadáte živého medzi mŕtvymi; vstal a niet ho tu≫. Oj, keby tak i naši 

sv. anjeli-strážcovia, keď diabol po Veľkej noci zase nájde nás pri hrobe záhuby, mohli povedať: ≪Vy 

hľadáte živého medzi mŕtvymi, obráteného medzi hriešnikmi; vstal a niet ho tu!≫ (Ján Ev. Schmid) 

Ako Kristus vstal z mŕtvych, tak i my máme chodiť v novote života. (Rim. 6, 4) A ako ľudia na Veľkú 
noc obyčajne si kupujú a obliekajú nové šaty, tak majú sa i snažiť, aby ich duša rúchom posväcujúcej 

milosti bola ozdobená. 
 

4. Cirkev z istých príčin dovoľuje katolíckym kresťanom vo veľkonočnom čase 
prijímať sv. sviatosti i mimo svojho farského kostola. (Ben. XIV.) 
 

Kto je chorý alebo na cestách, alebo od svojho nariadeného kňaza má k tomu dovolenie, nemusí vo 

svojom farskom kostole vykonať sv. spoveď veľkonočnú a sv. prijímanie; môže to vykonať i v inej 
farskej obci. Okrem toho vie Cirkev, že ľudia tajné rany duše svojej oveľa ľahšie odokrývajú 

neznámemu spovedníkovi a v tomto prípade sú menej vystavení nebezpečenstvu nehodného 

prijímania sv. sviatosti. No kto nemá nijakej príčiny vo veľkonočnom čase spovedať sa cudziemu 
kňazovi, ten je povinný spovedať sa kňazovi nariadenému, t.j. tomu, ktorý má od biskupa moc 

spovedať v jeho biskupstve. Podľa cirkevného prikázania povinný je každý katolík, ktorého dôležitá 

príčina neospravedlňuje, dostaviť sa do svojho farského kostola k veľkonočnému prijímaniu. Sv. 
apoštoli z rúk Krista Pána, svojho Majstra a Otca, prijali baránka veľkonočného. I farníci musia ho 
prijímať od svojho duchovného otca; tým napomáha sa aj úcta ich voči svojmu duchovnému 

pastierovi. Majú sa ako dietky jednej rodiny aspoň raz v roku zhromaždiť k spoločnému stolu, aby z 

ruky svojho duchovného otca prijali prevelebnú sviatosť oltárnu, ktorá je chlieb života duše našej. 

(Prak. rúk. od F. R. Osvalda) Chorý má sa spovedať doma a tak i prijať prevelebnú sviatosť oltárnu. 
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5. Kto vo veľkonočnom čase zanedbával prijímanie sv. sviatosti a zomrel bez ľútosti, 
tomu môže sa odoprieť cirkevný pohreb. (Sn. Lateran. 1215) 
 
Toto stáva sa, keď zanedbávanie sv. sviatosti je verejne známe a taký pred umretím nadarmo bol 

napomínaný farárom na povinnosť svoju.  

— Avšak farár, keď mieni odoprieť cirkevný pohreb, požiada najprv biskupa o rozhodnutie a keď to 

pre krátkosť času nie je možné, volí radšej miernejšiu cestu. 

 

Piate cirkevné prikázanie: Príkaz zakázaného času. 

 
Zakázaný čas je ten, v ktorý nemajú byť veselosti. 

 
V 5. cirkevnom prikázaní zakazuje Cirkev hlučné veselosti a svadby, a síce 

v advente až do sviatku sv. Troch kráľov a v pôste až do Bielej nedele. 
 

Tak určil snem Tridentský. (24, 10) Predtým rozprestieral sa tento zákaz i na čas od prvého dňa v 
krížovom týždni až do 1. nedele po Sv. Duchu. V niektorých krajinách, ako v Čechách, patria 3 krížové 
dni a všetky pôstne dni ešte i dnes k zakázanému času.  

— Advent a pôst sú čiastky pokánia a smútku nad hriechmi. No so smútkom nezhoduje sa veselosť. 
Okrem toho Cirkev živo predstavuje nášmu duchu v advente tajomstvo vtelenia, v pôste tajomstvo 
vykúpenia a vyzýva nás k premýšľaniu o týchto základných tajomstvách kresťanstva. Bolo by zaiste 

neprístojné vyrušovať sa veselosťami pri takých vážnych rozjímaniach. K zakázanému času patria i 
veľké sviatky cirkevnej radosti, ako Vianoce s nasledujúcimi sviatkami a Veľká noc. Cirkev chce, aby 

sme sa pri veľkej cirkevnej radosti vyhýbali svetským veselostiam.  
— Tiché sobáše bez svadobného veselia môže dovoliť biskup, no slávnostné len pápež (alebo biskup s 

plnomocenstvom pápežským).  
— Avšak ohlášky smú byť i v zakázaný čas.  

— Ani koncerty nie sú zakázané, ale tance áno.  

— Prestupníkom tohto cirkevného prikázania platí hrozba Božia: ≪Obrátim slávnosti vaše na kvílenie 

a všetky spevy vaše na nariekanie≫. (Amos 8, 10)  

 
 

Štvrté prikázanie Božie. 
 

V 4. prikázaní Božom káže nám Boh ctiť námestníkov Božích na zemi, totiž 

rodičov a duchovnú i svetskú vrchnosť. 
 

1. Povinnosti voči rodičom. 

1. Rodičom patrí česť, lebo sú námestníci Boží a naši najväčší dobrodincovia. 
  
My vlastne sme len dietky nebeského Otca; preto vraví Kristus: ≪Nikoho nenazývajte si otcom na 

zemi; lebo jeden je Otec náš, ktorý je na nebesiach≫. (Mat. 23, 9) Otec náš nebeský dáva nás živiť a 

vychovávať skrze rodičov našich. Rodičia teda pri výchove svojich detí zaujímajú miesto Božie. Preto 

rodičia sú námestníci Boží. (Ako námestníci Stvoriteľa javia sa i preto, že dietkam dali život.) Preto 
rodičov máme ctiť podobným spôsobom, ako Boha. Ako miestodržiteľovi preukazuje sa tá istá česť, 

čo panovníkovi, lebo je námestníkom jeho, tak i rodičom patrí podobná úcta, ako Bohu, lebo sú jeho 
námestníkmi a či miestodržiteľmi na zemi. Kto teda zavrhuje rodičov, zavrhuje Boha. Preto zvolal sv. 

Augustín po svojom obrátení: ≪Keď som zavrhoval matku svoju, ktorú si mi dal, zavrhoval som, ó 

Bože, teba samého!≫  

— Rodičia sú naši najväčší  dobrodinci. ≪Oj, koľko pretrpela za teba tvoja matka, koľko nocí bez 

spánku strávila pre teba, koľkokrát musela pre teba opustiť jedlo i nápoj, koľký strach mala, keď si 

bol v nebezpečenstve! Koľko namáhania a práce mal tvoj otec, aby ti zaslúžil pokrm a odev! Keď teda 

rodičia tvoji toľko urobili a vystáli pre teba akože mohol by si byť nevďačným voči ním ?≫ (Sv. Amb.) 

Aj sám Syn Boží ctil svoju Matku a svojho pestúna. ≪Cti svojich rodičov, lebo i Syn Boží ctil svojich. 

Veď hovorí sa o ňom: Bol im poddaný. Keď teda Boh preukazoval česť nízkym sluhom svojim, čože 

povinný si ty svojim rodičom?≫ (Sv. Ambr.) Pán náš Ježiš Kristus bol poddaný svojim rodičom; 

miloval a ctil svoju Matku, ktorej sám bol Otcom; miloval a ctil svojho pestúna, ktorého sám živil; 

rozpomínal sa, že bol nosený na lone svojej Matky a na ramenách svojho otca. (Sv. Hier.) 
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2. Česť máme preukazovať rodičom skrze úctu, lásku a poslušnosť. 

 
Keď Boh káže ctiť rodičov, káže ich tým už i milovať a poslúchať. Lebo jedno i druhé je najužšie 

spojené s úctou.  

— Lásku podĺžni sme rodičom hlavne preto, že rodičia sú naši najväčší  dobrodinci. ≪Prvá povinnosť 

kresťanov je, aby sa rodičom za námahy a obete pri výchove odmenili.≫ (Sv. Cyr. Jer.) Úcta 
a poslušnosť patrí im ako námestníkom Božím.  

— Povinnosť úcty a lásky trvá po celý život, povinnosť poslušnosti nie. To je preto, že pohnútky, čo 

nútia nás k úcte a láske, nikdy neprestanú. No ovšem prestane raz príčina, čo nás k poslušnosti 

zaväzuje. 

 

Úcta voči rodičom spočíva v tom, že si ich v srdci vysoko vážime ako námestníkov 
Božích a toto vysoké váženie i navonok ukazujeme slovom a skutkom. 
 
Úcta musí byť najprv v srdci; vonkajšia úcta bez vnútornej bola by pretvárkou. Kristus ctil svoju 

Matku na svadbe v Káne; lebo hoci osvedčil, že ešte neprišla jeho hodina, aby zázraky činil, predsa 

vyhovel jej prosbe, aby sa pred hosťami nezahanbila. (Sv. Zl.) Na Rím rozhnevaný mládenec rímsky 
Koriolan nedal sa pohnúť k odstúpeniu ani skrze senátorov, ani skrze kňazov rímskych, ani skrze 

drahocenné dary; no keď prišla jeho matka Veturia, poklonil sa jej a povedal: ≪Matka, ty si zachránila 

Rim, ale stratila syna svojho≫ ; on sa utiahol a bol potom zabitý Volskami okolo r. 491 pr. Kr. (Meh.) 

Aj vtedy máme ctiť rodičov, keď sú chudobní alebo nízko postavení. Egyptský Jozef ctil svojho 

staručkého otca; hoci tento bol len zo stavu pastierskeho, predsa viedol ho ku kráľovi a predstavil ho. 
(1. Mojž. 47, 7) Kráľ Šalomon zostúpil z trónu pred svojou matkou, ktorá len z nízkeho rodu 

pochádzala, poklonil sa jej a posadil ju potom k sebe napravo. (3. Kráľ. 11, 19) Pápež Benedikt XI. 

(1303) nedopustil, aby sa mu jeho matka, chudobná pračka, v nádherných šatách predstavila; poslal 

ju preč a musela sa zase obliecť do chudobných šiat. Len potom prijal ju vľúdne. (Meh.) Aj v tom 

prípade, keby rodičia cnostne nežili, patrí im úcta a síce pre postavenie, ktoré zaujímajú voči svojim 
dietkam ako námestníci Boží. Hoci by socha Krista Pána alebo obraz kráľa neboli pekne vyvedené, 

predsa nesmieme voči ním ukazovať opovrhnutie. Chyby rodičov majú sa zakrývať plášťom lásky, t.j. 

mlčanlivo trpieť; máme sa správať, ako Sem a Jafet voči svojmu obnaženému otcovi Noemovi. (1. 

Mojž. 9, 23) ≪Skutkom i slovom a so všetkou trpezlivosťou ucti otca svojho≫. (Sir. 3, 9) 

 

Láska k rodičom záleží v dobroprajnosti a dobročinnosti.  
 
Láska patrí rodičom už preto, že sú naši blížni (obrazy Božie). Avšak nepatrí im iba sama láska k 

blížnemu, ale obzvláštna láska. A síce preto, že nás nadmieru milujú (ktože zmýšľa úprimnejšie s 

dietkami, ako rodičia?) a že nám preukázali nepočetné dobrodenia. Láska teda záleží v dobroprajnosti 
a dobročinnosti. Dobroprajnosť ukázal napr. egyptský Jozef voči svojmu staručkému otcovi Jakubovi; 

objímal ho a plakal. (1. Mojž. 46, 29) No zo samej dobroprajnosti málo majú rodičia. Máme milovať 

ich nielen slovami a jazykom, ale v pravde. (1. Ján 3, 18) Preto máme podporovať rodičov v núdzi 

alebo chorobe, ako i modliť sa za nich. Krásny príklad dal nám jeden dalmatínsky mládenec, menom 
Vukašovič, chovanec vojenskej akadémie vo Viedenskom Novom Meste. Tento dostal raz za usilovnosť 

svoju 12 dukátov od cisárovnej Márie Terézie, ktorá prišla do ústavu. Hneď poslal ich svojmu 

chudobnému otcovi. Keď potom cisárovná o krátky čas zase prišla a počula, ako použil peniaze, 

darovala mu 24 dukátov a otcovi vykázala ročnú podporu. Vukašovič stal sa neskôr poľným maršall-
lajtnantom. (Meh.) Niečo podobného prihodilo sa husárskemu generálovi Zietenovi na dvore pruského 

kráľa Fridricha I. Keď totiž za mladi bol pážaťom, musel v predizbe kráľovej bedliť po niekoľko nocí. 

Raz volal ho kráľ a zazvonil zase a zase; ale on neprichádzal. Tu vstal kráľ, išiel k nemu a našiel ho 
spať pred listom, ktorý písal chudobnej matke svojej a v ktorom oznamoval jej, že jej posiela 10 

toliarov, čo si zaslúžil u kráľa. Kráľ prečítal list a dojatý vzal 2 závitky dukátov a vopchal mu ich do 
vačkov. Miesto pokuty vymenoval ho hneď druhého dňa za oficiera. (Meh.) Tomáš Morus, kráľovský 

kancelár anglický, bol od kráľa Henrika VIII. pre svoju vieru na živote trestaný. Zo strachu pred 

kráľom neopovážil sa nik pochovať ho ; avšak prišla jeho dcéra Margita a zaobstarala pochovanie 
otca. Tyran mal takú úctu pred touto cnostnou dcérou, že jej v ničom neublížil. Už medzi zvieratami 

nachádzame istý stupeň lásky k rodičom. Mladé levy delia svoju korisť zo starými (Plutarch) a mladí 
bociani zohrievajú starých, keď títo pre vysoký vek nemajú nadostač peria; ba i živia ich a pomáhajú 

im pri lietaní. (Sv. Ambr.) ≪Synu, pomáhaj v starobe otcovi svojmu≫. (Sir. 3, 14) Pováž, ako sa Pán 

Ježiš ešte na kríži staral o svoju Matku a odporúčal ju Jánovi. (Ján 19, 26) 
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Poslušnosť voči rodičom spočíva v tom, aby sme plnili všetky ich spravodlivé 

rozkazy, zakiaľ stojíme pod ich mocou. 
 
Vy deti, poslúchajte rodičov vo všetkých veciach. (Kol. 3, 20) Ako rodičia majú povinnosť vychovávať 

deti, tak zase deti majú povinnosť poslúchať rodičov. ≪Ako v každom štáte musia byť takí, čo panujú 

a poslúchajú, tak i v rodine: inak nemôže byť domáceho poriadku, ani blaženosti≫. (Meh.) Ako od 

starých požaduje sa mravná dokonalosť, tak od mladých ľudí poníženosť a poslušnosť. (Sv. Bern.) 
Avšak dietky majú poslúchať rodičov len v dovolených veciach; ak totiž rozkazy rodičov protivia sa 

rozkazom Božím (teda sú nespravodlivé), nuž platia slová svätých apoštolov: ≪Musíme viac poslúchať 

Boha, než ľudí≫ (Sk. apošt. 5, 29) Svätý Hermengild (†586), syn španielskeho západno-gotského 

kráľa Leovigilda, bol svojim otcom zatvorený do veže v Seville, lebo prestúpil na katolícku vieru. Otec 

poslal k nemu a sľúbil mu milosť, ak sa navráti k viere arianskej. Ale svätý odpovedal poslovi:               

≪Povedz môjmu otcovi, že zriekam sa radšej jeho lásky, koruny, ba i života, než by som zaprel vieru 

svoju≫. Nato bol usmrtený (Meh.). Podobne vodilo sa sv. Barbare, sv. Perpetue, sv. chlapcovi Vítovi 

a i. ≪Keby nás poslušnosť voči otcovi pozemskému odlúčila od Otca nebeského, nikdy nesmieme 

poslúchať rozkaz otcovský≫ (Sv. Ambr.). Rodičia, ktorí kážu niečo, čo Boh zakazuje, ničia svoju 

vážnosť; odpiľujú takrečeno konár, na ktorom sedia. Istý otec kázal synovi vo sviatok pracovať v poli. 

Syn povedal: ≪Tatíčku, veď Boh zakázal pracovať vo sviatok≫. Otec nahneval sa a riekol: ≪Veď si ty 

už veľký; príkazy Božie sú len pre deti≫. Nato odvetil syn: ≪Nuž tak nepotrebujem poslúchať ani 

teba; lebo veď štvrté prikázanie Božie je tiež len pre deti≫.  
— Ostatné deti majú poslúchať rodičov svojich len zatiaľ, zakiaľ stoja pod ich mocou. Majú poslúchať 

i len natoľko, nakoľko rozkazujúca moc rodičovská sa rozprestiera, (Sv. Tom. Akv.) teda napr. vo 

veciach domového poriadku, chovania sa, obcovania a pod. No rodičia nemajú práva nútiť svoje deti 

k stavu alebo povolaniu, ku ktorému tieto nemajú chuť. Lebo povolanie k stavu dáva Boh. Okrem 

toho povolanie rozprestiera sa na ten čas života, kde dietky už nebudú poddané moci rodičovskej a 

rodičia nemajú právo rozhodovať nad týmto budúcim časom v živote svojich detí. Preto nedal sa sv. 

František Assiský prinútiť od otca svojho k stavu kupeckému, ani sv. Ruža Limská k stavu 

manželskému. Ale ovšem majú dietky povšimnúť si rady rodičovskej. Rodičia následkom svojho veku 

majú viac rozhľadu i skúseností a následkom svojej lásky rodičovskej sú zaiste najúprimnejší a 

najlepší radcovia svojich deti. Preto napomína nás sv. Písmo: ≪Počúvaj, synu môj, náuku otca svojho 

a neopúšťaj príkazu matky svojej≫. (Prísl. 1, 8) Pri voľbe stavu alebo povolania majú sa dietky vždy 

radiť so svojimi rodičmi. 

3. Podobné povinnosti, ako voči rodičom, máme i voči námestníkom rodičov, teda 

voči učiteľom a vychovávateľom, majstrom a pánom, ktorým slúžime, konečne 

vôbec voči starším ľudom. 

Starých ľudí máme ctiť. ≪Pred šedivou hlavou povstaň a ucti osobu starého.≫ (3. Mojž. 19. 32) 

Staršiemu patrí prvé slovo. (Sir. 32, 4) Sparťania veľmi ctili starých ľudí; keď raz pri olympijských 

hrách jeden starec hľadal si miesto, nepovstal nikto, no keď prišiel k Sparťanom, povstali všetci a 
mohol si sadnúť. (Meh.) Keď sa pohanský kráľ Alexander Veľký, sediac na tróne hrial pri ohni, zočil 

starého vojaka, ktorý sa triasol od zimy; hneď vstal a viedol ho na svoj trón, aby sa zohrial. (Meh.)| 

— Radu starých máme počúvať; lebo od nich naučíme sa múdrosti a umnej náuke. (Sir. 8, 9) Zakiaľ 

mládež býva nerozvážna podľa porekadla ≪mladosť pochabosť≫, zatiaľ starí ľudia vynikajú rozvahou 

a predvídavosťou. Roboamovi, nástupcovi Šalamúnovmu, radili starci povoľnosť voči ľudu; ale dal sa 

omámiť mladými ľuďmi, čo súčasne s ním boli vychovaní a hovoril k ľudu: ≪Môj otec šľahal vás 

bičmi, ale ja budem vás šibať korbáčmi≫ (3. Kráľ. 12, 14) Ihneď odpadlo od neho 10 pokolení. Boh 
sám (4. Mojž. 11, 16-17) ustanovil u Židov radu 70 starších. U Rimanov na čele štátu bol senát (= 
zhromaždenie starcov); taktiež u Lacedamončanov geronti (t.j. starci).  

- Pre starobu nesmieme zavrhovať nikoho; lebo veď i z nás niektorí budú starí. (Sir. 8, 9) Tie deti, čo 

sa prorokovi Eliseovi posmievali a plešivcom ho prezývali, boli od medveďov roztrhané. (4. Kráľ. 4, 

21.) S krehkosťami starých ľudí musíme mať pozhovenie. ≪Staršieho neokrikuj, ale napomínaj ako 

otca≫. (1. Tim 5, 1.) 

 

4. Dietkam, ktoré ctia rodičov svojich, sľubuje Boh: dlhý život, šťastie 
a požehnanie na zemi. 
 

Pri zákonodarstve na Sinaji prisľúbil Boh dlhý život ako odplatu tým, ktorí zachovávajú 4. prikázanie. 
(2. Mojž. 20, 12.) Sv. Pavol dáva im výhľad i na blahobyt pozemský. (Et. 6, 3) Egyptský Jozef bol veľmi 

poslušný svojmu otcovi; preto ho otec miloval a bratia nenávideli. Jozef stal sa neskôr kráľom 
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egyptským a žil 110 rokov. (1. Mojž. 50) Ak milujeme tých od ktorých máme život, dostaneme na 
odplatu dlhý život. Keď vojak dostane majetok (a či leno) od kráľa, zaslúži si, aby sa mu majetok 

udržal, kým slúži kráľovi. Tak je to i s dietkami: obdržali život od svojich rodičov; zakiaľ teda ctia 
svojich rodičov, zaslúžia, aby im život bol udržaný. (Sv. Tom. Akv.) Kto ctí rodičov, ctí vlastne ich vek. 

No lebo Boh odplatu prispôsobuje dobrým skutkom, t.j. tak odpláca, aby to dobrým skutkom bolo 
primerané, daruje dobrým dietkam vysoký vek. Dlhý život je pre nás veľké dobro; lebo čím dlhšie 

žijeme, tým viac zásluh pre večnosť môžeme si nadobudnúť. V Starom zákone bol dlhý život ešte 

väčšou odplatou, než v Novom, lebo takým dlhým životom bol skrátený pobyt v predpeklí. (Avšak 

v Novom zákone je zase blažená smrť bezodkladným prechodom do života večného.) Pravda, že mnohé 
dobré dietky zomierajú včasne; ale i na tých plní Boh svoje prisľúbenie, lebo miesto súčasného života 

dáva im večný a tak oveľa viac, než druhým skrze dlhý život. (Sv. Hier.) Ostatne nevinný život už sám 

sebou je dlhý život. ≪Vek staroby je život nepoškvrnený.≫ (Mud. 4, 9.) Boh preto berie zo sveta nie 

jedno dobré dieťa, aby zlosť ľudská nezmenila rozumu jeho. (Mud. 4, 11)  

— Aj požehnanie, ktoré rodičia dávajú svojim dobrým dielkam, môže veľa. To vidíme na požehnaní, 

ktoré dáva starý Tobiaš svojmu odchádzajúcemu synovi alebo Noe Semovi a Jafetovi. (Z rodu Semovho 

prišiel Vykupiteľ, potomkovia Jafetovi sú v Európe a kresťania.) Cti otca svojho, aby požehnanie jeho 

prišlo na teba. Požehnanie otcovo upevňuje deťom domy. (Sir. 3, 9-11) Kto ctí matku svoju, je ako 

ten, čo zhromažďuje poklady. (Sir. 3, 5) Dobrodenie, preukázané otcovi, nebude zabudnuté. (Sir. 3, 
15) Preto dobré dietky obyčajne prichádzajú k zámožnosti a vysokým hodnostiam alebo spokojnosti. 

≪Lebo to je oveľa viac, keď niekto je požehnaný a blažený, než keď je bohatý.≫ (Sv. Amb.) Rozpomeň 

sa na veľké šťastie egyptského Jozefa, Vukašoviča a i.  

— Tí čo ctia svojich rodičov, mávajú riadením Božím neskôr i sami dobre vychované dietky, na ktorých 

sa dožijú radosti. (Sir. 3, 6) Podľa spravodlivého súdu Božieho stáva sa obyčajne, že ten, čo ochotne 

poslúchal rodičov svojich, má raz sám ako otec zvlášť poslušné dietky. (Sv. Pet. Dam.) 

 

Hriechy proti 4. prikázaniu Božiemu. 
 

1. Proti 4. prikázaniu Božiemu hreší, kto nectí rodičov, je voči ním neláskavý 

alebo neposlušný. 
 
Nectí rodičov, kto napr. je hrubý voči nim, ohovára ich, hanbí sa za nich a pod. Cham posmieval sa 

otcovi svojmu Noemovi, keď bez viny ležal v stánku opitý a obnažený. (1. Mojš. 9) Preto otec vyslovil 

kliatbu na jeho potomstvo. (Potomkovia jeho bývajú v Afrike a sú pohania ešte dnes.)  
— Neláskavý voči rodičom je, kto ich napr. nenávidí, v núdzi im nepomáha, ich okráda a pod. Synovia 
Jakubovi, čo predali svojho brata, zarmútili a oklamali otca. (1. Mojž. 37) Absolon ohováral svojho 

otca pod bránou palácu, oklamal ho pri odchode do Hebrona a vzbúril sa proti nemu. (2. Kráľ. 15, 

12)  

— Neposlušní voči rodičom boli dvaja synovia najvyššieho kňaza Heliho. (1. Kráľ. 2) 

 

2. Dietkam, čo nectia svojich rodičov, vyhráža sa Boh: hanbou a potupou na zemi, 

nešťastnou smrťou a večným zatratením. 
 

Je to istotne jeden z najväčších priestupkov, keď niekto je nevďačný voči najväčším dobrodincom, 

ktorých na svete má; lebo tento priestupok je tak veľký, nuž i pokuta je veľmi veľká. (Meh.) Sv. 
Augustín vypráva o dvoch synoch istej vdovy v Casarei v Kapadocii, čo matke svojej vynadali a ju bili, 

no potom hneď boli zachvátení triaškou v údoch a blúdili po cudzích krajinách, až konečne boli 

uzdravení pri relikviách sv. Štefana v Hippe, kde sv. Augustín bol biskupom. (≪Mesto Božie≫ 22, 8) 

Kto nepamätá na otca a matku svoju, na toho zabudne i Boh a dá mu vyjsť na posmech. (Sir. 23, 18-

19) Ako na strome, ktorý predtým nemal kvetu, nenájdeme ovocia, tak ani ten, kto za mladi bol 
neposlušný, nedôjde cti na starosť. (Sv. Cyp.)  

— Zlé dietky obyčajne umierajú biednou smrťou. Rozpomeň sa na biednu smrť oboch neposlušných 

synov najvyššieho kňaza Heliho v bitke. (1. Kráľ 4, 11) Pomysli na smrť neverného syna Dávidovho, 
Absolóna, ktorý proti svojmu otcovi bojoval a premožený na úteku svojimi dlhými vlasmi zachytil sa 

na jednom dube, kde ostal visieť a troma kopijami bol prebodnutý. (2. Kráľ. 18)  
— Zlé dietky budú od Boha večne zatratené. Keď Boh v deň súdny bude už tak prísny voči tým, čo 

cudzím nepreukazovali skutkov milosrdenstva, o koľko prísnejší bude voči tým, čo voči vlastným 

rodičom boli neláskaví. (Sv. Bernardín.) Neposlušní rodičom hodní sú smrti. (Rim. 1. 30—32) Prekliaty 

buď, kto nectí otca a matky. (5. Mojž. 27, 16) Kto by uderil otca svojho alebo matku svoju, nech 

smrťou umrie. (2. Mojž. 21, 15) Oko, ktoré sa otcovi posmieva, nech vykľujú krkavce pri potokoch a 

zožerú orly. (Prísl. 30, 17) No Židia mali ešte prísny rozkaz Boží: ≪Keby človek splodil syna spurného 

a hlavatého, neposlúchajúceho otca alebo matky, nech ho ľud ukameňuje, aby to všetko Izrael počul 

a bál sa≫. (5. Mojž. 21, 18—21)  



252 
 

— Tí, čo nectia svojich rodičov, mávajú neskôr z dopustenia Božieho i sami surové deti, ktoré s nimi 

zle nakladajú. ≪Skúsenosť učí, že tí, čo neposlúchajú rodičov, tiež majú neskôr sami neposlušné 

deti.≫ (Kom. a L.) Čím kto hreší, tým býva trestaný. (Mud. 11, 17) Cham posmieval sa otcovi svojmu 

Noemovi; jeho potomkovia boli najskazenejšie národy, ktoré na rozkaz Boží boli vyhubené z Chananu. 

(1. Mojž. 10) 

2. Povinnosti voči vrchnostiam. 
 

1. K spravovaniu ľudskej spoločnosti postavil Boh dve moci, duchovnú i svetskú 
vrchnosť. Duchovnej vrchnosti zveril správu duší, svetskej udržovanie poriadku a 

pokoja. 
 

V celom stvorenstve nachádzame istú závislosť jedných bytostí od druhých : mesiac závisí od zeme, 

zem a iné planéty od slnka; ríša nerastov slúži rastlinstvu, toto zase živočíšstvu a všetko človeku. Ba 
nachádzame i medzi živočíchmi, že jedny druhým sú podriadené: nad včelami panuje matka 

(kráľovná), vtáci v povetrí, divoké zvery v pralesoch, ryby vo vode majú svojich vodcov a stoja akoby 
pod vojenským veliteľstvom (komandom). I na svojom tele badáme, že niektoré údy panujú, iné sú 

podriadene. V duchovnom svete nachádzame tú istú závislosť, čo v telesnom; sú anjeli vyššej i nižšej 

triedy. Práve tak chcel Boh, aby i medzi ľuďmi boli predstavení a poddaní. Ba pre ľudí, pokazených 
hriechom dedičným, sú vrchnosti jednoducho potrebné. Bez hlavy povodilo by sa ľudskej spoločnosti 

práve tak, ako vojsku bez vodcu; ľudia  zmenili by sa v bezuzdnú zberbu. (Sv. Zl.) Čo je trám v múre, 

to je vrchnosť v štáte: bez trámu zrúti sa múr a bez vrchnosti ľudská spoločnosť, lebo nebolo by 

nikoho, kto by dohromady držal národy. (Sv. Zl.) Lebo ľudia po dedičnom hriechu začali zúriť druh 
proti druhovi, ako divoké zvery, tak že sám prvého človeka zabil svojho brata, ustanovil Boh nad tak 

zdivočenými ľuďmi panovníkov, aby títo zamedzili hnev s akým sa ľudia  medzi sebou napádali. (Sv. 
Remigius) Nariadeniu múdrosti Božej máme poďakovať, že sú tu vrchnosti; inak boli by národy sem i 

tam preháňané ako vlny morské. (Sv. Isid. Pust.) Vo vrchnostiach má sa akosi zračiť obraz božskej 
moci a prozreteľnosti nad ľuďmi. (Lev XIII.)  

— Ako na nebi máme dvoje svetiel, slnko i mesiac, čo v rozličné časy svietia, tak na zemi máme dve 
moci: duchovnú i svetskú. Duchovná, podobná slnku, je vznešenejšia, lebo vedie človeka k jeho 

nebeskému a večnému cieľu; svetská moc stará sa len o pozemsky, pominuteľný blahobyt poddaných. 

≪Kráľovstvo Kristovo, ako slnko, panuje vo dne duchovného sveta; kráľovstvo pozemské, ako mesiac, 

panuje v noci súčasnosti.≫ (Innoc. III.) Kráľovi sú zverené veci pozemské, kňazovi nebeské. (Sv. Zl.) 
Hoci obe moci majú iné ciele, predsa doplňujú sa navzájom; podobajú sa dvom zlatým cherubínom, 

čo svojimi krídlami zakrývali archu úmluvy. 

 

2. Najvyššiu duchovnú moc odovzdal Boh pápežovi, najvyššiu svetskú moc 
krajinskému panovníkovi; tento v mnohých štátoch delí svoju moc s ľudom. 
 

Mýlia sa tí, čo si myslia, že vrchnosti majú svoju moc od ľudu. Naopak, pápež a panovník majú svoju 

moc od Boha. K Petrovi riekol Kristus: ≪Pas baránky moje, pas ovce moje≫. (Ján. 21, 16-17) Sv. 

apoštol Peter teda je postavený Kristom za knieža všetkých apoštolov a za viditeľnú hlavu celej 

bojujúcej Cirkvi. (Sn. Vat. 4, 1.) Prednosť a celá moc sv. Petra prechádza na základe nariadenia 

Kristovho na každého biskupa v Ríme (Sn. Vat, 4, 2)  

— Že i panovník krajinský (hlava štátu) od Boha má svoju moc, to vyplýva už zo slov Kristových k 

Pilátovi: ≪Nemal by si moci nado mnou, keby ti nebola daná zhora.≫ (Ján. 19, 11.) Skrze Boha 

kraľujú králi a nariaďujú zákonodarci, čo je spravodlivé. (Prísl. 8, 15) ≪Počujte, králi, a rozumejte, 

učte sa, sudcovia končín zeme, nachýľte uši vy, ktorí vládnete nad množstvom a obľubujete si v 

hromadách národov, lebo daná je vám moc od Pána a vláda od Najvyššieho, ktorý bude vyhľadávať 

skutky vaše a spytovať myšlienky.≫ (Múdr. 6, 2—4 ) Niet moci mimo Boha, a tá, čo je tu, je nariadená 

od Boha. (Rim. 18, 1.) Preto si panovníci obyčajne dávajú názov ≪z milosti Božej≫.  

— Najviac panovníkov berie pri spravovaní krajiny ohľad na vôľu ľudových vyslancov; tak je napr. v 

Rakúsko-Uhorsku, Itálii, Španielsku, Germánií a i. Kde sa ľud zúčastňuje vlády, tam má účasť i v 
zodpovednosti. 
 

3. Voči pápežovi a krajinskému panovníkovi máme podobné povinnosti, ako voči 

Bohu; lebo obaja sú námestníci Boží. 
 

Duchovní a svetskí námestníci Boží menujú sa často ≪služobníci kráľovstva Božieho≫ (Mud. 6, 5.) 

alebo ≪pomazaní Pána≫, (1. Kráľ. 24, 7; 26, 5) ba aj ≪bohovia≫, (2. Mojž. 22, 28; 21, 6) ako toho, 

čo zaujíma miesto kráľovo, nazývame vicekráľom. Pápež nazýva sa ≪sluha sluhov Božích≫.  
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— Bohu najláskavejšiemu podĺžni sme poklonu a vernosť (1. prik. Božie), úctu (2. prik. Božie) a službu 

(3. prik. Božie). Podobné povinnosti máme aj voči námestníkom Božím; podĺžni sme im poslušnosť a 
vernosť, úctu a pomoc. Povinnosti tieto máme tým ochotnejšie plniť, lebo pápež a kráľ majú o nás 
mnoho starostí a trápenia. V omyle sú, ktorí myslia, že títo majú život bezstarostný. Kým sa pocestní 

na lodi dobre zabávajú, má kormidelník veľa starostí a ťažkostí; musí ustavične hľadieť nielen do 

diaľky, ale i na kompas, je vystavený drsnému počasiu a musí si často odoprieť i spánok. To platí aj 

o vrchnostiach.  

— Niektorí hovoria dnes tak, akoby vrchnosti mali len samé povinnosti a poddaní len samé práva. No 

to je blud. 
 

Voči pápežovi máme nasledujúce povinnosti: máme ho poslúchať v duchovných 

veciach, byť mu verní, vážiť si ho vysoko a podporovať ho v obtiažnom úrade jeho 
modlitbou a milodarmi. 
 

Pápeža máme poslúchať v duchovných veciach. ≪Všetci pastieri a veriaci bez rozdielu obradu a 

hodnosti sú podriadení pápežovi a zaviazaní k pravej poslušnosti.≫ (Sn. Vat. 4, 3) Čo je hlava na tele 

ľudskom, to je pápež na tele Kristovom (1. Kor. 12, 27), t.j. v Cirkvi; hlava má vplyv na všetky údy, 
pápež na všetkých kresťanov. Lebo je námestník Kristov, dozvedáme sa skrze neho vôľu Božiu. Pápež 

môže povedať: ≪My sme teda poslaní namiesto Krista, akoby sám Boh skrze nás napomínal vás.≫ 

(2. Kor. 5, 20)  
Avšak v čisto svetských veciach nepatríme pod moc pápežovu, ale pod moc štátnu.  

— Pápežovi máme byť verní. Pápež je hlava Cirkvi a skala, na ktorej spočíva Cirkev. (Mat. 16, 18) 

Kto sa teda odrieka od pápeža, ako Gréci (1053), odrieka sa vlastne od Boha. Na odlúčených od pápeža 

(=rozkolníkov) vzťahujú sa slová náreku Božieho k Samuelovi: ≪Nezavrhli teba, ale mňa, aby som 

nepanoval nad nimi.≫ (1. Kráľ. 8, 7)  

— Pápeža máme si ďalej vysoko vážiť. Lebo Kristus žiada, aby sme si jeho sluhov vážili; on povedal 

apoštolom: ≪Kto vás zavrhuje, mňa zavrhuje. Kto však mňa zavrhuje, zavrhuje toho, ktorý má poslal.

≫ (Luk. 10, 16) 

No lebo pápež je prvý spomedzi všetkých sluhov Kristových, máme si ho najviac vážiť. Preto dávame 

mu názov: ≪Jeho svätosť.≫ Pápeža máme ďalej podporovať, modlitbou a milodarmi. Už prví 

kresťania modlili sa za uväzneného Petra. (Sk. ap. 12.)  

— Až doteraz pápeži nie sú bez prenasledovania. Nuž nasledujme prvých kresťanov. ≪Zlý syn je, kto 

sa nemodlí za svojich rodičov, a zlý kresťan, kto sa nemodlí za sv. otca.≫ (Bl. Klem. Hofb.) Dobré a 

vzácne je pred Bohom modliť sa za vrchnosti. (1. Tim. 2, 1—3) Pápež musí sa starať o mnohé potreby 

Cirkvi, tak o rozširovanie viery medzi pohanmi, udržiavanie cirkevných ústavov atď.; teda potrebuje 

našej podpory, a síce tým viac, keď mu teraz násilne odňali svetské majetky. Almužna pre sv. otca 

nazýva sa ≪peterským halierom≫. Keby tak každý katolícky kresťan dal pápežovi ročne len 1 halier, 

dostal by pápež každý rok asi 6 milión korún. No, bohužiaľ, veľmi mnohí katolíci zabúdajú na túto 

dôležitú almužnu.  

— Nepriatelia Cirkvi prezývajú kresťanov verných pápežovi ≪ultramontánmi≫, t.j. záhorákmi, lebo 

pápež býva ≪za horami≫ (ultra montes), totiž z tamtej strany Álp; tým chcú im upierať lásku k vlasti. 

Avšak naopak: dobrí katolíci sú i dobrí vlastenci. ≪Čím bohabojnejší je kresťan, tým väčšie služby 

preukazuje kráľovi.≫ (Orig.) Rakúsky poľný maršal arcivojvoda Albrecht (†1895) často hovoril:            

≪Buďte dobrí katolíci, nuž budete i dobrí Rakúšania.≫  

— Podobné povinnosti, ako voči pápežovi, máme aj voči svojim duchovným pastierom. Obzvlášť 

majú sa kresťania starať o výživu svojho duchovného pastiera. ≪Pán nariadil, aby tí, čo hlásajú 

evanjelium, z evanjelia i žili.≫ (Kor. 9, 14) ≪Hoden je robotník mzdy svojej.≫ (1.Tim. 5, 18) 

 

Voči krajinskému panovníkovi máme nasledujúce povinnosti: máme poslúchať 
všetky spravodlivé zákony, ktoré sa v mene jeho donášajú, byť mu verní, vážiť si ho 
vysoko, podporovať ho modlitbou, daňou peňazí a krvi.  
 

Štátne zákony máme poslúchať nie snáď iba pre pokutu, ale pre Boha (Rim. 13, 5); lebo rozkazy 

svetskej vrchnosti sú rozkazy Božie. (Rim. 13, 2) Pováž, ako Mária a Jozef ochotne uposlúchli rozkaz 
Augustov a išli do Betlehema, aby sa dali spísať. (Luk. 2) Len keď svetský zákon káže niečo, čo Boh 

zakazuje, platia slová sv. apoštolov: ≪Musíme viac poslúchať Boha, než ľudí.≫ (Sk. ap. 5, 29) Traja 

mládenci v ohnivej peci a siedmi bratia Machabejskí viac poslúchali Boha, než ľudí; taktiež sv. Móric 

a tebaiská légia pri Ženevskom jazere. (Meh.)  
— Krajinskému panovníkovi máme byť verní obzvlášť vo vojne. Preto vojaci skladajú prísahu na 

zástavu. Vzorom hrdinskej vernosti voči krajinskému panovníkovi je Andrej Hofer, ktorý počas 
napoleonovskej vojny zmužile bránil Tirolsko proti nepriateľom. (1809.) Nikdy neslobodno vzbúriť sa 

proti krajinskému panovníkovi, ani vtedy, keby bol tyran; lebo kto sa vrchnosti protiví, ten protiví sa 
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nariadeniu Božiemu. (Rim. 13, 1) Máme byť poddaní nielen dobrým, ale i zlostným pánom. (1. Pet. 2, 

18) Zlostní panovníci sú obyčajne trestom Božím za hriechy národov. (Sv. Aug.) Keby panovník bol 

tyran, nepozostáva iné, ako prosiť Boha o pomoc. No pomoc príde len vtedy, keď ľud prestane hrešiť. 

(Sv. Tom. Akv.)  

— Ďalej máme si vysoko vážiť krajinského panovníka. ≪Bojte sa Boha a ctite kráľa.≫ (1. Pet. 2, 17) 

Krásny príklad úctivosti voči kráľovi dáva nám Dávid, ktorý dva razy mohol usmrtiť svojho 

prenasledovníka Saula, avšak ani v najmenšom neublížil pomazanému Pána≫. (1. Kráľ. 24) 

Panovníkovi dávame názov: ≪Jeho veličenstvo≫, spievame k jeho cti zvláštnu hymnu (chválospev), 

ctíme jeho obraz, vítame ho slávnostne, keď cestuje po našej krajine (ozdobením domov zástavami, 
ilumináciou a pod.).  

— Za krajinského panovníka máme sa i modliť. Bohu najláskavejšiemu je veľmi príjemné, keď sa 

modlíme za kráľov a vrchnosti. (1. Titn. 2, 3) Modlitba za týchto  donáša nám samým najväčší osoh; 

lebo tým spôsobíme, že porobia také poriadky, čo sú nám naozaj užitočne. (1. Tim. 2.) Prelo modlí sa 

kňaz pri každej sv. omši i za panovníka a v deň jeho narodenia a mena odbavuje sa slávnostná 
bohoslužba, na ktorej početne máme byť prítomní. 

— Kristus schvaľoval platenie daní, keď povedal: ≪Dajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je 

Božieho≫. (Mat. 22, 21) On sám platil za seba a Petra daň od hlavy; preto poslal Petra k moru a kázal 
mu z úst prvej ryby, ktorú uloví, vyňať strieborný peniaz a tým zaplatiť daň. (Mat. 17, 26.) Spravodlivé 

je, aby ten, ktorý má výhodu z blahobytu a pokoja, docieleného štátom, i prispieval k zakrytiu 
štátnych útrat, preto zapríčinených. Ako žalúdok užíva pokrmy, ktoré mu údy tela dodávajú, k 

udržaniu údov, tak i panovník používa dane, platené od poddaných, k blahu týchto , teda napr. na 

stavanie škôl, ciest, nemocníc (špitálov), na udržiavanie vojska, štátnych úradníkov atď. Pravdu túto 
znázorňuje pekné podobenstvo Menenia Agrippu o údoch tela, čo žalúdku už nechceli dodávať 

pokrmu, no potom, keď oslabli, inak si rozmysleli. (Meh.) Kto štát ošudí o dane, spácha hriech. (Rim. 

13, 6.)  
— Daň krvi je služba vojenská, ktorú zbrane schopní mužskí majú konať panovníkovi svojmu. 

Účelom služby vojenskej je udržanie pokoja a obrana vlasti. Kto sa najmä vo vojne hrdinsky obetuje 

za blaho svojich spoluobčanov, má očakávať od Boha veľkú  odplatu. Všetkým dáva príklad 
sparťanský kráľ Leonidas a tých 300 Sparťanov, čo u Termopyl odrazili ohromnú presilu Peržanov a 
konečne, zradení Efialtesom, hrdinsky zomreli. (481 pr. Kr.) Kat. kňazi sú u väčšiny národov 

oslobodení od vojenskej služby, lebo prelievanie krvi nezhoduje sa s kňazským stavom.  

— Podobné povinnosti, ako voči panovníkovi, máme i voči jeho námestníkom v štáte. ≪Poddaní 

buďte, ako kráľovi, čo najvyššiemu, tak i vladárom od neho poslaným. Lebo tak je vôľa Božia≫ (1. 

Pet. 2, 13-15) 

 

Okrem toho majú štátni občania podporovať panovníka i v jeho vláde, keď volia za 

vyslancov mužov skúsených a po kresťansky zmýšľajúcich. 
 

Panovník, ktorý s ľudom delí svoju vládu, pozdvihuje na zákon len to, čo ľudoví vyslanci po 

predloženej porade ustanovili. Preto nielen vyslanci, ale i tí, čo volia, majú veľkú zodpovednosť pred 

Bohom. Vyslanci sú zodpovední za zákony, ktoré uzatvárajú, voliči za vyslancov, ktorých volia. Istý 

francúzsky biskup kladie voličom, ako nepriateľov Cirkvi volia za vyslancov, tieto slová do úst: ≪Ja, 

katolícky volič, svojim hlasovaním zavinil som všetko zlé, všetky prenasledovania Cirkvi vo 

Francúzsku. Ja som tomu vina, že sa dietkam nedostáva náboženskej výučby, že úradníci sú hatení 

skutkami prejavovať svoje náboženstvo, že chorí bez kňaza zomierajú, že rehoľnici sú vyháňaní a 

prenasledovaní, Cirkev všelijako potlačovaná≫. (Bisk. annecysky). Aj vo vykonávaní občianskych 
práv, ku ktorým patrí volebné právo, je štátny občan viazaný na vôľu Pána Boha svojho a musí raz 

pred súdnou stolicou Božou skladať odpočet, ako užíval tohto práva. (Schobel, biskup litomerický.) 
Vo všetkých pomeroch ľudských musia nám pravdy kresťanské slúžiť za vodiace hviezdy. Nech teda 

nik nehovorí, že politika nemá nič s náboženstvom. (Rak. biskupi 15. feb. 1891) Ministri, úradníci, 

senátori, radcovia musia raz účtovať pred Bohom z každého slova, ktoré povedali, z každého hlasu, 

ktorý oddali. Tak i každý volič bude zodpovedný pred Bohom za voľbu tohto alebo iného zástupcu. 

(Bisk. annecysky.)  

— Občania teda majú voliť mužov skúsených, t.j. takých, čo poznajú potrebu svojich voličov majú 

náležitú znalosť zákonov, obratnosť v reči a pod. Majú voliť mužov po kresťansky zmýšľajúcich, lebo 
človek, čo nemá náboženského presvedčenia, nikdy nie je svedomitý. Vyslanci, ktorí nie sú verní Bohu, 

nebudú verní ani voličom svojim. ≪Aj preto, že sa snemy tak často zaoberajú najvnútornejšími 

a najzvláštnejšími záležitosťami náboženstva a Cirkvi, katolíci sú celkom zvlášť povinní vysielať do 

snemu takých zástupcov, čo i s cirkevnými otázkami dobre sú oboznámení a pritom majú srdce i živý 

záujem pre svoju Cirkev.≫ (Rak. bisk. 1891.) 
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Keď katolícky štátny občan dá svoj hlas takému, čo je nepriateľ Cirkvi, alebo keď 

utiahnutím sa od voľby zaviní, že prerazí vyslanec nepriateľský Cirkvi, uvaľuje na 
seba veľkú  zodpovednosť. 
 
Katolíka, čo je takým len podľa mena, nestojí o Cirkev a jej príkazy, zriedka alebo nikdy nezúčastňuje 

sa cirkevných služieb Božích, okolo Veľkej noci neprijíma svätých sviatosti, číta proticirkevné noviny, 

bez toho že by svojim úradným postavením bol k tomu zaviazaný alebo bez obstojnej príčiny, ba snáď 

hanobí Cirkev, jej ustanovizne, náuky a sluhov, nesmú katolícki občania nikdy a nikdy voliť za svojho 

zástupcu; skôr musia sa zdržať od voľby, než spoluúčinkovať, aby taký bol vyvolený. (Schobel, bisk. 
litomerický.) Katolíci môžu sa spýtať vyslanca svojho aj o jeho názory o výchove detí, o manželstve, o 

svätení nedele a sviatkov a pod.; ak nedá im odpoveď, primeranú kresťanským zásadám, alebo len 

vyhýbavo odpovedá, nesmú ho voliť, lebo by uvalili na seba ťažkú zodpovednosť na druhom svete. 

(Bisk. Schobel.)  
— Použitie volebného práva stane sa povinnosťou, ak sa týmto použitím mnoho zlého môže prekaziť 

alebo odstrániť, alebo mnoho dobrého môže vykonať k spaseniu svojmu alebo iných. (Bisk. Sch. bel.) 
Nech vtedy nik nevraví: môj hlas nepadne na váhu; lebo často i jeden hlas rozhoduje a hoci by tomu 
nebolo tak, predsa prispieva k rozmnoženiu vážnosti a vplyvu menšiny. Mimo toho učí skúsenosť, že 

keď sa len jeden volebný hlas nepoužije, chýbajú i mnohé iné a protivníkom uľahčia víťazstvo. (Bisk. 

Schobel.)  
— Počas volieb majú sa i tí, čo nemajú volebného práva, usilovne a nábožne modliť, aby voľby dobre 

dopadli k blahu jednotlivcov, rodiny, Cirkvi a štátu. (Bisk. Schobel.) Preto biskupi v niektorých 
krajinách pred dôležitými voľbami nariadili zvláštne modlitby pri vyložení najsv. sviatosti oltárnej. 

 

4. Kto sa ťažko prehrešuje proti duchovnej alebo svetskej vrchnosti, má už tu na 

zemi očakávať prísne tresty Božie a po smrti večné zatratenie. 
 

Kore a jeho spoluspiklenci, ktorí sa za Mojžiša vzbúrili proti kňazstvu židovskému, boli na 

odstrašujúci príklad pred očami celého ľudu zaživa zemou pohltení. (4. Mojž. 16) Aký žalostný koniec 
mal Absolon, ktorý sa vzbúril proti svojmu otcovi a kráľovi ! (2. Kráľ. 18) Semeiovi, ktorý sa kedysi na 

potoku Cedrone surovo správal voči kráľovi Dávidovi, bolo za kráľa Šalamúna pod pokutou smrti 

zakázané prekročiť potok Cedron; on neposlúchal a bol zabitý. (3. Kral. 2, 46) Svetské zákony ešte 
dnes trestajú dlhým žalárom urazenie veličenstva.  
— Kto sa vrchnosti protiví, ten protiví sa Bohu a priťahuje si večné zatratenie. (Rim. 13, 12) 

3. Povinnosti predstavených. 
 

1. Kresťan nemá sa domáhať vrchnostenských úradov, ku ktorým nie je spôsobný. 
(Sir. 7, 6) 
 
— Každý nech si berie príklad z Mojžiša. Tento nenatískal sa za vodcu ľudu Izraelského, ale prijal 

vodcovstvo len potom, keď od Boha bol povolaný; ba ešte ani vtedy nechcel privoliť, lebo sa považoval 

za slabého; aj neskôr neraz zunoval svoj úrad a chcel ho prinavrátiť Pánovi. Sv. pápež Rehor Veľ. 

zutekal i do hôr, keď ho chceli vyvoliť za pápeža (590). Najväčší svätí, ako sv. Ambróz, sv. Augustín, 

zdráhali sa prevziať úrad biskupský. Všetci títo veľkí mužovia zaiste mali schopnosti k dotyčným 

úradom. ≪Preto je veľká opovážlivosť, keď niekto úzkostlivo hľadá vrchnostenské miesto bez toho, že 

by mal potrebných síl a schopnosti a od Boha bol povolaný≫. (Bonav.) Kto dychtí za hodnosťami 

a nestačí im, podobá sa človeku, ktorý do ruky berie kormidlo a ním ešte nikdy nenarábal (Sv. Vinc. 

Fer.): alebo takému, čo vzal na seba ťarchu, ktorú nemôže uniesť. (Sv. Ambr.) Takí ľudia potom ani 

neplnia povinnosti svojho povolania; podobajú sa vysoko postavenému svietniku, ktorý nie je 

zapálený a tak ani nesvieti. Spasiteľ prirovnáva ich zlodejom, ktorí sa tisnú do ovčinca. (Ján 10)  

— Kto však má spôsobnosť k niektorému úradu a vie, že môže v ňom vykonať mnoho dobrého, ten 

môže sa oň uchádzať. Je teda celkom v poriadku, keď katolík, verný presvedčeniu a obratný v reči, 

uchádza sa o mandát do snemu, alebo o nejaký vážny úrad. Možno domáhať sa aj úradu kňazského. 

(1. Tim. 3, 1) 
 

2. Koho Boh povolá k vrchnostenskému úradu, nemá si v tom nič zakladať, ale skôr 

pamätať na zodpovednosť svoju. 
 
Môže si byť istý, že od Boha je povolaný, kto sám neurobil nič, aby vrchnostenské miesto dosiahol. 

Povolanie Božie poznať i po nezvratnej vôli ľadu alebo predstavených. Keď sv. Rehor Veľ. bol ľudom 

hľadaný v hore a skutočne nájdený, nezdráhal sa viac nastúpiť stolicu pápežskú; lebo spoznal vôľu 

Božiu. Aj sv. Alfons zaujal biskupskú stolicu u Sv. Haty (pri Neapoli), keď ho k tomu prísne vyzval 
pápež Klement XIII. (1762). Keď pán káže, aby sluha vyššie postúpil, sluha nemá protirečiť pánovi. 
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(Sv. Aug.) Hoci sa tak zdá, že ľudia dávajú čestné miesta, predsa je to vlastne len Boh, ktorý rozdáva 
hrivny. (Mat. 25, 15) Ako záhradník zo studne svojej odvádza vodu, kam chce, ba často práve 

k malému stromčeku, tak i Boh vedie priazeň kráľov a kniežat k tým, ktorých k pocte a hodnosti 

vyvolil. (Drex.) Srdce kráľovo je ako vodovod v ruke Pánovej, nakloňuje ho, kam chce. (Prísl. 21, 1)  

— Blázon, kto si zakladá niečo v úrade vrchnostenskom. Lebo vrchnostenský úrad sám sebou nerobí 

človeka lepším pred Bohom. Len cnosť dodáva človeku pravej hodnosti a veľkosti. ≪Pozemská 

hodnosť trvá len po krátky čas; podobá sa dymu alebo snu, čo rýchlo vznikne a práve tak rýchlo 

zmizne≫. (Sv. Tom. Akv.) Cnosť voči tomu donáša večnú česť. Mnohí z tých, čo tu boli prví, budú raz 

poslední a naopak. (Mat. 19, 30) Herodes bol kráľ, Mária však a Jozef len pospolití ľudia ; tamten bol 

zlý človek, no títo boli cnostní a miláčikovia Boží. Teraz Mária a Jozef majú v nebi vysoký stupeň 

hodnosti; a čo má Herodes ? Vzťahuj to na iných ľudí. Hnilé drevo svieti v noci, ale vo dne vyzerá 

strúchnelo; práve tak mnohí, čo teraz v noci života zdajú sa byť plní cti, budú stáť hnilí a zlí v deň 

súdny, keď Boh najdobrotivejší odhalí všetko skryté a vyjaví myšlienky ľudské. (Sv. Bonav.)  
— Prísny súd bude vykonaný nad tými, čo sú iným predstavení. (Múdr. 6, 6) Čím vyššia hodnosť, 

tým väčšia zodpovednosť. Pravda táto mala by velikášov sveta urobiť pokornými, svedomitými a 

pohnúť k premýšľaniu. (Galura)  
— Boh žiada od tých, čo vysoký úrad dosiahli, aby hodnosť svoju tak zastávali, akoby jej ani nemali, 
t.j. aby ju považovali za niečo také, čo im je povolené len na deň alebo hodinu a v každom okamžiku 

boli pripravení zložiť ju. (Sv. Gertruda) 

 

3. Kto zastáva vrchnostenský úrad, má podľa možnosti napomáhať blaho 
poddaných, zachádzať s nimi nestranne a spravodlivo. 
 
Lebo vo vrchnostiach zračí sa obraz božskej moci, majú si vo všetkom brať za vzor samého Boha (Lev 

XIII.); aj preto, že sú námestníci Boží. Keď kráľ pošle svojho splnomocníka, musí tento hovoriť a robiť, 

čo mu kráľ naložil; ak nie, nuž koná po svojej hlave a bude potrestaný. Tak má sa vec i s vrchnosťami. 

(Galura)  

— Predstavení majú predovšetkým byť dobrotiví a mať na zreteli blaho svojich poddaných. Veď preto 
sú ustanovení. Sú podlízavači, ktorí si myslia, že národy sú len na to, aby vrchnostiam slúžili. Naopak 
; predstavení na zemi sú pre blaho národov. Vrchnosť je služobkyňa Božia k dobrému človečenstva. 

(Rim. 13, 4) Ani nesmie sa stať, že by vrchnosti slúžili len k výhode jednotlivých; lebo sú ustanovené 

k spoločnému dobru všetkých. (Lev XIII.) Ba i sluší sa, aby predstavení svoju vlastnú výhodu 

veľkodušne priniesli na obeť blahu svojich poddaných. Kristus sám ako dobrý pastier dal svoj život 

za ovce svoje. (Ján 10, 11) Keď už pastier vydrží toľké námahy a nebezpečenstvá za zvieratá, určené 

na jatky, o koľko viac máme urobiť za duše nesmrteľné, určené k životu večnému, za ktoré sám 
Kristus sa obetoval a z ktorých raz musíme skladal účty. (Sv. Zl.)  
— Predstavení majú ďalej byť nestranní a preto bez rozdielu so všetkými, i chudobnými, vľúdne 

zachádzať. Nech povážia, že Boh nehľadí na osobu. (Rim. 2, 11; 2. Kron. 19, 7) Boh učinil malého i 

veľkého a stará sa rovnako o všetkých. (Mud. 6, 8) Boh spomína sa veľmi často ako pomocník 

chudobných a núdznych. (ŽI. 45, 2) Blízky je Pán tých, čo sú utrápeného srdca. (Ž. 33, 19) Čím viac 

opustila niekoho potecha ľudská, tým viac pozerá naňho milosrdenstvo Božie. (Sv. Gertr.) Preto majú 
sa i vrchnosti láskavo ujímať obzvlášť chudobných a nízkych. (Is. 1, 17) Ale bohužiaľ moc býva často 

spriatelená s neznášanlivosťou. Často si myslia predstavení, že im voči poddaným toľko je dovolené, 

koľko vládzu. (Sv. Reh. V.) Chráň sa dať pocítiť niekomu svoju vážnosť, ak to nie je potrebné k dobrej 

veci ! (Galura) Pyšní ľudia považujú za nedôstojné seba, zachádzať s blížnym ako s bratom; myslia si, 

že by prišli o svoju česť a sa uponížili. Avšak nič nie je tak nehodné nás, ako neprávosť a pýcha. 
(Galura)  
— Ďalej nemajú predstavení skrivodlivo jednať obzvlášť nemajú sa dať podkúpiť darmi (2. Mojž. 23, 

8) alebo omámiť leskom boháčov a mocných a zviesť k nespravodlivým rozhodnutiam. (3. Mojž. 19, 

15) Tak urobil Pilát; z bázne pred Židmi, ktorí ho u cisára chceli obžalovať, odsúdil Ježiša na smrť 

navzdory nevinnosti jeho. Čoho sa Pilát tak veľmi obával, to sa mu potom za pokutu naozaj stalo: bol 

Židmi obžalovaný u cisára a od tohto vyhnaný do Francúzska. Boh preklína sudcov nespravodlivých. 

(5. Mojž. 27, 19) Kancelár Tomáš Morus vravieval: ≪Keby môj otec, ktorého tak úprimne milujem, 

prišiel ku mne so žalobou a na druhej strane stál by diabol, ktorého predsa nadovšetko nenávidím a 

tento mal by pravdu, urobil by som mu tiež po pravde≫. Preto predstavení ani nikoho nemajú odsúdiť 

bez vypočutia. Keď u Alexandra Veľkého na niekoho žalovali, zatvoril jedno ucho a povedal: ≪Len 

jedno ucho mám pre žalobníka, druhé otvorím bráneniu obžalovaného≫ Ani sám Boh vševedúci 
neodsúdil Adama skôr, než ho vypočul a mu preukázal vinu. 

 

4. Kto zastáva vrchnostenský úrad, má dávať i dobrý príklad. 
 

Z dvojnásobnej príčiny majú vrchnostenské osoby dávať dobrý príklad. Z jednej strany totiž všetci 
hľadia na vrchnostenské osoby. Tieto podobajú sa mestu, čo leží na hore a nemôže ostať skrytým. 

(Mat. 5, 14) Podľa predstavených spravujú sa všetci; akí predstavení, takí poddaní. (Sir. 10, 29) Ak 
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vedú zlý život, nuž raz zle obstoja. Z druhej strany môžu vrchnosti viac vykonať príkladom, než 

slovami. Lebo slová, ktoré život hovorí, viac vnikajú do srdca. (Sv. Reh. V.)  

— Predstavení majú sa i modliť za svojich poddaných; majú byť podobní dobrému vincúrovi, čo prosil 

pána vinice, aby neúrodného stromu figového ešte nevykopal a nespálil, ale ešte raz dal pohnojiť a 
potom čakal rok, až bude rodiť. (Sv. Reh. Naz.) Duchovní pastieri sú zrovna zaviazaní k tejto modlitbe; 

majú napr. každú nedeľu a sviatok slúžiť omšu sv. za svojich živých i mŕtvych farníkov. 

4. Láska k národu.  
 

Pod národom rozumieme všetkých obyvateľov niektorého kraja, čo tou istou rečou hovoria a mimo 

toho majú viac alebo menej spoločný pôvod, spoločný dejepisný vývoj a tak aj isté duchovné a telesné 

zvláštnosti. Povážme len porekadlo: ≪Aký človek, taká reč≫. Na svete je toľko národov, koľko rečí. 

Všetkých rečí na svete je asi 900; z tých je 90 v Európe.  

- Slovo ≪národ≫ nemá ten istý význam, ako ≪štát≫ alebo ≪krajina≫; lebo v jeden štáte (v jednej 

krajine) môžu byť spojené rozličné národy, ktoré spoločnou polohou druh na druha sú odkázané a 

majú spoločné zákony i spoločnú vládu, ako napr. v Uhorsku.  

— Ku ktorému národu patrí niekto, na to ukazuje pôvod jeho od otca a matky; a ak otec a matka 

nepatria k tomuže národu, príde do úvahy životopisný vývoj dotyčného človeka. 
 

Rôznosť národov dopustil Boh z jednej strany ako pokutu ľudskej namyslenosti, z 
druhej strany z múdreho úmyslu pre blaho národov. 
 
Ako zo sv. Písma môžeme vyrozumieť, pôvodne bola len jedna reč. Z výsledkov porovnávacej 
jazykovedy je zrejmé, že rozličné reči na svete vyšli z jednotlivých rečových rodín. Pri ďalšom skúmaní 

možno s veľkou pravdepodobnosťou i dokázať jednotu reči. Podľa správy sv. Písma dopustil Boh pri 

stavaní veže babylonskej pomätenie reči, aby ľudí pokoril a k odlúčeniu prinútil. (1. Mojž. 11) Ale Boh 
najláskavejší má pri všetkom, teda i pri trestoch, úmysel pomáhať ľudom. Rôznosť národná totižto 

mala prispievať i k tomu, aby sa medzi národmi zápas a tak i pokrok a osveta (vzdelanosť, kultúra) 

napomáhali. Ďalej rôznosť národná mala prekážať zmáhajúcemu sa mravnému a náboženskému 

úpadku. Ako pomätenie reči zmarilo spupný podnik v Babeli, tak neskôr i národnosť mala byť plotom, 
ktorým národy mali byť chránené pred modlárstvom a mravnou nákazou susedných národov. 

 

1. Kresťan smie a má milovať svoj národ viac, než cudzí; lebo láska táto leží už 
v povahe ľudskej a nezrušuje sa kresťanským náboženstvom, ale sa šľachtí a 

napomáha. 
 

Keď hovoríme: ≪Kresťan smie milovať svoj národ≫, primálo hovoríme. Máme skôr povedať: ≪Kresťan 

má milovať svoj národ≫. Veď i samoláska a láska k rodičom nie je snáď iba dovolená, ale je prikázaná. 

A prečo by sme nemali milovať národ, z ktorého pochádzame a ku ktorému patríme ? Či národ nie je 
veľká rodina, veľké príbuzenstvo ? Ako svojich príbuzných viac milujeme, než cudzích, tak máme 

milovať i svoj národ viac, než ktorýkoľvek cudzí. A ako dieťa viac miluje vlastnú matku svoju, než 

cudziu, bez toho, že by cudziu zavrhovalo alebo nenávidelo, tak i my máme viac milovať svoj národ, 

než cudzí, bez toho, že by sme cudzí zavrhovali alebo nenávideli. Láska k národu teda je založená na 
zákone prírody, t.j. na vôli Stvoriteľovej. Ako nám Stvoriteľ už od prírody dal väčšiu lásku k rodičom, 

než k iným ľudom, a lásku túto zaštepil do srdca nášho, tak dal nám do srdca i väčšiu lásku k národu, 

z ktorého pochádzame a ku ktorému patríme.  
— Ostatne už príroda popudzuje a odkazuje nás, aby sme sa primkli k tým, čo tou istou rečou vravia, 

ako my. Láska k národu teda je predpis zákona prírodného. No predpisy zákona prírodného nezrušujú 
sa kresťanstvom. Preto i Kristus výslovne osvedčil, že neprišiel zrušiť zákon. (Mat 5, 17) Nasledovne 

láska k národu, ako i láska k náboženstvu, má za pôvodcu Boha; sú to sestry-blíženky od jedného 

otca, totiž Boha. Lebo však Boh sám nemôže si protirečiť, nuž láska k náboženstvu nemôže stáť v 

protiklade s láskou k národu. Preto nachádzame, že Kristus, proroci, apoštoli, Matka Božia a mnohí 
svätí mužovia boli oduševnení za svoj národ. Povážme, že Spasiteľ náš účinkoval temer len v 

zasľúbenej zemi, teda predovšetkým hľadel osožiť svojmu národu. On i osvedčuje, že je poslaný len 

k zblúdilým ovciam domu Izraelovho. (Mat. 15, 24) Plápolajúcu lásku k národu nachádzame u 

prorokov (myslime len na plačúceho Jeremiaša na rozvalinách jeruzalemských), u židovských 

mučeníkov (bratia Machabejskí odvolávajú sa umierajúc na svoje ≪otcovské zákony≫, 2. Mach. 7), 

ba aj u Matky Božej (povážme jej utešený chválospev) a u sv. apoštolov (sv. Pavol chcel radšej byť 
zavrhnutý, aby len národ jeho bol zachránený. Rim. 9, 2 a d.) Sám Boh hľadel budiť tento národný 

cit v ľude židovskom; to dokazujú slová, ktoré z horiaceho kra hovoril k Mojžišovi: ≪Ja som Boh 

tvojich otcov, Abraháma, Izáka, Jakuba≫. (2. Mojž. 3) Preto i katolícka Cirkev pri svojom účinkovaní 

medzi národmi vždy brala do ohľadu ich národné city. Predovšetkým išlo jej o to, aby za misionárov-

kňazov k jednotlivým národom posielala mužov, čo z dotyčného národa pochádzali, čím sa značne 
napomáhali i záujmy náboženské. Ona preto obráteným pohanským národom vždy ponechávala aj 



258 
 

ich zdedené národné zvyky. Čo hľadela zmeniť, to boli len národné zvrhlosti, slabosti a nedokonalosti. 

Že Cirkev veľmi šetrne zachádzala so všetkými národmi, uznali i jej nepriatelia; veď robí sa jej výčitka, 

že pri potlačení jedného alebo druhého národa nepomáhala. Tá okolnosť, že jednotliví cirkevní 

predstavení alebo údy v národnom ohľade niekedy chybili, nepadá na váhu; lebo ich chybné správanie 

protirečilo duchu a vôli Cirkvi a ani netrvalo dlho. Že katolícka Cirkev mala ohľad na národne zvyky, 
vidíme napr. u obrátených Germánov. Cirkev ponechala im všetky národne zvyky, ba spojila s týmito 

kresťanský význam, čím ešte viac boli upevnené. Germáni slávili koncom decembra takzvané 

posvätné noci; preto kresťanská Cirkev preložila na ten čas sviatok Narodenia Krista Pána, ktorý v 

opravdivú ≪posvätnú noc≫ (na Vianoce) prišiel na svet. Germáni okolo tohto času zapaľovali svetlá 

na jedliach; Cirkev kresťanská ponechala a upevnila tento zvyk, keď poukazovala na ≪Svetlo sveta≫, 

čo na strome kríža viselo preto, že prví ľudia v raji jedli zo zakázaného stromu. A tak vianočný stromček 

zostal až dodnes. Germáni začiatkom februára, kde svetla zase pribúda, dodržiavali  procesie s 
fakľami. Katolícka Cirkev preložila tento zvyk i do kostola (skrze hromničnú procesiu) a poukazovala 

na to, že Simeon 40-denného Spasiteľa právom menoval Svetlom. 

 

Lásku k národu ukazujeme tým, že si vysoko vážime svoj národ a dovolenými 

prostriedkami mu napomáhame a ho bránime. 
 

Hoci človek vie, že na svete sú ešte šľachetnejšie a vzdelanejšie matky než jeho vlastná, predsa váži 

si matku svoju nad všetky ostatné. Podobne je i tu. Ale toto vysoké váženie si národa svojho nie je to 
isté ako vysoko myseľné preceňovanie, ktoré spočíva v tom, že niekto svoj vlastný národ má za lepší 

než každý iný. Zrejmé je, že nie všetky národy môžu mať pravdu, ak sa každý považuje za najlepší.  
— Lebo vážime si vysoko len to, u čoho badáme nejaké prednosti, nuž má každý hľadieť, aby poznal 

prednosti a slávne činy svojho národa. Avšak slabosti a nedokonalosti národa nikto nesmie považovať 

za cnosti, ale má ich spoznať a zo všetkých síl prispievať k ich odstráneniu. Inak by láska k národu 

bola slepá a nerozumná.  
— K napomáhaniu svojmu národu prispievame, keď pri kupovaní, pri rozdávaní prác, pri najímaní 

sluhov, alebo robotníkov, pri udeľovaní almužny a pod. berieme ohľad na svojich rodákov. Že tých, 

čo nám bližšie stoja, máme viac brať do ohľadu, dáva nám na vyrozumenie sv. Pavol, keď napomína, 

aby sme dobre činili všetkým, ale zvlášť domácim viery. (Gal. 6, 10) No keď príslušník cudzieho národa 
nachádza sa v najkrajnejšej núdzi, vtedy máme zabudnúť na všetky národné rozdiely a povážiť, že 

sme všetci ≪ľudia≫. Vtedy musíme jednať, ako milosrdný Samaritán.  

— K obrane svojho národa sme najviac oprávnení vtedy, keď nám chcú potlačiť našu reč. Potlačenie 

svojej reči cíti i každý spolurodák, akoby mu jazyk trhali.  

Nie bez príčiny nazýva sa reč i ≪jazykom≫. 

 

Dopúšťa sa teda chyby, kto voči svojmu národu je ľahostajný alebo zapiera svoju 
patričnosť k nemu; no i ten, kto preháňa lásku k národu, akoby národ bol najvyššie 

dobro človeka. 
 
Keď náboženská ľahostajnosť (indifferentismus) je nebezpečná, nuž zaiste je škodlivá i ľahostajnosť 

národná; ona je totiž dôkazom nedostatočnej úcty voči sebe a bezcitnosti voči svojim rodákom. Kto 
neváži si menšieho dobra národa, ten ľahko nebude si vážiť ani vyššieho dobra náboženstva; lebo kto 

v malom je neverný, je i vo veľkom. A kto zase je preniknutý národným oduševnením, ľahšie odhodlá 
sa k veľkým činom a obetám za blaho svojich blížnych; dejiny sveta podávajú nám mnohé príklady. 

— Kto slovom a skutkom zapiera patričnosť k svojmu národu (obyčajne pre nejaký zisk), jedná temer 

tak podlo, ako ten, čo sa hanbí za svojich rodičov a príbuzných.  

— Ale napriek tomu všetkému národ nie je najvyššie dobro človeka; lebo by inak sama patričnosť k 

národu musela byť vstave urobiť človeka na zemi skutočne šťastným. Tomu však nie je tak. A potom 
so smrťou človeka prestavajú všetky národné rozdiely; lebo keď rôznosť reči je následok hriechu, 

nesmie ďalej trvať medzi spasenými, lebo v nebi niet nijakých pokút. Preto všetky národy a pokolenia 
zvelebujú najláskavejšieho Boha v nebi spoločným, chválospevom. (Zjav. 7, 9 a d.) Ani človeku pred 

súdnou stolicou Božou zhola nič nepomôže, či patrí k tomuto alebo k inému národu; práve tak, ako 

mu nepomôžu pozemské majetky alebo pominuteľné hodnosti. Keď sa teda láska k národu preháňa, 
už nie je pravou láskou, ale skôr náruživosťou a ako taká je škodlivá a nemá ani stálosti; lebo extrémy 

sa seba dotýkajú. Národná streštenosť (fanatizmus) nie je nič iné ako modlárstvo; poklona podĺžna 
Bohu, preukazuje sa tu národu. 
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2. Ale láska k národu nesmie viesť k neláskavostiam alebo skrivodlivostiam voči 

príslušníkom cudzieho národa; lebo príslušníci všetkých národov sú dietky 
jedného Otca nebeského, teda medzi sebou bratia a mimo toho v katolíckej Cirkvi 
spojení vo veľkú rodinu Božiu. 
 

V národnom ohľade platí kresťanská zásada: ≪Čo nechceš aby tebe činili, to ani ty nečiň druhým≫. 

Láska k národu nesmie urobiť človeka divokým zverom, ale má skôr povzniesť jeho ľudomilské 

zmýšľanie a ľudskosť (humanitu). Kto totiž naozaj miluje svoj národ, ten nebude svojvoľne urážať a 
vyzývať cudzí, ale bude skôr prispievať k tomu, aby jeho vlastný národ bol od cudzieho národa ctený 
a milovaný; nebude vyvolávať nepriateľstvá a vojny, ale bude sa snažiť, aby svojmu národu zachoval 

pokoj. Preto veľkí duchovia považovali hranice svojho národa za priúzke a hľadali cestu, aby skrze 

svoj národ boli užitoční celému človečenstvu. Pravá láska k vlastnému národu a pravá láska k celému 
človečenstvu nie sú teda nijako protiklady, čo sa vylučujú, ale veci, čo sa vzájomné doplňujú. Kto 
nectí cudzieho národa, nie je hoden svojho vlastného.  
— Kristus chcel poučiť nás v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, aby sme ani príslušníkov 

cudzieho národa nevylučovali z lásky svojej k blížnemu. Sv. Pavol píše: ≪V Kristu niet ani Žida, ani 

Gréka, ale všetci sú jedno≫ (Gal. 3, 28) Veď všetci sú dietky Božie, teda bratia vospolok. Preto všetci 
pri modlitbe hovoria k Bohu: Otče náš. Aj preto, že v katolíckej Cirkvi rozličné národy sú zjednotené 

vo veľkú  rodinu Božiu, majú byť spojené dovedna páskou lásky. Jednota v náboženstve je naozaj 

jeden z najvyšších pokladov človečenstva; lebo takou jednotou zmierňujú sa protiklady medzi národmi 

a napomáha sa pokoj medzi nimi. Voči tomu náboženské protiklady vždy najviac rozlučovali národy 

a vyvolávali najhroznejšie vojny. Preto Kristus založil Cirkev katolícku a či svetovú a nie cirkev 
osobitnú pre každý národ. Zázrakom reči v deň zoslania Ducha Sv. chcel Boh ukázať spolupatričnosť 

všetkých národov vo viere: aj Cirkev chce spoločnou rečou cirkevnou napomáhať jednotu národov. 

Podľa výpovede Kristovej dôjde raz i k tomu, že bude len jeden ovčinec a jeden pastier. (Ján 10, 16)  

— Musíme i povážiť, že sme cudzím národom podĺžni vďaku; lebo príslušníci cudzích národov 

preukázali naším predkom mnoho dobrého, ba neraz obetovali život i krv za blaho nášho ľudu. 
Cudzím národom ďakujeme i za mnohé vynálezy a sme často jednoducho odkázaní na nich, keď si 

zadovažujeme od nich mnohé potravinové články, lieky a potrebné veci. 
 

Neláskavosti alebo skrivodlivosti voči cudziemu národu dopúšťa sa: 1. Kto svojho 

blížneho považuje za zlého alebo ho nenávidí preto, že tento patrí k cudziemu 
národu; 2. kto za urážky, akých dopúšťajú sa jednotliví príslušníci cudzieho národa, 
robí zodpovedným celý národ. 
 
Prenáhlene nesmieme nikoho považovať za zlého. Hoci by niektorý národ mal na sebe isté chyby a 

slabosti, predsa sú v ňom i šľachetní ľudia; výnimky sú všade. Hoci ľudia počas potopy boli veľmi zlí, 

predsa nachádzal sa medzi nimi spravodlivý Noe. Podobne bolo neskôr s Abrahámom, Lotom a inými. 

Aj Spasiteľa vážili si málo a vraveli: ≪Čože dobrého môže byť z Nazareta ?≫ (Ján 1, 46) a ako veľmi 

sa mýlili ! Preto platí kresťanská zásada: ≪Zakiaľ nemám dôkazov, že niekto je zlý, nesmiem ho mať 

za zlého≫. Kto prenáhlene myslí zle, hreší upodozrievaním. Avšak nijakej neláskavosti nedopúšťa sa, 
kto je iba obozretný, lebo napr. vie : Tento človek patrí k národu, ktorý poctivosť alebo úprimnosť a 

pod. nie veľmi prísne berie, alebo príslušníkov iných národov nemá za rovných sebe. Ktože by zazlieval 
niekomu, keď vidiac prichádzať Cigáňov, lepšie stráži dom svoj ?  

— Nenávisť voči druhému národu bola vlastná pohanom. Pohanskí Rimania nazývali ≪barbarmi ≫ 

všetky cudzie národy a zošklivovali si ich. To nemôže sa Rimanom ani tak veľmi zazlievať; lebo vedeli, 
že národy tieto zamýšľajú vtrhnúť do rímskej ríše a vyvrátiť v nej všetok spoločenský poriadok, 

rabovať, vraždiť a spustošiť všetko. Stadiaľ ich nepriateľská nálada proti týmto národom. No za našich 
časov sú predsa mnohé národy už vzdelané a kresťania, ako my, čo žiadajú si len pokoj a pokrok vo 

vzdelanosti. (Tolstoj) Preto z našej strany niet príčiny k nenávisti.  

— Ani za zlé činy jednotlivcov neslobodno robiť zodpovedným celý národ. Ktože by pre Judáša hneď 

zatracoval všetkých apoštolov s Kristom ? Kto by pre jedného zlého kňaza odsudzoval celé kňazstvo, 
pre jedného zlého učiteľa celý stav učiteľský? Tak je i tu. 
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Piate prikázanie Božie. 

 

V 5. prikázaní zakazuje nám Boh pripraviť o život seba alebo blížneho, ďalej 
ukrutne zachádzať so živočíchmi. 

1. Povinnosti voči svojmu vlastnému životu. 

 
Pri udeľovaní všetkých sviatostí konajú sa na tele našom veľmi významné obrady. Cirkev chce tým 

vnuknúť nám veľkú úctu voči telu a dať na vyrozumenie, že telo naše má veľkú  hodnosť a veľkú  

cenu. 

 

1. Zdravie a život tela má veľkú cenu pre život duše a pre večnú spásu. Lebo naše 
telo je od Boha nám stvorený príbytok nesmrteľnej duše; od stavu tohto príbytku 
závisí často i stav duše. 

 
Keď Boh z mŕtvej zeme stvoril ľudské telo, bolo toto ešte neobývaným domom; avšak dom tento mal 

byť obývaný a preto Boh stvoril dušu a urobil ju obyvateľkou tela. (Galura) Sv. Peter menoval svoje 
telo stánkom, ktorý skoro musí opustiť. (2. Pet. 1, 14) Čo je obyvateľ v dome, to je duša v tele. V 

nezdravom dome je chorý aj obyvateľ; podobne vodí sa duchu v nezdravom tele. S nami je tak ako s 
vajcom: keď pokazí sa na ňom škrupina, trpí i mláďa, čo je v nej zatvorené; keď ublíži sa v niečom 

telu, ktoré tiež je schránkou ducha, trpí i vznešený obyvateľ, čo v tejto schránke žije, duch. (Meh.) 

Preto už Rimania vravievali: ≪Zdravý duch v zdravom tele≫. Naše telo teda nie je vlastníctvom naším, 

ale Božím. (1. Kor. 6, 13) Naše telo patrí Bohu nie iba preto, že ho Boh stvoril, ale i preto, že ho Kristus 
vykúpil za veľkú cenu. (1. Kor. 6, 20) No cudzie vlastníctvo musíme šetriť. Obyvateľ, ktorý v dome je 

len prenajímateľom, nemá právo pokaziť alebo rozváľať dom, v ktorom býva; práve tak ani my 

nesmieme pokaziť alebo zboriť telo, ktoré je od Boha nám stvoreným a Bohu patriacim príbytkom 

nášho ducha. ≪S telom svojim musíme tak zachádzať, ako s cudzím majetkom≫. (Sv. Bern.) 

Nesmieme robiť s telom svojim, čo my chceme, ale čo Boh chce. (Galura) 

 

Naše telo je od Boha nám zverený nástroj duše, pomocou ktorého máme si zbierať 

zásluhy pre večnú spásu. 
 
Ako vôbec každý nástroj možno zneužiť, tak možno zneužiť i telo. Preto sv. Pavol napomína kresťanov, 

aby údy svoje nevydávali hriechu za zbraň neprávosti. (Rim. 6, 13) Boh bude raz žiadať od nás účty, 

ako sme použili všetky hrivny, ktoré nám zveril (Mat. 25, 19), teda i telo. ≪Musíme raz účtovať pred 

Bohom, ako sme zachádzali s telom, ktoré bolo bydliskom nesmrteľného ducha a nástrojom k 

vyplneniu povinností svojho stavu≫ (Far. Kneipp) Sv. Gertrude povedal Kristus: ≪Po zmŕtvychvstaní 

dostanú údy tela osobitnú odplatu i za láskavé opatrovanie tela, a nepomerne veľkú hodnosť a 

vybornosť≫. (Zjav. sv. Gertrúdy) 

 

2. Preto sme povinní postarať sa o zachovanie svojho zdravia a života; skrze 
čistotnosť, miernosť, poriadok, pracovitosť a užívanie liekov v prípade choroby. 
 

≪Niet bohatstva nad zdravie tela.≫ (Sir. 30, 16) Lebo čím dlhšie zachováme svoje zdravie a život, tým 

viac pokladov večných môžeme si zozbierať, ktorých ani hrdza, ani mole nezožerú, ani zlodeji 
nevykopú a neukradnú. (Mat. 6, 20) Ale keď si ľahkomyseľne skracujeme život, pozbavujeme sa času, 
v ktorom treba siať (Galura). Šetríme svoj odev, aby nám dlho vydržal; tým viac máme šetriť telo svoje, 

ktoré je odevom duše. Už aj orol veľmi starostlivo chráni svoje vajce, nie pre škrupinu, ale pre orlíča, 

čo v ňom je zatvorené; tak i človek má chrániť svoje telo, ktoré je škrupinou ducha. Hľaď hlavne na 

čistotu tela (kúp alebo umývaj sa, ale opatrne), na čistotu bielizne a šiat, chyže a posteli. Hľaď i na 
to, aby v izbe, kde spávaš a bývaš bolo čerstvé ovzdušie (nezabudni prevetrať ju každodenne po istý 

čas), čistota je pol života. Zachovávaj ďalej miernosť v jedení a pití. Miernosť udržuje zdravie telesné 

a predlžuje život. Daniel a traja židovskí mládenci na dvore Nabuchodonozorovom už po desiatich 

dňoch mierneho života vyzerali zdravšie, než všetci ostatní. (Dan. 1.) Mnohí inak slabí ľudia zosilneli 

miernosťou natoľko, že mohli vyvinúť podivuhodnú činnosť, tak sv. pápež Rehor Veľ. a sv. Basil. Aj 

sv. Pavol často spomína slabosť tela svojho.  

— Zachovávaj tiež poriadok v jedení (diétu), líhaní a vstávaní (zdravé telo potrebuje 6-8 hodín spánku), 

poriadok v práci atď. ≪Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba.≫ (Sv. Aug.) Okrem toho nebuď 

nikdy bez práce. Práca slúži k nadobudnutiu každodenného chleba a mimo toho prispieva veľmi 

mnoho k zachovaniu zdravia. Veď práca napomáha obehu krvi a tak i tráveniu; preto jedenie chutná 

najlepšie po práci. Ako voda zosmradne keď nie je v pohybe, tak i krv zaháľačova splanie a zapríčiní 
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mu chorobu (Galura). Avšak práca nesmie presahovať naše sily. Kvet mierne polievaný rastie; no 

vodou zaliaty hynie. Tak i telesná sila rastie miernou prácou, ale hubí sa nemiernou (Plutarch). Preto 
ľudia, ktorí bez potreby ťažko pracujú i v nedele, hrešia nielen proti 3., ale i proti 5. prikázaniu 

Božiemu.  
— Konečne sme povinní v prípade choroby užívať lieky. Hreší, kto ťažko je chorý a napriek tomu 

neradí sa s lekárom, ani neužíva liekov. ≪Ucti lekára pre potrebu, lebo i jeho stvoril Najvyšší.≫ (Sir. 

38, 1) ≪Najvyšší stvoril zo zeme lieky a muž opatrný nebude si ich oškliviť.≫ (Sir. 38, 4.) Len ak by 

liečenie požadovalo výdavky, ktoré zaplatiť nie sme vstave, alebo veľké trápenia (ako pri operáciách), 

mohli by sme ho zanedbať. 

 

Avšak naša starosť o zachovanie zdravia a života nemá byť taká, že by sme pre ňu 
zabúdali na svoje večné spasenie. 
 
Súčasné statky, teda i život a zdravie telesné, samy sebou nie sú tak cenné a žiaduce, ale len natoľko, 

nakoľko sa vzťahujú na život večný. ≪Miluj teda svoje telo tak, aby sa nezdalo, že si len samé telo; 

svoje telo musíme milovať, ale ešte viac svoju dušu.≫ (Sv. Bern.) Duch Boží nezostane v človeku, 
ktorý je len telo (1. Mojž. 6, 3), t.j. ktorý telesne zmýšľa. Telesné zmýšľanie je smrť, je nepriateľstvo 

proti Bohu. (Rim. 8. 6—7) Čím viac sa pestuje a ozdobuje telo, tým viac zanedbáva sa a trpí škodu 

duša. (Sv. Aug.) Preto napomína nás Kristus, aby sme sa o pokrm alebo odev úzkostlivo nestarali. Vie 

otec nebesky, že toho všetkého potrebujeme; keď živí vtáctvo nebeské a šatí ľalie poľné, hoci 

nepracujú, o koľko viac nás ľudí. (Mat. 6, 25 a d.) 

 

3. Okrem toho sme povinní vyhýbať všetkému, čo by nás o zdravie a život mohlo 
pripraviť. Preto hreší, kto život svoj ľahkomyseľne vystavuje nebezpečenstvu, na 
zdraví si škodí alebo sám odníma si život. 

 
3.1. Obyčajne vystavujú sa ľahkomyseľne nebezpečenstvu života tí, čo pred 
divákmi vystrájajú krkolomné kúsky alebo sú neopatrní. 
 

Tanečníci na povraze, umelci v jazdení, krotitelia hadov a pod. žijú v ťažkých hriechoch (ak 
neporobia všemožných poriadkov, aby nešťastiu vyhli); také spôsoby povolania sú teda mravne 

nedôstojné a nedovolené Menovaní zväčša žijú ľahkovážne a nejeden z nich zaplatí životom 
nebezpečnú smelosť svoju. To isté platí o ľuďoch veľmi odvážnych a prostopašných v skákaní, 
telocviku, lezení, plávaní; koľko odvážnych lezičov na vrchy, vzduchoplavcov a pod. prišlo už o 

život! Mysli tu i na zápasy býkov v Španielsku, ktoré tam sú národnou zábavou, a či vlastne národnou 

neresťou. Stovky ľudí boli tam už prepichnuté býkmi a biedne zahynuli! Hrešia i takí, čo sú 
neopatrní. Ako často bývajú ľudia rozdrúzganí železničným vlakom, keď vidia ho blížiť sa a predsa 

chcú prejsť cez koľajnice. Tí, čo počas búrky bežia pod stromy, k oblokom alebo na ceste, boli už 
neraz hromom zabití. Pri nákazlivých chorobách máme sa, nakoľko možno, vyhýbať príbytkom 

chorých. (Len kňazi, lekári, opatrovníci a pod. musia ísť k chorému a môžu počítať s ochranou Božou.) 
Život svoj vystavuje nebezpečenstvu: kto rozhorúčený kúpe sa v celkom studenej vode (mysli na smrť 

Alexandra Veľkého a Barbarossovu); kto v rozhorúčenom stave užíva veľmi studené nápoje (mnohí 

dostali zapálenie pľúc a zomreli); kto zahráva sa s nabitou puškou, vyskakuje z vlaku železničného, 

keď sa pohol, alebo vtedy doň naskakuje; kto pracuje na vežiach alebo strechách, alebo čistí obloky 

na vysokom poschodí, bez toho že by sa tam pripevnil; kto holou rukou dotýka sa elektrických drôtov. 

Deti majú zvyk vešať sa na vozy, následkom čoho už neraz dostala sa ich noha do kolesa a bola 
dodrúzganá. Nerozumní ľudia už často zapríčinili smrť svoju jedením o závod. Buď teda vždy opatrný 

a rozvážny a nikdy nepohrávaj sa ľahkomyseľne so životom! 

 

3.2. Ľudia škodievajú si na zdraví prehnanými rozkošami, márnym šatením a 
častejším užívaním potravných článkov, škodlivých zdraviu. 
 
Prehnané rozkoše sú napr. hra alebo tanec, keď celú noc trvá (ako po našich dedinách), silné fajčenie, 

pijatika. ≪Pre obžerstvo mnohí zomreli.≫ (Sir. 37, 34)  

— K márnemu šateniu patrí napr. takzvaný pancierový živôtik (mider a či korzet) alebo klejový 

(gumový) pas u dievčat. Bláznivá šnurovačka u dievčat a paní prekáža vývoju poprsia, tlačí vnútorné 

ústroje ľudského tela, ako pečeň, žalúdok a črevo, a zastavuje ich riadnu činnosť (Farár Kneipp, 
Virchov). Šnurovanie bolo už neraz i príčinou náhlej smrti. Nová móda čižiem a topánok, ktorá chce 

preinačiť nohu v akýsi končitý nástroj, má za následok bradavice (kuracie oči) a náchylnosť k lámavici 
(pokostnici). (Virchov.) Už neraz čítali sme i v novinách, že niektorí márnomyseľní ľudia, obzvlášť 
dámy, nosením pritesných črievic (topánok) zapríčinili si zastavenie krvi a dostali do nôh zapálenie, 

tak že len odrezaním mohli ujsť smrti. Pýcha pred úpadkom.  
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— Potravinové články škodlivé zdraviu sú zvlášť pálenka, káva a čaj, keď sa často užívajú; tieto 

nemajú v sebe výživnej látky, ale v nich je látka jedovatá. Najmä káva keď spolovice je strávená, ide 

von zo žalúdka a berie so sebou aj ostatné výživné látky; jej jediný účinok je, že rozčuľuje a dráždi 

prirodzenosť. Kto ju často užíva, stratí všetky telesné sily a bude chradnúť. Dieťa, ktoré na kávu 

navyklo, je zväčša už stratené; povodí sa mu ako domu stavanému zo zlého materiálu, ktorý zrúti sa 
prv, než je vybudovaný. Chorobu nervov (nervozitu) u terajšieho pokolenia najviac zavinila káva, ktorá 

sa u nás v posledné roky udomácnila. Čo o káve, to platí aj o pálenke a čaji (Kneipp). Farár a prelát 

Kneipp hovorí: ≪Keby som mal toľko peňazí, že by som mohol odkúpiť všetku úrodu kávy, aby jej na 

svete už nebolo, urobil by som to, aby som zachránil mládež.≫ Chudobným ľudom odporúča sa 

požívanie mlieka, syru, chleba, strukovín (ako šošovica, hrach, fazuľa), lebo tieto sú veľmi výživné a 

lacné.  

 

3.3. Život odnímajú si obyčajne ľudia bez viery, čo sa nachádzajú vo veľkej núdzi 
alebo v ťažkých hriechoch a zúfajú nad pomocou alebo milosrdenstvom Božím; 
niekedy i takí, čo sa v nepríčetnom stave nachádzajú a tak sú bez viny.  
 
Vo veľkej núdzi nachádzal sa kráľ Saul, keď bol poranený a obľahnutý nepriateľmi; preto sa prepichol 

svojim mečom. (1. Kráľ. 31.) Žalárnik vo Filippach bol vo veľkej tiesni, keď videl otvorené dvere väzenia, 
kde sa nachádzal sv. Pavol; chcel sa preto zmárniť mečom. (Sk. ap. 16, 27) Judáš zúfal pre ťarchu 

svojho hriechu a obesil sa. (Mat. 27, 5.) Často čítame v novinách, ako si ľudia odňali život preto, že 
prehrali všetky peniaze svoje (mysli na hráčsku peleš v Monaku) alebo nedosiahli cieľ hriešnej lásky 
svojej alebo následkom zločinov očakávali súdne vyšetrovanie a pokuty v žalári. Ba dnes množia sa 

prípady, že si ľudia i pre nepatrné protivenstva odnímajú život. Stáva sa ovšem i v pomätenosti a 

ťažkých chorobách nervových, že si ľudia odnímajú život bez toho, že by vedeli, čo robia. Chráň sa 

teda prenáhlene súdiť a zatracovať samovraha! No hlavnou príčinou samovraždy v najviac prípadoch 

je nedostatok náboženstva, nedostatok presvedčenia, že je  život i po smrti, že Boh pomáha v núdzi 
alebo odpúšťa kajúcemu hriešnikovi. Preto skusujeme, že v krajine, kde mizne náboženské zmýšľanie, 

býva viac samovrážd.  
— Už starí považovali samovraha za človeka hodného zatratenia a nepoctivého; odrezali mu ruku, 

ktorou si urobil násilie a pochovali ju odlúčene od tela. (Sv. Isid.) Cirkev odopiera samovrahom 

cirkevný pohreb, vynímajúc prípadu, keď samovrah pri vykonaní svojho skutku bol v nepríčetnom 

stave; no ani v tom prípade pohreb nebýva slávnostný. Odopretie pohrebu nie je výrokom zatratenia, 
ale len výrazom ošklivosti nad hriechom a odstrašujúcim prostriedkom pre iných.  

— Človek nie je majiteľ, ale len užívateľ života. Pánom života nášho je Boh, ktorý odvolá každého, 

kedy chce. (5. Mojž. 32, 39.) Samovrah teda drzo zasahuje do práva Božieho. Preukazuje Bohu i 
veľké opovrhnutie, lebo mu hádže naspäť život, tento najväčší  zo všetkých darov. Samovrah pácha 

krádež na celom pokolení ľudskom. ≪Navráť prv ľudskému pokoleniu, čo pre teba urobilo, než ho 

opustíš.≫ (Gaume.) Samovrah dopúšťa sa aj krivdy proti vlastnej rodine, na ktorú uvaľuje hanbu a 

biedu. Dopúšťa sa neslýchanej ukrutnosti proti sebe a dáva blížnym veľké pohoršenie. ≪Zločin 

samovrahov je väčší, než vrahov, lebo samovrah sa vyhýba pomste ľudských zákonov.≫ (Laktanc.) 
Samovražda nie je teda nijaké hrdinstvo, ale znak zbabelosti, ako utečenie od zástavy vo vojne; 

hrdinstvo bolo by len vtedy, keby sa protivenstvá života stále znášali. Samovraždou ani nik nedôjde 
želaného šťastia a nestrasie sa trápení, ale len ešte upadne do vlastnej, opravdivej biedy. Ako?  

— Terajšia bezbožná tlač často ospravedlňuje zločinca, ktorý si vzal život, a hovorí: ≪Veď svoje 

previnenie odkajá smrťou≫. Reč táto je svedectvom veľkej bezbožnosti. Samovraždou neodpykalo sa 

zhola nič, ale naopak k predošlým zločinom pripojil sa nový. 

 

3.4. Voči tomu je dovolené, ba i veľmi záslužné, obetovať zdravie alebo život telesný, 

keď môžeme tým získať večný život alebo zachrániť duchovný a či telesný život 
blížneho. 
 
Preto všetci sv. mučeníci radšej obetovali život telesný, než by boli zhrešili. Tým hneď dosiahli život 

večný; lebo Spasiteľ hovorí: ≪Kto stratí dušu svoju (t.j. život), pre mňa, ten nájde ju≫. (Mat. 10, 39) 

Mysli na Eleazara, na 7 bratov Machabejských, sv. Mórica (Meh.), sv. Vavrinca. Misionári v 
pohanských krajinách nachádzajú sa v ustavičnom nebezpečenstve života a temer všetci prichádzajú 

o zdravie následkom veľkého namáhania v úrade svojom (sv. František Xaverský, apoštol Indov, býval 

večer od veľa vravenia a krstenia tak ukonaný, že nevládal ani rameno zodvihnúť, ani hovoriť); a 
predsa nehrešia, ba nadobúdajú si veľkých zásluh. To isté platí o kňazoch, lekároch, opatrovníkoch 
chorých, ktorí počas nákazlivých chorôb musia navštevovať a ošetrovať chorých. Dovolené je tiež 

vystaviť život svoj nebezpečenstvu, aby sme zachránili človeka, ktorého zastihlo nešťastie, napr. 

takého, čo padol do vody, čo sa nachádza v horiacom dome a pod. Dovolené je obetovať svoj život vo 
vojne na ochranu spoluobčanov. Sám Kristus dáva nám príklad, keď zomrel na kríži, aby spasil (t.j. 

zachránil) ľudí. ≪Jedna duša ľudská má toľkú cenu, že nie len pozemské statky, ale i život máme 
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postaviť na kocku, aby sme ju zachránili≫ (Sv. Vinc. Pavl.). Samo sebou rozumie sa, že vtedy máme 

na zreteli len šľachetný skutok a vôbec nie úmysel, prísť o život, teda iba dopúšťame smrť; lebo inak 
by sme sa ťažko previnili.  

2. Povinnosti voči životu blížneho. 
 

Povinní sme tiež vyhýbať sa všetkému, čo by mohlo zahubiť zdravie alebo život 
blížneho.  
 

1. Preto hreší, kto nenávidí svojho blížneho, škodí mu na zdraví, vyzýva ho na 
súboj alebo prijíma súboj, konečne kto ho skrivodlivým spôsobom úmyselne 
zabíja. 

 
1.1. Kto nenávidí svojho blížneho, zabíja ho už podľa vôle; preto nenávisť vedie často 
i k vražde. 
 
Kto nenávidí, ten pomýšľa na pomstu. To vidíme na Esauovi; tento chcel zabiť svojho brata Jakuba 

(1. Mojž. 27, 41). Taktiež na kráľovi Saulovi, ktorý zase a zase chcel usmrtiť Dávida (1. Kráľ. 24). To 

vidíme na bratoch Jozefových; títo boli by Jozefa naozaj zabili na poli, keby ich Ruben nebol odrádzal 

(1. Mojž. 37) Niet rozdielu medzi tým, čo zabíja, a tým, čo nenávidí (Salvian) 

— U Boha platí vôľa za skutok. Preto hovorí sv. Ján: ≪Každý, kto nenávidí brata svojho, je vrah ≫ 

(1. Ján. 3, 15). Kristus osvedčuje, že ten, čo hnevá sa na brata svojho, pred Bohom práve tak je 
trestuhodný, ako vrah (Mat. 5, 21 a d.). Nenávisť je vždy hriech smrteľný, či už blížnemu želáme veľké 

zlo a či malé (Lehmkuhl). Lebo kto nenávidí, ten neostane len pri takom zle, ktoré je malé.  
— Samo sebou rozumie sa, že niet nenávisti u toho, kto si zošklivuje iba zlé vlastnosti alebo činy 

niektorého človeka; lebo napriek tomuto zošklivovaniu ešte vždy môže milovať osobu blížneho. 
 

1.2. Ľudia škodia si vzájomne na zdraví zvadou a ruvačkami, falšovaním 

potravinových článkov, nebezpečným žartovaním a zavinenou neopatrnosťou. 
 

Zvadou rozčuľuje sa blížny, stráca vnútorný pokoj a spokojnosť, kazí teda svoje zdravie. Zvada často 

vylieva i krv (Sir. 28, 13).  
— Ruvačky (bitky) majú obyčajne za následok poranenie a trestajú sa i žalárom.  
— Falšovanie potravinových článkov stáva sa dnes nie zriedka; často miešajú sa potravinové články, 

ako múka, maslo, mlieko, droždie, korenie, cichoria, víno, pivo, med a pod. s látkami, čo zdraviu sú 

škodlivé, alebo miesto potravinových článkov predávajú sa iba umelé napodobnené. Lebo také 

falšované potraviny neživia človeka, ba obyčajne kazia jeho zdravie, teda falšovatelia potravinových 

článkov nie sú vlastne nič iného, ako vrahovia. Preto sa falšovatelia potravín v mnohých štátoch veľmi 
prísne pokutujú. V stredoveku bývali neraz i s falšovaným tovarom spálení alebo zaživa pochovaní 

(Norinberkské letopisy, 1456).  

— Nebezpečné žarty, ktoré sa už často končili smrťou, sú napr. podkladanie nohy, odťahovanie 

stoličky pri sadaní a pod.  

— Zavinené neopatrnosti, ktoré už často zapríčinili nešťastie, ba i smrť, sú napr.: hádzanie kameňov 
do ovocných stromov, prirýchla a neobozretná jazda na ulici alebo behanie na velocipéde, nerozvážne 

strieľanie na poľovačke. Matky často nechávajú dietky svoje bez dozoru, alebo ľudia robia strechu na 

dome a mimo idúcim nedávajú ani znaku, aby sa na pozore mali; nechávajú v noci pri dome na ulici 

svoj voz a nedajú k nemu svetlo a pod. 

 

1.3. Súbojcovia (duelanti) nie sú nič iného, ako vrahovia. Cirkev trestá ich tým, že 
ich vyobcuje a odopiera im cirkevný pohreb. (Sn. Trid. 25, 19.) 
 
Áno z Cirkvi vylúčený je i ten, kto na súboj len vyzýva alebo ho prijíma ; taktiež kto pri súboji nejakým 

spôsobom spoluúčinkuje alebo sa mu schválne prizerá. (Pius IX. 12. okt. 1869) Nech nikto nevraví, že 

veď druhý privoľuje, aby bol zabitý. Právo, ktoré sami nemáme, nemôžeme dať ani druhému. Preto 

katolík musí odoprieť súboj, hoci by vedel, že preto bude považovaný za zbabelca, ba stratí svoje 

vyššie postavenie (ako bohužiaľ nie zriedka býva u vojska) (Ben. XIV.). Kto na súboj vyzýva, chce 
napadnutú česť popraviť zranením alebo zabitím protivníka; duelanti najprv dohodnú na ktorom 
mieste, kedy a akou zbraňou majú bojovať. Duelant robí sa vinným dvojnásobnej vraždy; lebo má 

úmysel zabiť svojho protivníka a súčasne vystavuje i svoj vlastný život nebezpečenstvu smrti. Duelant 

dopúšťa sa veľkej bláznivosti, lebo práve tým, čím domnieva sa zachrániť svoju česť, stane sa 

nečestným v očiach rozumných ľudí: veď objaví sa ako otrok najnižších náruživostí pýchy, zloby a 

ukrutnosti (Meh.). Ostatne odňatá česť nedá sa navrátiť telesnou silou v užívaní zbrane; lebo by inak 
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najsilnejší a najobratnejší bojovník vždy musel byť i najčestnejší. K zachráneniu cti sú ustanovené 
svetské súdy; k týmto teda má sa obrátiť duelant. Kto si chce nadobudnúť veľkú zásluhu pred Bohom, 

ten podľa náuky a príkladu božského Spasiteľa nemá sa pomstiť, ale krivdu trpezlivo znášať; toto je 

najväčšie hrdinstvo, aké dá sa pomyslieť. Povšimnutia hodné je ešte, že mnohí z najlepších vojvodcov 

a mocnárov, napr. Wallenstein, Gustáv Adolf, Fridrich Veľký, cisár Jozef II. so železnou prísnosťou 

zamedzovali a trestali súboj. Švédsky kráľ Gustáv Adolf na mnohé prosby dovolil síce raz súboj dvom 

vysokým oficierom, no v hodinu súboja prišiel s vojakmi k duelantom a povedal: ≪Teraz bojujte, ale 

beda, keď jeden padne; potom na skutku dám druhému odťať hlavu≫. Obaja oficieri boli celkom 

zdesení a zmierili sa (1627). Cisár Jozef II. prezýval duelantov ≪rímskymi gladiátormi (t.j. 

šermovníkmi alebo banditami u Rimanov) a odsudzoval ich k zametaniu ulíc. Fridrich II. pruský 

(†1786) prepúšťal duelantov z armády; povedal: ≪Milujem chrabrých vojakov, ale katov 

nepotrebujem≫. 
 

1.4. Kto skrivodlivým spôsobom a úmyselne zabíja blížneho, dopúšťa sa do neba 

volajúceho hriechu. Takého nazývajú ubijcom alebo vrahom.  
 
Ubijcom a či vrahom bol Kain; zabil svojho brata Ábela. Boh sám objavil, že krv Ábelova volá o pomstu 

do neba. (1. Mojž. 4) Vrah násilne berie blížnemu najvyššie dobro na zemi, život; odníma mu možnosť 
nazbierať si zásluh pre večnosť a pripraviť sa na smrť.  
— Kto však pri vražde nemá úmyslu zabiť niekoho, ten nie je vrah; (5. Mojž. 19, 4) no taký bude 

zriedka bez smrteľného hriechu, lebo najviac vrážd stáva sa zo zavinenej neopatrnosti. Ani kat ktorý 

z naloženia vrchnosti na živote trestá zločinca, nie je vrahom; lebo nekoná skrivodlivo. 
 

2. Ešte väčší hriech pácha, kto hubí duchovný život svojho blížneho, či už 
zvádzaním alebo pohoršením. 
 
Keď k zlému nahováraš blížneho, nuž si jeho vrahom (Sv. Aug.). Kto dáva pohoršenie, ten pácha 
vraždu (Sv. Aug.). Ba hriech tento je väčší od vraždy, lebo život duševný má oveľa väčšiu cenu než 

život telesný. ≪Najhroznejšia vražda je vražda duševná≫. Keď tisíc ľudí telesne zahynie, nie je toľká 

škoda, ako keď jedna duša naveky odovzdá sa ohňu. A keď už krv Ábelova tak hlasne volala o pomstu 

k Pánovi proti bratovi jeho, o koľko hlasnejšie bude volať krv duše večne zatratenej proti jej vrahom. 

Oj, ako veľmi preklínajú také duše tých, čo im zapríčinili toľkú biedu! (Sv. Tom. Vili.), Zvádzanie a 
pohoršenie je ťažký hriech i preto, že sa ním, ako rozvodnená rieka šíria neprávosti na druhých. Ten, 

ktorý je zvedený, zvádza zase druhých  (Meh.). Vták chytený vtáčnikom a ryba ulovená rybárom slúži 

zase k lapaniu iných (Sv. Efr.). Zvádzanie je podobné snežnému úšustu, ktorý sprvu je malý, no potom 
stáva sa vždy väčším a velikánske hromady snahu hrnie so sebou do priepasti; tak zvodca uvrhuje 

so sebou nesčíselné duše do záhuby. Ako zákvas preniká cesto, tak pohoršenie kazí blížnych. 

 

Zvádzanie je snaha, pohnúť niekoho k hriechu. 
 
Tak Eva zviedla k hriechu Adama. Zvodca podobá sa diablovi, ktorý už v raji ľstivým spôsobom zviedol 

prvých ľudí k neposlušnosti voči Bohu. Zvodca počína si zväčša tiež tak úskočne ako rybár, ktorý 

udicou loví ryby, alebo ako vtáčnik, ktorý lapá vtákov na lep alebo do osídla (Sv. Efr.). Temer všetkých 
sv. mučeníkov snažili sa pred popravou pohnúť k odpadnutiu od viery alebo k prestúpeniu príkazov 

Božích vľúdnym dohováraním, sľubmi, hrozbami, a mukami. Koľko práce mal napr. prokonsul s 86-
ročným biskupom smyrnanským Polykarpom (167); ako veľmi namáhal sa česky kráľ Václav, aby sv. 

Jána Nepomuckého zviedol k vyzradeniu spovedného tajomstva: ponúkal mu biskupstvo, dal ho 

zavrieť do žalára, trápiť žeravým železom a hrozil mu konečne hodením do Vltavy.  
— Zvodca je i ten, kto iných zdržuje od dobrého, napr. od kňazského stavu, od vykonania šľachetného 

skutku.  
— Najobyčajnejšie sú zvádzania k neporiadnemu životu a k odboju (vzbure). Zvádzanie je práca vlastná 

diablovi. Tento síce nezjavuje sa sám, aby ľudí zviedol: lebo inak by sa ho ľudia naľakali. On prácu 
túto ponecháva ľudom a tak tým istejšie dosahuje svoj cieľ (Orig.). Dnes musia sa najmä mladé 
dievčatá veľmi mať na pozore, keď si hľadajú službu vo veľkomestách alebo v zahraničí; lebo tam sú 

agenti, čo im kladú do výhľadu skvelú budúcnosť a potom ich ľstivým spôsobom na celý život 

odovzdávajú hanbe a biede. 

 

Pohoršenie je reč, skutok alebo pominutie (opustenie) ktorými sa iný právom môže 
uraziť a padnúť do hriechu. 
 

Pohoršenie dáva napr. kto opitý chodí po ulici, hovorí pred inými neslušné reči alebo nadáva pred 

dietkami, vystavuje neslušné obrazy, hrá v divadle neslušné hry, jie v piatok mäso pred všetkými, 

pracuje v nedeľu na poli, neslušne sa chová pri službe Božej, vydáva protináboženské knižky, 
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vysmieva sa v novinách z právd náboženských alebo zo služobníkov Cirkvi a pod. Tým dáva sa 
blížnemu príležitosť, aby tiež tak robil a on teda stane sa horším. (Stadiaľ meno pohoršenie.) Najviac 

vídať to u detí; napodobňujú všetko zlé, čo vidia robiť rodičov alebo dospelých. Kto dáva pohoršenie, 

podobá sa tomu, čo kope jamu, do ktorej druhý ľahko môže padnúť a zahynúť. Je ako dom, ktorý sa 

rúca a borí i susedné domy. Kto dáva pohoršenie, je horší od diabla, lebo taký hubí svojich bratov, čo 

diabol nerobí (Meh.) Pohoršenie je hriech proti láske k blížnemu.  
— No sú zlí ľudia, čo sa urážajú (pohoršujú) i najšľachetnejšími skutkami. To vidíme v života Krista 
Pána. V takých prípadoch nedáva sa pohoršenie, ale sa berie. Vtedy je hriech na strane toho, čo berie 

pohoršenie. Preto už Spasiteľ napomínal apoštolov, aby sa vôbec nestarali o ľudí, čo sa pohoršujú, 

keď povedal: ≪Nechajte ich, sú slepí a vodcovia slepých≫ (Mat. 15, 14).  

— Že dané pohoršenie samo sebou je ťažký hriech, vyplýva už z toho, že Spasiteľ hovorí o tom, čo 

dáva pohoršenie: ≪Lepšie by mu bolo, aby mlynský kameň bol zavesený na krk jeho a bol ponorený 

do hĺbky morskej≫ (Mat. 18, 6); ďalej vraví Spasiteľ, že v deň súdny dá skrze anjelov svojich 

zhromaždiť tých, čo v kráľovstve jeho dávali pohoršenie, a dá ich hodiť do ohnivej pece, kde bude plač 
a škrípanie zubov (Mat. 13, 41).  

— Ak by škoda spôsobená pohoršením bola nepatrná alebo pohoršenie nebolo predvídané, vtedy by 

pohoršenie ovšem sotva bolo ťažkým hriechom. 

 

Pohoršeniam sa vyhýbajme podľa možnosti; z toho dôvodu majme na zreteli 

nasledujúce pravidlá: 
 

2.1. Také dovolené, ba i dobré skutky, čo nie sú prikázané, ale len radené, máme tu 
i tam pominúť (t.j. nekonať ich), ak by skrze ne vzniklo pohoršenie. 
 

Keby niekto následkom chorľavosti mal dovolenie jesť mäso v piatok a vedel by, že iní, s ktorými 
jedáva, budú sa na tom pohoršovať, nemá jesť mäso pred nimi. Ak je to však vôbec nemožné, má im 

dať najprv potrebné vysvetlenie a tak môže jesť i pred nimi. Ak sa napriek tomu pohoršujú, nuž nie 

je to viac jeho vina. Ba sv. Pavol hovorí: ≪Ak pokrm pohoršuje brata môjho, nebudem jesť mäsa na 

veky≫ (1. Kor. 8, 13). Staručký žid Eleazar chcel radšej umrieť než jesť dovolené mäso, aby sa nezdalo, 

že proti príkazu Božiemu jedol bravčovinu; nechcel mládeži dať pohoršenie. (2. Mach. 6, 18) 

 

2.2. No v nijakom prípade nesmieme pominúť (t.j. nekonať) skutky od Boha 
prikázané, hoci by sa iní na tom pohoršovali; avšak poučovaním podľa možnosti 
máme hľadieť odstrániť pohoršenie. 
 

Veď konaním prikázaného dobrého skutku nedávame pohoršenia, ale naopak dávame dobrý príklad. 
V tomto prípade teda pácha hriech, kto sa pohoršuje na takom skutku a nie ten, čo ho koná. Na 

niečom dobrom pohorší sa iba nešľachetná duša (Tert.). Lepšie je, keď vznikne pohoršenie, než keď 
opustí sa pravda (Tert.). Kristus vedel, že sa židia budú pohoršovať, keď v sobotu bude uzdravovať 

chorých; a predsa uzdravoval chorých. No súčasne poučoval židov: ≪Kto z vás, keby mal ovcu a tá 

by mu padla do jamy v sobotu, nevytiahol by ju? O koľko lepší od ovce je človek! Preto slušné je dobre 

činiť v sobotu≫ (Mat. 12, 10 a d.).  
— Skutky prikázané ľudským zákonom možno tu i tam i vynechať, ak sa iní na tom pohoršujú; no 

medzitým máme sa snažiť poučovaním odstrániť pohoršenie. Čisto ľudské zákony totiž spravidla 
nezaväzujú nás, ak by sme pre ich zachovávanie utrpeli veľmi veľkú  škodu; lebo veď Kristus hovorí: 

≪Moje jarmo je sladké a moje bremeno ľahké≫ (Mat. 11, 29). Avšak mohli by sme i skrátka poučiť 

blížneho a hneď robiť, čo sa patrí. Niekedy potrebujeme len rázne vystúpiť, a vyhneme všetkým 

mrzutostiam. 

 

3. Ale slobodno nám poraniť, ba i zabiť blížneho, ak sme ním násilne ohrozovaní 

na živote alebo majetku nevyhnutne potrebnom k životu a inak nemôžeme si 
pomôcť. Toto je takzvané právo nutnej obrany. 
 

Nutná obrana nie je nič zlého, lebo má za účel nie smrť druhého, ale iba zachovanie svojho života; a 

skutok dostáva mravnú hodnotu od svojho účelu, no nie od toho, čo nie je účelom jeho (Sv. Tom. 
Akv.) Avšak dovolené je nám len brániť sa, no nijako nie pomstiť sa. Ak teda môžeme utiecť, máme 
zutekať. Ak postačuje poranenie protivníka, nemáme ho zabiť. Okolnosť, že ten, čo nás napadol 

(útočník), je opili alebo šialený, nepadá na váhu; lebo i vtedy môžeme sa brániť. Najviac oprávnená je 
ženská použiť práva nutnej obrany voči tomu, kto nespravodlivo napadá jej osobu. (Sv. Antonín) 

Taktiež dovolené je nám z lásky k blížnemu brániť život druhého; tak robil Mojžiš: bránil život jedného 

Žida proti Egypťanovi a zabil tohto. (2. Mojž. 2) Nespravodlivého napádateľa svojho majetku smeli by 

sme zabiť len vtedy, keď napadnutý majetok je nevyhnutne potrebný k životu nášmu; lebo veď v tomto 
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prípade bránime vlastne svoj život. Či slobodno zabiť i zbojníka, čo nám berie len kabát? Nie. (Innoc. 
XI.) Avšak nik nesmie použiť práva nutnej obrany, ak iba na cti je skrivodlivo napadnutý. (Innoc. XI.) 

 

Aj vrchnosť je oprávnená smrťou trestať zločincov; a vojaci smú vo vojne poraniť 
alebo zabiť nepriateľov. 
 
Vrchnosť, nakoľko je námestníčka Božia, má i právo mečom trestať zločincov. Preto vraví sv. Pavol, 

že vrchnosť nie nadarmo nosí meč, ale aby sa pomstila na tom, ktorý činí zle. (Rim. 13, 4) Vážnosť 
vrchnosti je vážnosť Božia; keď vrchnosť zabíja, nezabíja ona, ale Boh, ako údery mečom 

neprivlastňujú sa meču, ale ruke, ktorá drží meč. (Sv. Aug.) Avšak vrchnosť nesmie svojvoľne 

pokračovať ; trest smrti smie prisúdiť len vtedy, keď vôbec je potrebný k zachovaniu spoločnosti. Veď 

trest smrti (a či poprava) je iba sebaobranou alebo nutnou obranou spoločnosti. ≪Spoločnosť ľudská 

je teleso, ktorého údy sú jednotliví ľudia. Ako jeden úd tela smie byť odrezaný, aby sa celé telo 

zachránilo, tak i zločinci smú byť trestaní smrťou, aby sa spoločnosť zachránila≫. (Sv. Tom. Akv.) 

Samo sebou rozumie sa, že zločin musí byť dokázaný. ≪Lepšie je, keď zločin zostane nepotrestaný, 

než odsúdiť nevinného≫. (Traján) Trestanie na živote nemá teda za účel napraviť zločinca (lebo 
usmrtenie nenapraví nikoho), ani odstrašiť ľudí od podobných zločinov (veď účel tento možno aj inak 
dosiahnuť). Mýlia sa, ktorí si myslia, že sa Cirkev zasadzuje za pokutu smrti podľa zásady spiatočnej 

odplaty: oko za oko, zub za zub. Zásada táto je starožidovská, no nie kresťanská. Cirkev vždy nerada 

vidí, keď krv ľudská tečie, a každému hriešnikovi praje času k polepšeniu. Ona iba dovoľuje pokutu 

smrti, ale nikdy ju neschvaľuje.  
— Vojenská služba nie je nedovolená; lebo sa v evanjeliu nikdy neradí vojakom, aby sa vojenčine 

vyhýbali, ale iba hovorí sa im, aby s platom svojim spokojní boli a nikomu násilia nerobili. (Sv. Aug.) 

Nech si nik nemyslí, že by ľudia, čo konajú službu vojenskú, nemohli sa páčiť Bohu; veď mnohí z 

nich boli i veľmi milí Bohu, ako napr. Dávid a pohanský stotník Kornelius v Casarei, ku ktorému 

anjel bol poslaný. (Sv. Aug.) Abraháma, ktorý viedol vojnu proti zbojníkom, čo Lota napadli, dal Boh 
i požehnať skrze Melchisedecha. (1. Mojž. 14) Len nesmie si vojak dovoliť, že by vo vojne ukrutne 
zachádzal s takým vojakom, čo už je neschopný bojovať; to bol by prečin proti medzinárodnému právu. 

Ďalej zakazuje sa nosenie meča sluhom Cirkvi, lebo sa to nezhoduje s ich svätým povolaním. Preto 

katolícki kňazi sú temer vo všetkých štátoch oslobodení od vojenčiny. 

 

4. Kto blížnemu svojmu skrivodlivým spôsobom uškodil na telesnom alebo 
duchovnom živote, je prísne zaviazaný podľa možnosti zase vynahradiť škodu. 
 
Ak uškodil blížnemu na telesnom živote, musí mu nahradiť trovy liečenia a opatrovania v nemoci, 

úbytok jeho zárobku atď. Ak ho zabil, má sa postarať o jeho príbuzných. No ak dal pohoršenie alebo 

zviedol blížneho, musí hľadieť, aby škodlivé následky odstránil dobrým príkladom, modlitbou, 

poučovaním atď. Ak tak nerobí, nedosiahne od Boha odpustenia hriechov; ba i kňazské rozhrešenie, 

aké by snáď dostal, je neplatné.  
— Avšak úplne napraviť zločin telesnej alebo duševnej vraždy je v mnohých prípadoch snáď nemožné. 

Preto obrátený bludár Berengar mal úplnú pravdu, keď na smrtnej posteli hovoril: ≪Nuž skoro 

budem stáť pred súdnou stolicou Božou. Čo týka sa mojich hriechov, úfam v milosrdenstvo od Boha; 

lebo činil som veľké pokánie. No čo týka sa hriechov tých, ktorí mnou boli zvedení, obávam sa, že 

budem zatratený; lebo nenachádzam prostriedku, ako by som mohol napraviť≫. Zabiť človeka, ktorý 

je vstave smrteľného hriechu, je zločin, aký vôbec už ani nedá sa napraviť; to isté je i vtedy, keď niekto 

zvedením alebo pohoršením zavinil, že blížny stratil večnú spásu. Stadiaľ dá sa vysvetliť, prečo sa 

vražda nazýva hriechom do neba volajúcim a prečo Spasiteľ hovorí: ≪Beda tomu skrze ktorého 

pohoršenia prichádzajú≫. (Luk. 17, 1)  

 

Čo má zdržovať nás od zahubenia svojho života alebo života blížneho? 

 
1. Kto hubí svoj vlastný život, priťahuje si obyčajne ťažké telesné trápenia a k tomu 

i trest Boží. 
 

Noviny temer každodenne vyprávajú o nehodách, ťažkých poraneniach alebo náhlych úmrtiach 

takých ľudí, čo svojou opovážlivosťou na kocku stavajú život. Mysli, aké nešťastie stretlo krotiteľov 
zverov, odvážnych horolezcov na vrchy, vzduchoplavcov a i., na mnohé nehody pri konských 

dostihoch, zápasoch býkov v Španielsku a pod. Ďalej vieme zo skúsenosti, že všetci ľudia, čo 

náruživostiam hovejú, upadajú do trápivých telesných chorôb. Aj svätí mužovia, čo sa nadmieru 

postili, ako sv. Rehor Vel. sv. Bernard, museli ťažko odpykať túto chybu. Ani samovrahovia 

neumierajú hneď, ale často ešte žijú po istý čas a trpia hrozné muky. 
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2. Kto hubí cudzí život, toho mučí strašná úzkosť svedomia; obyčajne umiera 

násilnou smrťou a bude i po smrti trestaný od Boha. 
 

Kain po zavraždení svojho brata Ábela nenachádzal pokoja na celej zemi. (1. Mojž. 4, 16) Podobne 

vodí sa iným zločincom, ktorí sa proti životu svojich blížnych prehrešujú. Všetci vrahovia obyčajne 

umierajú násilnou smrťou; buď odsúdi ich na smrť svetská vrchnosť, alebo zavraždia sa sami, alebo 
usmrtí ich ruka nepriateľova. Kto prelieva krv ľudskú, toho krv tiež bude preliata. (1. Mojž. 9, 6) 

Kristus riekol Petrovi: ≪Tí, čo berú meč, mečom zahynú≫. (Mat. 26, 52) Boh odmieňa rovnako 

rovným. Aman, minister perzského kráľa Assuera, vydal rozkaz, aby všetci židia v perzskej ríši v jeden 

deň boli usmrtení; on sám zomrel potom na šibenici na rozkaz svojho vlastného kráľa. (Est. 3, 5—7) 
Kráľ Saul, ktorý tak často číhal na život Dávidov a bez viny dal popraviť i najvyššieho kňaza s 80 

kňazmi, zomrel samovraždou. (1. Kráľ. 22—31) Židia v Egypte museli na rozkaz kráľov hodiť do Nílu 
všetkých chlapčekov svojich; podivným spôsobom utopil sa kráľ v červenom mori s celým vojskom 

Egyptským. (2. Mojž. 14) Ako ťažko pomstila sa nevinná smrť Kristova na Judášovi a Pilátovi (obaja 

umreli samovraždou) i celom židovskom národe r. 70 po Kr., kde milión Židov zahynulo. Temer všetci 

prenasledovania kresťanov zomreli násilnou smrťou: Nero, ako samovrah, odpadlík Julián v bitke 

atď. Ukrutný kráľ sýrsky Antiochus, ktorý pre náboženstvo dal mučiť 7 bratov Machabejských, 

Eleazara a iných Židov, bol zožratý červami. Obom lotrom na hore Kalvárii boli polámané kosti; lebo 
veď aj oni tak robili iným. Vrahovia nedôjdu kráľovstva Božieho (Gal. 5, 21); budú mať podiel v 

jazere, ktoré horí ohňom a sírou. (Zj. 21, 8)  

— Tá istá pokuta zväčša zastihla i takých, čo rečami alebo spismi o vieru pripravili svojich blížnych, 
teda duchovne zavraždili. Bludár Arius rozpučil sa pri víťazoslávnom pochode, filozof Rousseau (či 

ruso) zastrelil sa. 

 

3. Kto nenávidí blížneho svojho, stratí pokoj duševný a nepáči sa Bohu; preto 

modlitba jeho nebýva vypočutá a on je v nebezpečenstve, že príde aj o večnú spásu. 
 

Človek, ktorý v nepriateľstve žije a na pomstu pomýšľa, nemá už nijakého pokoja; v ňom ustavične 

vrie a kat bez prestania trhá vnútornosti jeho. (Sv. Zl.)  

— Kto nenávidí, ten nepáči sa Bohu. ≪Nik nemôže byť svorný s Kristom, kto v nesvornosti žije s 

kresťanom≫. (Sv. Aug.) Keď menujú sa dietkami Božími tí, čo spôsobujú pokoj, zaiste sú dietky 

satanove tí, čo zapríčiňujú zvadu a nesvár. (Sv. Reh. Naz.) Lebo pomstivosť, ako oheň pekelný, nikdy 

nevyhasne, nuž nezmierliví dokazujú, že sú synovia pekla. (Sv. Vavr. J.) Rane nepomôže nijaký liek, 

zakiaľ železo je vo vnútri; ani kresťanovi neosoží nijaká modlitba, zakiaľ v prsiach jeho väzí smrteľná 

nenávisť. (Sv. Aug.) Preto vraví Kristus: ≪Keď obetuješ dar svoj na oltári a rozpamätáš sa, že brat 

tvoj má niečo proti tebe, zanechaj dar svoj pred oltárom a iď najprv zmieriť sa s bratom svojim a 

potom príď a obetuj dar svoj≫. (Mat. 5, 23—24)  

— Kristus hovorí: ≪Každý, kto sa hnevá na brata svojho, vinný bude súdu≫. (Mat. 5, 22)  

— Nenávisť máme, nakoľko možno, hneď utlmiť. Slnko nech nezapadá nad hnevom vaším. (Ef. 4, 26) 

Vytknuté údy môžu bez veľkej práce prísť do predošlého položenia, ak ich hneď upravíme; no ak po 

dlhší čas ostanú v nepravom položení, dajú sa len ťažko upraviť. Tak je to i s nepriateľstvom; ak 
zmierenie hneď sa stane, netreba mnoho práce k prinavráteniu starého priateľstva, no ak minie dlhší 

čas, hnev zaslepí nás natoľko, že budeme sa hanbiť zmieriť sa. Preto zavčasu zbav sa nepriateľstva. 

(Sv. Zl.) Keby v dome tvojom boli hady, iste staral by si sa očistiť ho od nich. Nuž nenávisť 

a nepriateľstvo v tebe sú samé hady; a nechcel by si od nich očistiť svoje srdce, tento chrám Boží? 

(Sv. Aug.) 
 

3. Správanie sa voči  živočíchom.  

 
Živočíchy stvoril Boh k svojmu osláveniu a nášmu osohu. 

Živočíchy svojou rozmanitosťou, účelnosťou a nadaním hlásajú všemohúcnosť, dobrotu a múdrosť 

Stvoriteľovu. Živočíchy prinášajú nám nasledujúci osoh: dodávajú nám veci potrebné k našej výžive, 

napr. pokrm, odev, lieky; pomáhajú nám pracovať, rozveseľujú nás svojou bodrosťou, spevom, farbou 

a pod.; niektoré povzbudzujú nás k dobrému, ako včela a mravec k pracovitosti, bociani k láske 

rodičovskej, ovca k trpezlivosti, kohút k bedlivosti atď. 

 

Božská prozreteľnosť rozprestiera sa i na živočíchy. 
 
Povážme len múdre usporiadanie v živočíšstve. Každé zviera má útvar telesný aký zodpovedá jeho 

povolaniu; myslíme napr. na krta, ježa, ťavu. Všetkým zvieratám dal Stvoriteľ už od prírody isté 
schopnosti, ktoré slúžia k zachovaniu ich života; lebo každé zviera vie nájsť svoj krm, schopnosť 
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budovať hniezdo, opatrovať svoje mladé a pri obrane svojej vypátrať najslabšiu stránku nepriateľovu 
a pod. Povážme tiež, ako Boh najdobrotivejší každé zviera vystrojil istou zbraňou; volovi dal rohy, 

koňovi kopytá, slonovi rypák, psovi ňuch, ježovi pichadlá, zajacovi obratnosť a jemný sluch; 

živočíchom, čo zväčša na zemi žijú (zajacom, jarabiciam, škovránkom atď.), dal na ochranu farbu 

zeme; holubom a prelietavým vtákom schopnosť rýchlo nájsť svoje hniezdo, neraz i na stovky míľ 
vzdialené a smer, ktorým majú letieť. Mnohé cicavce dostávajú v zime teplý oblek, niekedy taký, čo je 

prispôsobený pôde. Lebo sa teda Boh aj o zvieratá stará, preto vraví Kristus: ≪Ani jeden vrabec 

nepadne na zem bez vôle Otca nebeského≫ (Mat. 9, 29) Z toho dôvodu má sa i človek ako pán tvorov 

starať o zvieratá a nijako nezneužívať prevahy svojej nad zvieratami. 
 

Človek má starať sa o zdravie zvierat, netrýzniť (netrápiť) ich, nezabiť bez príčiny 
ani jedného užitočného zvieraťa, no ani nebyť príliš láskavým voči zvieratám. 

 
Máme starať sa o zdravie zvierat. ≪Spravodlivý stará sa i o dobytok svoj, ale srdce bezbožníkovo je 

ukrutné≫ (Prísl. 12, 10) Kto má statok, je povinný dávať mu potrebného krmu, držať ho čisto a 

vyhýbať všetkému, čo by životu jeho škodlivé bolo. (Nemá napr. napájať ho, keď je rozhorúčený, ani 

po dlhom behu v zime dať mu pridlho stáť pred krčmou.) Je to znakom šľachetného srdca, keď sa 
niekto v zime ujíma vtáctva a dáva mu žrádlo, alebo v lete na stromoch pripevňuje mu truhličky k 

hniezdeniu. Táto útla starostlivosť o živočíchy pôsobí ušľachťujúco na človeka, ako skúsenosť ukazuje 

u surových detí, ba aj u zločincov v štátnych väzeniach.  

— Nemáme trýzniť (trápiť) zvieratá. Niektorí tak zaobchádzajú so zvieratami, akoby tieto boli bez citu 

a necítili bolesť. Často sedliaci alebo ich paholci viac nakladajú hoviadkam, než tieto môžu utiahnuť, 

vypúšťajú na nich svoj hnev a bijú ich bez citu, nedávajú im nadostač krmu alebo držia ich na celkom 
nečistých miestach. Aj kočiši trýznia svoje kone obzvlášť tým, že ich priveľmi duria a im proti vôli 

Božej (2. Mojž. 20, 8—11) nedoprajú v týždni ani jedného dňa k odpočinku, alebo že im v zime na 
jazyk kladú želiezka studené ako ľad, čím zapríčiňujú im trápivé bolesti. Hrešia kuchárky, ktoré pri 

rezaní hydiny a lekári, ktorí pri pokusoch (takzvaných vivisekciách, t.j. rezaniach zaživa) bez potreby 

predlžujú alebo zväčšujú bôle úbohým zvieratám. Hrešia chlapci, čo kazia vtáčie hniezda, lapajú 

motýľov a prepichajú špendlíkmi, bez toho že by ich najprv zabili. Hrešia panstvá, čo sa zabávajú 
pohonom na divú sviňu, ktorej najprv dajú odpíliť dva nebezpečne kly (t.j. zuby) a potom ju psami a 

poľovníkmi štvú, až zahynie. Taktiež hrešia panstvá, čo v zatvorených priestoroch vypúšťajú holubov 

a vypisujú prémie (t.j. odmeny) pre strelcov, ktorí ich rania alebo im odstrelia obe nohy. (O takom 
trýznení zvierat vyprávali i noviny z viacerých miest kúpeľných.) Aj takzvané jazdenie na istú 
vzdialenosť, ako pri konských dostihoch, je hrozné trýznenie zvierat. Nikdy netráp živočícha zo žartu, 

lebo i ten cíti bolesť, ako ty.  
— Užitočné živočíchy nemáme zabíjať bez príčiny; lebo tieto sú roľníkovi nenahraditeľné pracovné 

sily.  

— Povážme len, že niektorý pár vtákov so svojimi mladými ročne zničí milióny hmyzu. Koľko tisíc 
nádenníkov bolo by treba k vykynoženiu toľkého hmyzu. A predsa v južnom Tyrolsku a Itálii 

každoročne hromadne zabíjajú lastovičky a iných prelietavých vtákov použitím mnohých ukrutností. 

(Tak napr. pinkám vypichnú oči a pretiahnu cez nos niť, aby od bôľu vydávali zo seba zvuky a privábili 
iné vtáctvo, ktoré potom zväčša sieťami lapajú a zabíjajú. Niektorí vtáčnici lapia tak za jeden jediný 

deň viac sto kilogramov spevavých vtáčkov, ktorých potom za kadejakú špetku na trhu predajú.) 
Milióny spevavých vtákov padajú za obeť i móde; v najnovšom čase totiž používajú sa vtáčie kože na 

ozdobenie dámskych klobúkov. Týmto účelom ide každoročne len do Anglicka asi 25 milión vtačích 

koží. Pritom treba poznamenať, že vtáčkom takzvaným kolibríkom i zo živého tela sťahujú kožu, aby 

perie svoj lesk uchovalo. Koľká to ukrutnosť ! Vykynožením spevavého vtáctva zapríčiňuje si ľudstvo 
nevysloviteľnú škodu. Prečo rozmohli sa natoľko révové vošky, lykožrúty, lesožrúty a iné škodlivé 

hmyzy? Škodlivé živočíchy majú sa ovšem, nakoľko možno, vykynožiť; avšak ani tieto nesmieme 

trápiť, ba ani dať sa do nich, ak patria iným. K užitočným zvieratám patria mimo spevavých vtákov 

netopiere, včely, krty, ježe, žaby, ropuchy, jašterice, vretenice, hady.  

Ďalej nemáme byť priláskaví voči zvieratám. Sú ľudia, čo zvieratám, ktoré si zamilovali, i pred 

človekom dávajú prednosť, ba ctia ich ako modly, obetujúc im všetky svoje myšlienky a starosti. Títo 
podobajú sa starým Egypťanom, ktorí sa klaňali mačkám, býkom a iným hovädám. Istý rehoľník 

privolal raz jednej veľkej milovníčke psov: ≪Oj, o koľko užitočnejšie bolo by tebe, keby si láskou, 

ktorou miluješ toto zviera, milovala Pána Boha svojho!≫ (Meh.) 

 

Ľudia, čo sú ukrutní alebo príliš láskaví voči zvieratám, stanú sa zanedlho ukrutnými 
voči svojim blížnym. 
 
Z malých trýzniteľov zvierat bývajú obyčajne ukrutní mučitelia ľudí. Všetci tyrani začali s tým, že za 

mladi boli ukrutní voči nevinným živočíchom. (Meh.) Istý zločinec mal raz byť popravený na šibenici; 

tu oslovil ešte prítomný ľud a povedal: ≪Ja som si za mladi dovoľoval ukrutnosti voči zvieratám a tak 

som potom zabíjal i ľudí! preto teraz umieram na šibenici≫. (Meh.) Raz jedna pani išla na prechádzku 
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so svojim deckom i psíčkom; keď prišla k mostu, vzala psíčka do náručia a dieťa svoje nechala bežať 

cez most. Tu stretol ju jeden pán a povedal: ≪Nehanbíš sa, ty bezcitná baba ? Decku svojmu dávaš 

bežať a zviera nosíš; urob to naopak!≫ Áno, i prehnané milkovanie sa so zvieratami urobí človeka 

ukrutným. 

 

Ako trýznenie zvierat, tak ani prehnaná láskavosť voči ním neostane bez trestu 
Božieho; Boh trestá ju obyčajne ťažkým telesným utrpením. 
 
Trýznenie zvierat je ničením stvorenstva a zneužívaním panstva nad zvieratami, ktoré nám Boh dal, 

teda krivdením samému Bohu. Trýzniteľ zvierat objavuje sa pred Bohom ako tyran, a preto ho Boh 
tak trestá, ako sa prehrešil na zvieratách. Istý sedliak, čo tým zahubil svoje kone, že ich pri ťahaní 

temer ustavične bičom šľahal po nohách, dostal neskôr pokostnicu (lámku) do nôh, trpel náramné 
bolesti a roky nemohol chodiť. Chorý na posteli uznal a oplakával svoju chybu. Istý sedliacky syn, 

ktorý nachádzal najväčšiu radosť v tom, že vtákov za živa mohol ošklbať a vytrhnúť im krídla alebo 
nohy, z neobozretnosti padol v pivovare do vriaceho pivového kotla a tu sa hrozne oparil na celom 

tele; konečne dostal do nôh zápal a museli mu byť odrezané. Ešte 25 rokov žil potom ako kalika na 

odstrašujúci príklad iným; až do smrti svojej napomínal ľudí k milosrdenstvu voči živočíchom. (Meh.) 

Aténsky areopag (t.j. súd) odsúdil na smrť jedného chlapca, čo z kratochvíle vypichol prepeliciam oči 

a potom ich zase pustil lietať. Súd bol tej mienky, že od človeka, ktorý už v utlej mladosti má také zlé 
náchylnosti, nemožno nič dobrého očakávať. (Quinctil inst. V, 9) 
— Ako sme už často čítali v novinách, mnohí ľudia zomreli na otravu krvi následkom láskania psov 
alebo dostali červy, ktoré ústami alebo nosom vnikli do ich tela. Tak v Hetštete (v Germánií) jedno 18-

ročné dievča následkom psích červov prišlo o svoje oko. (≪Eisleb. Ztg.≫, Ján. 1895) Jednej 

guvernantke v Budapešti, ktorá svojho psíčka často bozkávala, psie červy skazili pečeň a zapríčinili 

smrť. (≪Vsdf. Hausbl.≫ 1896, str. 11) Istý kupec v Halle, ktorý často láskal svojho psa, mal v slezine 

vyše 100 psích červov; zomrel v strašných bolestiach. (Aug. 1897) 
 

Šieste prikázanie Božie. 

 
1. V 6. prikázaní Božom zakazuje nám Boh všetko, čo uráža našu vlastnú alebo 

cudziu nevinnosť. 
 

O hriechoch proti 6. prikázaniu Božiemu nemá sa obšírne hovoriť (Sv. Alf.); lebo cnosť čistoty 

poškvrňuje sa už tým, keď sa nečistota len nazýva. (Sv. Fr. Sal.) Preto napomína sv. Pavol: ≪Smilstvo 

však a všelijaká nečistota... nech sa ani nenazýva medzi vami, ako sa patrí svätým≫. (Ef. 5, 3) Napriek 
tomu sv. Písmo veľmi často dôrazne vystríha pred týmto hriechom; nasledovne i Cirkev musí ho 

spomínať. Lebo veď práve táto neprávosť uvrhuje do pekla najviac duší a z tých, čo sú zatratení, je 

sotva jeden bez tejto neprávosti. (Sv. Alf.)  
 

Zvlášť zakazuje Boh: 
 

1.1. Myšlienky a žiadosti, čo nevinnosť urážajú. 
 

Zlé myšlienky preto sú zakázané, lebo vedú k nepoctivým skutkom. Podobajú sa iskre, čo môže 
zapríčiniť veľký požiar. Smilstvo musíme hneď zahasiť, inak roznieti sa, ako oheň v slame a zbĺkne 

plameňom, ktorý sa potom nedá hasiť. (Sv. Reh. V.) Smilstvo je ako had, ktorému hneď musíme stúpiť 

na hlavu, akonáhle sa ukáže, lebo by inak vylial svoj usmrcujúci jed. (Sv. Hier.) Zlé myšlienky musíme 

sa snažiť hneď odstrániť; to stane sa najlepšie odvrátením ducha alebo modlitbou. Zakiaľ si v zlých 

myšlienkach neobľubujeme, zatiaľ sme ešte nezhrešili. No akonáhle sa niekto baví pri nich so 

záľubou, už nie je slobodný od hriechu. ≪Ohavnosťou u Pána sú zlé myšlienky≫. (Prísl. 15, 26) Ako 

sa vyhýbame vrahovi, tak máme sa vyhýbať zlým myšlienkam, lebo duši prinášajú smrť.  

— V človeku vzniknú niekedy i nepoctivé žiadosti, t.j. snaha alebo túžba po hriechu. Ako strom z 

koreňa, tak zlý skutok pochádza zo žiadosti. Preto zlú žiadosť máme v sebe hneď utlmiť. Ak človek 

privolí žiadosti, už ju i chce; v tomto prípade, ako hovorí Spasiteľ, žiadosť je práve tak hriešna, ako 

sám zlý skutok. (Mat. 5, 28) 
 

1.2. Slová, čo nevinnosť urážajú. 
 

Ľudia, čo hovoria oplzlé (nehanebné) slová, majú nadmieru zašpinené svedomie. Nemožno ukázať 
človeka, ktorý by bol nepoctivý v rečiach a predsa poctivý v mravoch svojich. (Sidon. Appol.) Čo človek 

rád počúva, to konečne i robí. (Sv. Bern.) Kto má zaľúbenie v neslušných rečiach, ten už nie je ďaleko 
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od nehanebných skutkov. (Sv. Hier.) Sv. Ludvik dal na smrtnej posteli toto ponaučenie svojmu synovi: 

≪Hovor vždy tak, aby si sa nepotreboval začervenať, keby sa o tom celý svet dozvedel≫.  

— Jazyk je malý úd, ale vykoná veľké veci. (Jak. 3, 5) Mnohí padli od ostrého meča, no nie toľkí, koľkí 

zahynuli pre svoj jazyk. (Sir. 28, 22) 
 

1.3. Skutky, čo nevinnosť urážajú. 
 
Tieto skutky označujú sa rozlične podľa toho, či sú spáchané od slobodných (5. Mojž. 22, 21), ženatých 

(prípadne  vydatých, 3. Mojž. 20, 10), príbuzných (1. Kor. 1—6) alebo proti prírode. (Rim. 1, 26; 1. 

Mojž. 19, 5; 1. Mojž, 38, 10) 

 

1.4. Opovážlivé pohľady. 
 

Boh zakazuje nám všetečné pohľady, aby nás od hriechu zachránil; on robí ako otec, ktorý dieťaťu 

svojmu zakazuje i len dotknúť sa noža. (Sv. Zl.) Akonáhle sa oči chcú baviť pohľadmi, zavládne 
srdcom hriech. (Sv. Aug.) Kto neopatrne pozerá oblokmi tela, mimovoľne prepadne hriešnej žiadosti. 

(Sv. Reh. V.) Všetečnosťou očí rozpaľuje sa v človeku žiadosť, ako oheň. (Sir. 9, 9) Kto pohľadom 
svojim dáva úplnú voľnosť, tomu povodí sa, ako pohoničovi, čo svoje kone nepozoruje; bude strhnutý 

a uvrhnutý do záhuby. (Sv. Zl.) Povodí sa mu, ako pevnosti, ktorej brány nemajú stráže; týmito vnikne 

nepriateľ . Dávid nebol by musel vyroniť toľko sĺz, keby bol strážil svoje oči. (Sv. Klára Montf.) 
Neobzeraj sa po námestiach. (Sir. 9, 7) Pamätaj na potrestanie zvedavej ženy Lotovej. 
 

1.5. Dívanie sa na neslušné obrazy alebo divadelné hry a čítanie nemravných kníh 
alebo tlačív. 
 

Neslušné obrazy alebo divadelné hry ešte viac škodia mravnosti, než oplzlé reči. Lebo čo vidíme, pôsobí 
mocnejšie, než čo počúvame. Varuj sa obzvlášť čítania románov. Tieto sú tým nebezpečnejšie, lebo sa 

pretvarujú slušnosťou, no pritom rozpaľujú náruživosti. ≪Zakážte prísne dietkam svojim čítať 

romány, lebo tieto niekedy zapríčiňujú ešte väčšiu škodu, než zjavne neslušné knihy; zanechávajú v 

mladých ľuďoch isté neslušné dojmy, ktoré ich k hriechu dráždia≫. (Sv. Alf.) Aj voľnomyšlienkar 

Rousseau (= ruso) hovorí: ≪Dievča, ktoré je čisté, nikdy nečítalo romány≫. 

 

1.6. Nepoctivé alebo veľmi vyfintené šatenie. 
 

Osoby nepočestne oblečené sú nástroje diablove; diabol používa ich k skazeniu duší. (Sv. Bern.) 

Márnosť a nádhera šiat dávajú diablovi veľkú moc. Kto sa márne fintí (cifruje), aby sa iným páčil, 

vôbec nesmie povedať o sebe, že vnútorne je čistý a stydlivý; ozdobený oblek usvedčuje ho v lži. (Sv. 

Fil. Ner.) Túžba po zapáčení sa nijako nepochádza z čistého srdca; ona je len osídlom pre iných, aby 
do neprávosti vtiahnutí boli. (Tert.) Len dievčatá a ženy celkom neslušných mravov dovoľujú si blyšťať 

sa v príliš ozdobených šatách a veľkom úbore. Osobám, ktorým oblek je najdôležitejšou vecou, je 

cnosť ako nič. (Sv. Cypr.) Ženy nech sa ozdobujú stydlivosťou, nie kučeravými vlasmi alebo v zlate 
alebo v perlách alebo v skvostnom rúchu. (1. Tim. 2, 9) 
 

2. Hriechy proti 6. prikázaniu Božiemu sú zväčša ťažký zločin pred Bohom a preto 

Boh trestá ich veľmi prísne. 
 
Mysli na potopu. Sodomu na Gomoru. Ako Boh trestá hriech proti 6. prikázaniu, udáva sa 
pri náuke o hlavnom hriechu smilstva. Boh zaradil toto prikázanie medzi 5. a 7., teda hriech 
smilstva postavil na rovný stupeň s vraždou a krádežou. Dnes, bohužiaľ, píšu sa romány a 
hrajú divadelné hry, v ktorých sa hriech proti 6. 9. prikázaniu predstavuje ako niečo 
pôvabného a neškodného. Ó, jak pošetilo jednajú ľudia, keď nevidia, že hriech, ktorý im 
sľubuje rozkoš, je len sladký jed ! 
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Siedme prikázanie Božie. 

 

1. V 7. prikázaní Božom zakazuje nám Boh škodiť blížnemu na vlastníctve. 
 
Vlastníctvo je všetko, čo si človek spravodlivým spôsobom nadobudol k zabezpečeniu svojho 

jestvovania, ako peniaze, potraviny, šatstvo, dom, pole, právo užívania a pod. 

 

Právo vlastníctva. 

 
1. Každý človek je oprávnený k tomu, aby spravodlivým spôsobom nadobudol si 

vlastníctvo. Lebo má sa postarať, aby mal niečo na staré dni i pre prípad nešťastia, 
ba nejeden musí sa starať i o svoju rodinu. Bez osobného vlastníctva boli by na svete 

neutešené pomery: ustavičný spor bez nejakej príčinlivosti, teda bez pokroku a 
nejakého vynálezu. Bolo by i nespravodlivé zobrať človeku, čo si usporil alebo zaslúžil 

v potu tváre. 
 
Boh chce, aby ľudia osobné vlastníctvo mali. Lebo na ochranu vlastníctva dal siedme prikázanie. Aj 

riekol prvým ľuďom v raji: ≪Naplňte zem a podmaňte si ju≫. (1. Mojž. 1, 28) Preto vlastníctvo 

nachádzame už u Kaina a Ábela; každý z nich mal iné statky a používal ich pri obeti. Všetky spoľahlivé 

správy z najdávnejších časov ľudského pokolenia hovoria o tom, že ľudia vždy mali osobné vlastníctvo 
(majetok). (Boli zákony na ochranu vlastníctva a zákonité ustanovizne pri sporoch pohraničných.) 

Lebo človek k zachovaniu svojmu má prirodzené právo, musí byť oprávnený i k tomu, aby si 

nadobudol a mal ako vlastníctvo tie vonkajšie statky, čo sú potrebné k jeho zachovaniu. Keby sa 
človek v každom čase musel starať o zachovanie seba, upadol by do najkrajnejšej núdze, keby ochorel 

alebo iným nešťastím bol zastihnutý. Už prirodzený zákon pobáda ho postarať sa vopred na taký 
prípad. Mimo toho je človek i povinný starať sa o zachovanie svojich blízkych; no to bolo by celkom 

nemožné, keby sa vždy musel starať len o prítomnú chvíľu. Aj domáhanie sa večného cieľa bolo by 

celkom nemožné, keby človek v každú chvíľu musel sa zaoberať len tým, aby sa staral o nadobudnutie 

statkov potrebných k zachovaniu seba. Po hriechu prvých ľudí osobné vlastníctvo je zrovna potrebné 
pre slabosť ľudskú, lebo bez neho nebolo by pokoja medzi ľuďmi. Ľudia žili by v ustavičnom spore a 

zvade. Keď bratia a sestry nemôžu sa dohodnúť pri deľbe dedičstva; keď už obyvatelia jedného domu 

rozdvojujú sa ak majú si podeliť len vodu z tej istej studne, koľko sporu bolo by medzi ľuďmi, keby 
všetci mali spoločnú prácu a spoločný majetok, s ktorým by sa vždy zase museli deliť! (Ketteler) Keby 
nebolo vlastníctva, nebolo by ani popudu k práci. Vlastníctvo teda zakladá sa na vôli Božej práve tak, 

ako manželstvo a vrchnosť. A predsa nemôže sa povedať, že také delenie majetku, aké jestvuje v 

prítomnosti, zakladá sa na vôli Božej. Akože by Boh mohol chcieť, aby malá časť ľudí žila v prebytku 

a velikánska väčšina jeho detí v najväčšej núdzi a chudobe? Táto veľká nerovnosť môže pochádzať 

len zo zlého, t.j. z hriechu. 

 

2. Osobné vlastníctvo nadobúda sa spravodlivým spôsobom; prácou, kúpou 

darovaním alebo dedičstvom. 
 
Ani jeden človek nemá od prírody práva na isté statky pozemské. Toto právo musí si len ešte 

nadobudnúť. (Stockl) Nadobudne si ho predovšetkým prácou. Boh to tak usporiadal, aby zem len 
vtedy poskytovala statky potrebné k udržaniu života, keď sa obrába. Brať obrábateľovi zeme, čo 

utvoril v potu tváre svojej, bolo by proti všetkej spravodlivosti≫. (Lev XIII.) Keď zem s obyvateľmi 

svojimi nazýva sa ≪vlastníctvom Božím≫ (Ž. 23, 1), lebo je dielo Božie, musí i to, čo je dielo ľudské, 

byť vlastníctvom ľudským. ≪Ovocie práce je právnym majetkom toho, ktorý prácu vykonal≫. (Lev 

XIII.) Vlastníctvo teda pravidelne nie je iné, ako výsledok usilovnej práce.  

— Vlastníctvo nadobúda sa i darovaním. Boh sám daroval vlastníctvo: prisľúbil totiž Abrahámovi a 
jeho potomkom krajinu Ghanan. (1. Mojž. 12, 7) Patriarchovia darúvali svoj majetok so slávnostným 

požehnaním prvorodeným synom. Závety a dedičstvá jestvujú až po dnes. Kto majetkom vládne, má 
zavčas urobiť závet (testament), aby sa vyhlo rozporom, ak by ho Boh náhle odvolal zo sveta. Kto tak 

nerobí, bude raz musieť trpieť pre túto nedbanlivosť. Ako sa robí závet? 

— Prostriedkom, aby sa niekto stal vlastníkom, bolo pôvodne i zaujatie takého majetku, čo pána 

nemal. Sčiastky býva tak ešte i dnes. Kto nájde drahocenné kamene, perly, mušle, stane sa ich 
vlastníkom. V hostinci, divadle, na železnici a pod. neobsadené miesto patrí tomu, kto ho zaujal.  

— Kto si nespravodlivým spôsobom, ako krádežou, klamom a pod. nadobudol vlastníctva, povinný je 

prinavrátiť ho. 
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3. Ani len štát nie je oprávnený odňať niekomu osobné vlastníctvo; no ovšem má 

právo zo spravodlivej príčiny obmedziť nadobúdanie alebo užívanie osobného 
vlastníctva. 
 
Štát nie je však najvyšším vlastníkom všetkých majetkov. Má síce právo dozoru, no nemá právo 

nakladať s osobnými majetkami. Poddaní nie sú pre štát, ale štát je pre poddaných; preto štát nesmie 
nikomu škodiť, ba má čo najviac napomáhať blahu každého poddaného. Z toho dôvodu štát má 

povinnosť nahradiť škodu poddaným ak ich z ohľadu na verejné blaho núti k odstúpeniu osobného 

vlastníctva (expropriada). Štát nemá ani právo zabrať statky cirkevné. Ak sa teda stalo, že štát odobral 

napr. cirkevné statky, nuž bola to krikľavá krivda. ≪Vziať niečo človeku, je krádež, vziať niečo Cirkvi, 

je svätokrádež≫. (Sv. Hier.) Cirkev vyslovila kliatbu na všetkých, čo sa opovážia uchvacovať cirkevné 

statky. Len po vynahradení môže pápež oslobodiť (rozhrešiť) od tejto pokuty. (Sn. Tr. 22, 11)  

— No lebo štát (svetská vrchnosť) má starať sa v mene Božom o blaho poddaných, nuž je oprávnený 

zákonitými nariadeniami pozvoľna raziť cestu premenám v pomeroch vlastníckych. Za našich časov 

hromadí sa kapitál v rukách jednotlivcov, kým počet tých, čo trpia núdzu, zo dňa na deň rastie. 

Začiatkom r. 1895 potvrdilo sa v anglickej snemovni, že nie menej než 4 milióny ľudí z pracujúcej 
triedy nachádzajú sa v najkrajnejšej núdzi, odhliadnuc od núdznych z triedy čeľadníkov, kupeckých 

pomocníkov, obchodníkov, umelcov. Naozaj smutné pomery! Ani v iných krajinách nie je inak. 

Tomuto zlu musí odpomáhať štát. Podľa toho, čo vládzu vykonať, môže štát naložiť poddaným svojim 
dane, aké sú potrebné k obecnému blahu. Preto môže vysokým zdanením zbytočného kapitálu 
prispievať k uľaveniu všeobecnej biedy. Zdanenie toto je len spravodlivé, lebo veď štát s ochraňovaním 

kapitálu má najviac do činenia. K tomu jest ešte iný dôvod. ≪Pozemské statky sú tu k udržaniu života 

ľudského. Tohto určenia netratia ani potom, keď sú už rozdelené medzi ľudí. Preto každý človek je 

povinný, nadbytkom svojim pomáhať núdznym≫. (Sv. Tom. Akv.) Nadbytok boháčov je potrebný 
doplnok pre chudobných. Cudzie vlastníctvo má, kto si nadbytočné udržuje. (Sv. Aug.) Štát, ktorý nad 

majetkom má len právo dozoru, môže teda pridŕžať poddaných k spravodlivému vynakladaniu 

nadbytočného majetku. 

Hriechy proti 7. prikázaniu. 
 

1. Nadovšetko zakazuje sa v 7. prikázaní: krádež, lúpež, klamstvo, poškodenie 
(hubenie) cudzieho majetku, podržanie nájdených alebo požičaných vecí a 
nezaplatenie dlhov. 

 
1. Krádež je potajomné odnímanie cudzieho majetku proti rozumnej vôli majiteľovej. 
 
Straka, ktorá kradne a ukrýva všetko, čo sa blyští, je obrazom zlodejského človeka. Judáš bol zlodej; 

nosil mešec s peniazmi a kradol z nich. (Ján 12, 6) Ani jeden hriech nepácha sa tak všeobecne v 

spoločnosti ľudskej, ako krádež; to je preto, že ľudia sú veľmi lakomí a závidia druh druhovi, z druhej 
strany, že je toľko príležitostí k tomuto hriechu. (Sv. Zl.) Príležitosť robí zlodeja. No kto je v 
najkrajnejšej núdzi alebo v nebezpečenstve života a inak nemôže zachrániť svoj život než odňatím 

cudzieho majetku, nehreší, ak len má vôľu prinavrátiť tento majetok, keď núdza pominie. (Prísl. 6, 
30) Lebo nedá sa pomyslieť, že by rozumný vlastník v tomto prípade mal niečo proti tomu. Preto 

Kristus nepočítal apoštolom za hriech, keď raz, aby hlad svoj utíšili, trhali a jedli klasy na poli. (Mat. 

12, 1 a d.) Ani ten, kto by potajomky odňal človekovi zbraň, ktorou sa tento chce zmárniť, nedopustil 

by sa krádeže. Prečo? Ovšem, že by si ju nesmel podržať navždy. Aj ten, kto bez potreby chodí po 

žobraní, pácha krádež. Krádeži rovná sa ukrývanie a kupovanie ukradnutých vecí.  
 

Ukrývač nie je lepší od zlodeja. 
 

2. Lúpež je násilné odnímanie cudzieho majetku. Ak súčasne blížny i ťažko sa poraní 
alebo usmrtí, nuž táto vražda nazýva sa lúpežnou vraždou. Takú spáchali lúpežníci 

(zbojníci), čo napadli Žida cestujúceho z Jeruzalema do Jericha. (Luk. 10, 30)  
 

Lúpeži rovná sa i vydieranie almužny. 

 
3. Klamstvo spočíva v tom, že sa blížnemu ľstivým spôsobom škodí na majetku. 

 
Napr. užívaním falošnej miery alebo váhy, vydávaním falšovaných peňazí, falšovaním potravín (čo 

mimo toho je i hriech proti 5. prikázaniu) alebo listín, posunutím medzníkov, tajným všantročením 

zahraničných tovarov, ktoré podliehajú clu (takzvané podludníctvo), podpálením domu, aby niekto 
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dostal peniaze od poisťujúcej spoločnosti a pod. Je vôľa Božia, aby nik neutískal, ani neklamal brata 

svojho v kupectve. (1. Tess. 4, 6) 
 

4. Úžera spočíva v tom, že sa núdza blížneho vykorisťuje k svojmu vlastnému zisku. 

(2. Mojž. 22, 25) 
 
Úžera je peňažná, keď niekto požičia núdznemu peniaze a žiada privysoké úroky (interesy); obilná, 

keď niekto skupuje zbožie a nevydá ho prv, až núdza je najvyššia, aby zaň dostal čo najviac peňazí. 
(Prísl. 11, 26) Úžera jednou rukou pomáha ľuďom z biedy, druhou uvrhuje ich do nej ešte hlbšie.       

≪Úžerník zdanlivým pomáhaním zväčšuje biedu a predáva lásku k ľuďom za peniaze≫. (Sv. Zl.) Robí 

ako lekár, čo miesto toho, že by chorému pomáhal, berie mu ešte posledné sily (Sv. Basil); alebo ako 
pavúk, čo obmotáva a saje muchu, ktorá do jeho tkaniva zablúdila. Úžerníci sú vrahovia chudobných; 

lebo berú chudobným všetko, čo k životu potrebujú, teda i život. (Sv. Bernardín) 

 

5. Krádeži rovná sa: poškodenie cudzieho majetku, zadržanie nájdených alebo 
požičaných vecí a neplatenie dlhov. 
 

Poškodenie cudzieho majetku je napr.: podpaľačstvo, šliapanie lúk alebo siatiny, začmáranie stien 

alebo lavíc, zababranie šiat, hádzanie do ovocných stromov, neoprávnené lovenie rýb alebo poľovanie 
a pod. Zadržanie nájdeného alebo požičaného je krádež. Nájdené alebo požičané veci majú sa 

prinavrátiť majiteľovi. ≪Čo si našiel a neprinavrátil, to si uchvátil≫. (Sv. Aug.) Len ak by nájdená vec 

bola celkom bezcenná alebo nepatrná, nepotrebuje sa prinavrátiť, keď jej nik nežiada. No čím väčšia 

je hodnota nájdenej veci, tým viac povinní sme ju prinavrátiť. Keď nepoznáme vlastníka, máme si dať 
záležať, aby sme ho vypátrali; preto máme, čo sme našli, oznámiť vrchnosti. Ak sa nik nehlasí, 

môžeme si podržať nájdenú vec. No ak hlasí sa, kto ju stratil, máme najprv dať mu opatrné otázky, 

aby sme vyšetrili, či naozaj stratil vec. Keď mu vec patrí, máme nárok na nálezné.  
— Mnohí vypožičiavajú si knihy, nástroje a pod. bez toho, že by ich prinavrátili; ba potom sú ešte i 

hrubí, keď požičiavateľ žiada naspäť svoje veci. Takí ľudia rovnajú sa zlodejom. Buď opatrný v 

požičiavaní, no i svedomitý v prinavrátení.  

— Aj neplatenie dlhov je krádež. Už to je zlé, keď niekto ľahkomyseľným spôsobom robí dlhy; taký 
je podobný človeku, čo už nevládze chodiť vlastnými nohami, ale musí kulhať opretý o barly. No 
hriech je vypožičiavať si a neplatiť. (Ž. 36, 21) Mnohí, bohužiaľ, upadajú do dlhov, lebo veľmi bažia 
po rozkošiach, šatia sa nad svoj stav a hovejú náruživostiam; a takí ľudia nadto nepokladajú si ani 

za hriech, že dlhy majú. Hrešia i kupci, čo sa schválne vyhlasujú za neschopných platenia. Ale 

najťažšie hrešia tí, čo remeselníkom a takým, čo ručnou prácou musia zarábať svoj chlieb, neplatia 
ich mzdy; to je hriech do neba volajúci. Je to krádež a zároveň vražda, keď sa denná mzda zadržuje 

chudobnému remeselníkovi, ktorý svoj denný dôchodok počíta len na niekoľko halierov, aby z neho 

vyžil. (Meh.) ≪Nezostane u teba až do zajtrajška mzda nádenníka tvojho≫ (3. Mojž. 19, 13) ≪Ešte 

toho samého dňa pred západom slnka dá robotníkovi mzdu jeho≫. (5. Mojž. 24, 15) ≪Nikomu 

nebývajte niečo dlžní, okrem aby ste sa vospolok milovali≫. (Rim. 13, 8) 

 

2. Siahnutie na cudzí majetok vtedy je smrteľným hriechom, keď sa blížnemu 

berie toľko, koľko na jeden deň potrebuje, aby primerane stavu živiť sa 
mohol. 

 
Hriech spáchaný proti blížnemu riadi sa vždy podľa škody, aká sa mu zapríčiňuje. (Sv. Tom. Akv.) 

Kto teda žobrákovi vezme len niekoľko halierov, spácha smrteľný hriech; taktiež kto chudobnému 

nádenníkovi vezme jednu korunu alebo boháčovi viac korún. Smrteľný hriech pácha i ten, čo tej 
samej osobe jedno za druhým kradne len malé peňažné obnosy, tak že z toho časom vznikne značná 

suma. (Sv. Alf.) Avšak krádeže, medzi ktorými minuli dva mesiace, nepovažujú sa za také, čo spolu 

patria. (Sv. Alf)  
— Nemáme kradnúť ani najmenšej veci. Máme byť verní i v malom, lebo Boh trestá i najmenší hriech 

a nevernosť v malom vedie do smrteľného hriechu a večnej záhuby. S malým sa začína a s veľkým sa 

končí. Už mnohí stali sa zločincami a odvisli na šibenici, lebo si sprvu nevšímali menších krádeži. 
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Prinavrátenie alebo náhrada. 
 

1. Kto svojmu blížnemu niečo odcudzil alebo uškodil na majetku, je prísne 

zaviazaný prinavrátiť cudziu vec, alebo vynahradiť škodu. (3. Mojž. 6, 1—5) 
 
Nemusí sám isť k majiteľovi, ani sám navrátiť mu vec; môže mu ju poslať i prostredníctvom kňaza. 

(Kňaz zaviazaný je k mlčaniu a odovzdá potvrdenie že vec bola vrátená.) Keď raz bl. Klement Hofbauer, 

apoštol viedenský, vracal majiteľovi ukradnutú vec, tento nechcel ju prijať; tu povedal blahoslavený: 

≪Nie je dobré darovať kajúcemu hriešnikovi ukradnutú vec, inak bude si myslieť, že kradnutie nie je 

takým hriechom≫. 

 

Pritom majú sa zachovávať nasledujúce zásady: 
1. Keby však vlastník cudzej veci už bol mŕtvy, musí sa cudzia vec prinavrátiť 

jeho dedičom; keby však nebolo dedičov, musí sa dať chudobným alebo použiť 
k dobrým skutkom. 

2. Kto nemôže vynahradiť všetko, musí dať aspoň, koľko môže. 
3. Kto následkom chudoby alebo iných prekážok nemôže hneď navrátiť, musí 

mať aspoň vôľu navrátiť potom, keď bude mu možné; aj musí sa usilovať, aby 
mohol navrátiť. 

4. Kto zhola nič nemôže navrátiť, má sa aspoň modliť za poškodeného. 

 
2. Aj kto nevedomky vládne cudzím majetkom, je zaviazaný prinavrátiť ho 
vlastníkovi, akonáhle sa dozvie, že je to cudzí majetok. 

 
Kto teda kúpil alebo do daru obdržal cudziu vec, musí ju navrátiť vlastníkovi. Keď taký nevie, že je 

ukradnutá, nazýva sa poctivým majiteľom; no keď vie o krádeži, nazýva sa nepoctivým majiteľom. 
Poctivý majiteľ musí okrem cudzej veci prinavrátiť i to, o čo stal sa bohatším, nepoctivý majiteľ musí 

nadto vynahradiť, o čo pravý vlastník stal sa chudobnejším.  

— Len ak by vlastník bol mŕtvy a nebolo nijakých dedičov, môže si poctivý majiteľ podržať vec. No v 
mnohých prípadoch je najlepšie opýtať sa spovedníka a najprísnejšie nasledovať jeho radu; lebo tento 

v spovedelnici zastáva miesto Božie. 

 

3. Kto nechce vrátiť cudzí majetok alebo nahradiť škodu, nemôže dosiahnuť od Boha 
odpustenie hriechov, nasledovne ani kňazské rozhrešenie. 
 

Kto nechce vrátiť skrivodlivý majetok, umrie večnou smrťou. (Ez. 33, 15) Preto Kristus len potom 
vyhlásil Zachea za syna Abrahámovho, keď Zacheus sľúbil, že vráti a nahradí všetok cudzí majetok. 

(Luk. 19, 8) Taký, čo blížnemu na majetku uškodil môže akokoľvek vzývať Boha o milosť, môže 
prelievať potoky sĺz i usilovať sa prísnym pôstom a skutkami pokánia zmieriť nebo, hriech jeho nebude 

mu odňatý skôr, ako sa odhodlá nahradiť škodu. Preto sv. Augustín vraví o takom: ≪Nečiní pokánia, 

ale sa len pretvaruje s ním≫. Kto, hoci môže, nevráti cudzí majetok, toho pokánie, nie je pokáním, 

ale komédiou. (Meh.) Nikdy sa ti neodpustí hriech, ak nechceš vrátiť cudzí majetok. (Sv. Aug.) Bez 

náhrady niet odpustenia. Sv. Alfons vypráva nasledujúcu udalosť: Istý boháč dostal zápal do ramena 
a mal umrieť; napriek všetkým napomínaniam kňazským nechcel však vrátiť cudzí majetok. Povedal: 

≪Veď by tak 3 dietky moje vyšli na žobrácku palicu≫. Nato kňaz použil lesť. Povedal, že pozná liek, 

aby sa hneď zápal utíšil, lenže to stojí mnoho tisíc korún. Chorý uisťoval, že dá 10.000 korún, ba i 

viac, za taký liek. Potom povedal kňaz: ≪Živý človek musí si dať páliť ruku, aby z nej vytieklo trochu 

masti na vaše rameno≫. Zavolali teda 3 synov, ale ani jeden nechcel pristať na to. Konečne povedal 

kňaz: ≪Nuž vidíte, vaši synovia nechcú za vás ani len 1/4 hodiny trpieť na ruke, a vy chceli by ste 

naveky trápiť sa za nich celý v ohni pekelnom?≫ Tu zhrozil sa chorý a povedal: ≪Teraz ste mi otvorili 

oči; chcem sa spovedať a vrátiť všetko≫. (Meh.) 
 

Ktoré dôvody nás majú odstrašovať od prestupenia 7. prikázania? 
 

Už pohania považovali krádež za ohavný zločin; preto prísne trestali zlodejov. U Anglosasov (v 6. 

storočí) boli zlodejom odtínané ruky alebo nohy; v Uhorsku (ešte za sv. Štefana, kráľa) predávali 
zlodejov za otrokov. Aj u Židov bola krádež ťažko trestaná; tak jeden muž, čo pri zajatí Jericha napriek 

zákazu brať niečo z koristi, ukradol a skryl niekoľko šiat, bol na rozkaz Boží ukameňovaný. (Jos. 7) 
Aj Cirkev kresťanská už prvopočiatočne mala prísne zákony proti zlodejom; najmenšia krádež popri 
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vrátení ukradnutej veci musela byť odpykaná jednoročným pokáním o chlebe a vode. Aj Boh 

najspravodlivejší ťažko kára skrivodlivé siahnutie na cudzí majetok; okolnosť, že skrivodlivo 

odcudzená vec je snáď malicherná, nepadá veľmi na váhu; ≪lebo Boh hľadí viac na zlú vôľu, akú 

niekto má pri klamstve, než na vec samú, ktorú si skrivodlivo osvojuje≫. (Sv. Hier.) 

 

Ľudia, čo blížnemu škodia na vlastníctve, prichádzajú o svoju česť a o svoje 
vlastníctvo, umierajú často biednou a nekajúcou smrťou a sú v nebezpečenstve, 
že budú večne zatratení. 
 
Zlodeja očakáva hanba. (Sir. 5, 17) Krádež nie je cesta ku cti, ale do väzenia. Lebo zlodeji obyčajne 

bývajú chytení; vodí sa im, ako myši, ktorá sa pri kradnutí lapí do pasce. Potiaľ chodí krčah do 
studne, kým sa nerozbije. Nič nie je tak tajné, že by nevyšlo najavo. Aj zadržanie nájdených vecí máva 

pre česť zlé následky. To ukazuje nasledujúci príbeh: Jeden murár našiel v dome pri kopaní pôdy 

truhličku so zlatými prsteňmi a vzácnymi hodinkami. Avšak zadržal si nález a len po nejakom čase 

chcel veci tieto predať v cudzom meste u hodinára. No tento dal ho hneď zatknúť, lebo veci tie patrili 
zlatníkovi, čo pred istým časom bol ozbíjaný a zavraždený. Murár prišiel do väzenia na veľa rokov, 

lebo ho upodozrievali zo zločinu. (Meh.) Vráť teda i to, čo si našiel.  

— Krádež je cesta do chudoby. Lebo skrivodlivý majetok nenesie požehnania. Skrivodlivý majetok 
nemá zdaru. Ľahko prišlo, ľahko išlo. Kto cudzie kradne, stratí i svoje; cudzí majetok podobá sa ohňu, 

ktorý nielen sám ide do dymu, ale i to, čo je tu, berie so sebou. (Sv. Reh. Naz.) Ako ten, čo požíval 

nestráviteľné jedlo, vydáva potom zo seba škodlivé s dobrým, tak ten, čo zbiera nespravodlivo 

bohatstvo, utráca nielen tieto, ale i tie, čo mu právom patria. Ak medzi zdravými jablkami nachádza 

sa i len jedno hnilé, nakazí všetky ostatné. Práve tak je to i s naším majetkom: ak medzi 2000 
korunami, ktoré sme si právne nadobudli, máme len dve skrivodlivé koruny, prídeme aj o ostatné. 

(Sv. Vin. Fer.) Viem dve cesty, aby niekto zaiste schudobnel: prácu v nedeľu a osvojenie si cudzieho 

majetku. (Vianney) Keď sa Židia zo zajatia babylonského do Jeruzalema vrátili, povstal veľký hlad. 

Tento mnohí využili k svojmu obohateniu. No keď Nehemiaš z Babylona prišiel do Jeruzalema, 

zazlieval túto úžeru; pred celým ľuďom vzal svoje šaty, vytriasol ich a uisťoval, že Boh tak vytrasie 
majetok každého, ktorý ho úžerou nadobudne; majetok jeho rozletí sa ako prach. (2. Esdr. 5, 1-13) 

Kto krivdu seje, bude žať zlé veci. (Prísl. 22, 8) Statky nespravodlivých vyschnú ako potok. (Sir. 40, 

13) Beda tomu, kto hromadí si nie svoje. (Hab. 2, 6) Ba nespravodlivosť je príčinou záhuby celých 

národov. (Sir. 10, 8) Kde sa podeli staré mohutné ríše Babylončanov, Médov, Peržanov, Grékov a 

Rimanov? Rozpadli sa, lebo sa snažili rozširovať nespravodlivosťou.  

— Kto kradne, umiera obyčajne biednou smrťou. Istý sedliak posunul na poli medzník a zväčšil svoju 
lúku o niekoľko krokov. Skoro potom vyškriabal sa na jabloň, čo na blízku stala, padol s nej hlavou 

na medzník a zabil sa. Keby ho bol nechal stáť, nebolo by sa mu nič stalo. (Meh.) Ako biedne zomrel 
zlodej Judáš! (Mat. 27. 5) A aký nepokoj a strach v duši mal on pred smrťou ! Ľudia, čo niečo odcudzili, 

obrátia sa obyčajne preto tak zriedka, lebo im vrátenie nadmieru ťažko padá. (Meh.) Ani na smrtnej 
posteli nechcú vedieť niečo o vrátení. Zachovaj si čisté ruky od cudzieho majetku, aby sa ti zle 
nepovodilo.  
— Keď už ten, čo núdznemu neudeľoval zo svojho, má očakávať súd bez milosrdenstva, o koľko viac 

ten, ktorý vzal druhému i to, čo jeho bolo. (Sv. Aug.) Nespravodliví a zlodeji nebudú vládnuť 

kráľovstvom Božím. (1. Kor. 6, 10) Aj mohamedáni učia, že ten, čo na cudzej roli ukradne i len jedno 

jediné žitné steblo, robí niečo ohavného a musí za to večne horieť v pekle Mohamedovom. 
Rozpomienka na večné zatratenie odstrašuje nejedného od nespravodlivosti. To vidíme z 

nasledujúceho príbehu: Jedna chudobná vdova, ktorú istý boháč pripravil o roľu, išla ešte raz na 
svoje pole a prosila boháča o dovolenie, aby smela si vziať za kôš zeme. Dovolil jej to s potupným 

úsmevom; no lebo nevládala vziať kôš na svoj chrbát, prosila ho, aby jej ho zodvihol. Boháč urobil i 

to; avšak kôš bol priťažký, nemohol ho zodvihnúť. Tu povedala vdova: ≪Nuž keď ťažký vám je už 

teraz tento kôš plný zeme, aká ťažká bude vám vo večnosti celá roľa!≫ Tieto slová tak zatriasli 

skupáňom, že jej rolu vrátil. (Meh.) Ó, koľká to bláznivosť, pre pominuteľný majetok stratiť nebo!       

≪Čo osoží človeku, keby celý svet získal, ale na duši svojej škodu trpel?≫ (Mat. 16, 26) Čo získaš 

krádežou sú peniaze; ale čo stratíš, je Boh. Myslíš na zisk, ale mysli i na stratu. (Sv. Aug.)  

 

Kto je statočný, tomu už i na zemi povedie sa dobre. (Ž. 36, 25) 
 
Vzorom statočnosti je Tobiaš. Napriek tomu, že bol slepý a chudobný, akonáhle počul bľačať kozliatko, 

hneď povedal svojim domácim: ≪Hľaďteže, aby nebolo ukradnuté. Navráťte ho jeho pánovi; lebo 

niečoho ukradnutého nesmieme ani jesť, ani dotýkať sa≫. (Tob. 2, 21) Boh mu zase skoro vrátil zrak 

a dal mu žiť ešte dva a štyridsať rokov. (Tob. 14, 1) Statočný netrpí hladu. (Prísl. 10, 3) Dosiahne 

rýchle vypočutie svojej modlitby. (Ž. 33, 16) Statočnosťou povyšujú sa i národy. (Prísl. 14, 34) 

S poctivosťou najďalej zájdeš. 
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Ôsme prikázanie Božie. 
 

V 8. prikázaní Božom zakazuje Boh každé utŕhanie na cti blížneho a každú faloš. 
 

1.  Zákaz nactiutŕhania. 

1. Česť (dobré meno) je vzácny majetok, ktorým si vždy môžeme nadobudnúť 

súčasné i večné statky. 
 
Česť alebo dobré meno spočíva v tom, že ľudia dobre o nás zmýšľajú a hovoria. Protiklad cti je hanba. 

Lepšie je dobré meno, než veľké bohatstvo; byť obľúbeným je lepšie nad zlato a striebro. (Prísl. 22, 1) 

Z vonkajších statkov najlepší je dobrý chýr. (Sv. Fr. S.) Česť je dôležitá hrivna Božia; lebo kto u ľudí 

má česť, má na nich veľký vplyv a môže ich pohnúť k dobrému. Keď však nemá cti u ľudí, nič nedajú 

na slovo jeho; myslia si: ≪Lekáru, lieč sám seba≫. Bez cti niet radostného života, ani pravej 

blaženosti. Či môže byť šťastný ten, na ktorého iní s opovrhnutím hľadia. ? (Galura) A ako často 
najlepšie zaobstarali sa takí, čo nemali ani haliera, jedine preto, že mali dobré meno. Dobré meno 

teda je prameň, z ktorého majetok vyviera. Kto má česť u ľudí, ten i viac sa usiluje viesť poctivý život, 

než taký, čo ju nemá. ≪Čo šupka jablka, to je česť človeku. Ak šupka je neporušená, výdrži jablko až 

rok; no keď ju olúpeme, pokazí sa. Tak i dobrá povesť slúži človeku k zachovaniu cnosti≫. (Diez.) Ako 
pekný oblek v nedeľu zadržuje chlapcov od neslušného chovania sa, tak i česť dospelého človeka. 

 

2. Preto máme sami sa snažiť, aby sme si u blížnych dobré meno nadobudli 
a zachovali ; to stane sa, keď dobré skutky svoje i verejne konáme a svoju česť 

bránime, ak je veľmi napadnutá. 
 
Boh chce, aby sme sa cti domáhali; lebo nám vštepil cit počestnosti a ošklivosť pred zneuctením. Keby 

sme pud tento chceli utlmiť, konali by sme proti nariadeniu Božiemu. (Galura)  
— Preto máme verejne konať dobré skutky. Spasiteľ žiada výslovne, aby sme pred ľuďmi dobré činili; 

lebo hovorí: ≪Tak nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky vaše a velebili Otca 

vášho, ktorý je v nebi≫. (Mat. 5, 16) Skutky naše podobajú sa ľubovôni (2. Kor. 2, 15); lebo robia nás 

milými našim blížnym, ako ľúbezná vôňa. (Galura) Keď verejne konáme dobré skutky, najlepšie 
hájime svoju napadnutú česť a k mlčaniu privedieme zlé jazyky. (1. Pet. 2, 12) Staráme sa o dobré 

nielen pred Bohom, ale i pred ľuďmi. (2. Kor. 8, 21) Počestnosť vaša nech je známa všetkým ľudom. 

(Fil. 4, 5) Vyhýbajte sa každému zdaniu zlého. (1. Tes. 5, 22) Rozumie sa, že pri dobrých skutkoch 
svojich nesmieme mať úmysel páčiť sa len ľudom, aby sme od nich boli chválení; inak nedostaneme 

odplaty od Boha. (Mat. 6, 2)  
— Ďalej máme brániť svoju napadnutú česť. O prvých kresťanoch povrávalo sa mnoho zlého, tak 

napr., že zabíjajú deti, ktorých mäso múkou posýpajú a jedia a pod. Oni sa bránili: rozliční učení 

mužovia vydávali spisy na ich obranu a odovzdávali tieto cisárom. Aj Kristus bránil sa často, napr. 

keď mu povedali, že skrze najvyššieho diabla vyháňa diablov (Mat. 12, 27), alebo keď ho služobník 

najvyššieho kňaza uderil v tvár. (Ján 18. 23) Aj Pavol bránil sa veľmi často pred vysokou radou, pred 
miestodržiteľmi a cisárom. (Sk. ap. 22, 26) Avšak nemáme byť pricitliví a sporiť sa pre kadejakú 

pletku. Vyrovnať a znášať sa je lepšie, než vadiť sa a žalovať. ≪Kto voči svojej cti je pricitlivý, dáva 

klebete tvárnosť pravdy a privádza ľudí na myšlienku, že ani sám nemá veľkej dôvery v hodnotu svoju. 

Aj stane sa nenávideným u ľudí a len ešte viac rozdráždi svojich tupiteľov≫. (Sv. Fr. S.) Ostatne kto 

poriadne žije, nepotrebuje sa ani báť keď ho pripravia o česť; lebo ju zas dostane naspäť. Len kto 

vedie zlý život, nedostane už naspäť strateného chýru. Je s tým práve tak, ako s vlasmi. Ak sa tieto 

iba ostrihajú, dorastú zase a síce ešte krajšie než predtým. No ak sa vytrhnú s koreňom, potom už 
nenarastú. Právom teda Dávid nazýva utŕhačný jazyk britvou. (Sv. Fr. S.) Pri hájení svojej cti musíme 
zachovávať pravú mieru. Silní a veľkí duchovia nerozčuľujú sa maličkosťami, trpia mlčanlivo, len pri 

dôležitých veciach dávajú výraz svojmu spravodlivému bôľu. (Sv. Fr. S.) Len keď vymyslia na nás 
ťažké a zneucťujúce zločiny, aké si ani jeden človek nesmie dať vytýkať, musíme sa brániť. (Sv. Fr. S.) 

— Konečne treba poznamenať, že trpezlivým znášaním urážky často oveľa viac môžeme vykonať, než 

najväčšou starostlivosťou ohľadom svojej cti. Mnohí mužovia, ako sv. František Xav., bl. Klement 

Hotbauer niesli pokojne i najväčšie nadávky od bezbožných ľudí a tým ich priviedli k premýšľaniu a 
dôkladnému obráteniu. 

 

Avšak nemáme sa príliš úzkostlivo domáhať cti u ľudí, lebo inak stratíme priateľstvo 

Božie i česť u sveta; ďalej v mnohých prípadoch je nemožné páčiť sa zároveň Bohu i 
ľuďom. 
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Kto príliš úzkostlivo túži  po cti u ľudí, toho najvyšším cieľom už nie je Boh, ale svoja česť; taký človek 
je teda vysokomyseľný (ctižiadostivý) a preto bude od Boha uponížený. (Luk. 14, 11) Ako veľmi bol 

uponížený napr. ctižiadostivý Absolon alebo i ctižiadostivý cisár Napoleon ! Česť je vec krutohľavá. 

Keď ju hľadáme, uteká od nás; keď sa jej straníme, beží za nami. Nedá sa vynútiť. ≪Je istá cena, za 

ktorú chce byť kúpená. To je počestnosť a pokora≫. (Galura)  

— Nemožné je slúžiť Bohu a ľúbiť sa ľuďom. (Gal. 1, 10) Ľudia posmievajú sa a rúhajú sa každému, 

kto skutočne kresťanský život vedie (1. Kor. 4, 13; 1. Pet. 4, 24), ba považujú ho i za blázna. (1. Kor. 

4, 10) Aj je mnoho hlupákov, ktorí česť a úctu preukazujú nie podľa miery cností, ale podľa vecí, čo 
človeku nedodávajú žiadnej ceny, podľa bohatstva, stavu, obleku a pod. (Galura) Akokoľvek teda sa 

namáhaš, nebudeš mať cti ani v každom čase, ani u všetkých ľudí ! 
 

3. Okrem toho máme sa vyhýbať všetkému, čo uráža česť nášho blížneho, teda 

krivému upodozrievaniu, ohováraniu, osočovaniu, potupovaniu a s úľubou 
spojenému počúvaniu utŕhačných rečí. 
 
Pri krivom podozrievaní je zlosť v srdci; pri ohováraní, osočovaní (obe sú namierené proti 

neprítomnému blížnemu) a potupovaní (ktoré je namierené proti prítomnému) hreší sa jazykom a pri 

počúvaní utŕhačných reči (s úľubou) uchom. 
 

3.1. Krivým podozrievaním hreší, kto bez rozumnej príčiny o blížnom zle myslí. 
 

≪Podozrievať≫ je to samé, čo domnievať sa ; ≪krivo podozrievať≫ je toľko, čo zle myslieť alebo zle 

domnievať sa. Pyšný farizej v chráme domnieval sa, že mýtnik je veľký hriešnik a ako veľmi sa sklamal! 

(Luk. 18) Traja priatelia Jóbovi považovali Jóba za bezbožného človeka jedine preto, že mal veľa trpieť. 

(Jób 5) Farizej Šimon považoval Magdalénu, ktorá padla k nohám Ježišovým, za hriešnicu; a ako veľmi 

sa mýlil - lebo bola už Svätá kajúcnica. Preto Kristus sa jej naskutku ujal. (Luk. 7, 39 a d.) Keď sv. 
Pavol vlnobitím bol hodený na ostrov Maltu, rozložil si oheň; tu z raždia vyšla zmija a ovinula sa mu 

okolo ruky. Keď to obyvatelia tamojší videli, boli hneď pripravení súdiť; mysleli, že človek tento musí 

byť vrah, keď všade je prenasledovaný. (Sk. ap. 28) Istý zlatník mal veľmi dobrého učňa. Raz pri 
posteli chlapcovej v škáre obloka našiel dva drahokamy. Hneď považoval chlapca za zlodeja, zbil ho 

strašne a vyhnal z domu. No neskôr v tej istej škáre zase našiel drahokamy. Dával pozor a videl, že 

mu kamene odnáša straka, ktorú mal v dome. Ako veľmi ľutoval teraz svoju chybu, ktorú už nemohol 

napraviť ! (Meh.) Keby bol chlapca už raz postihol pri krádeži, dômysel jeho nebol by býval hriechom, 

teda ani krivým podozrievaním.  
— Aký je kto sám, tak myslí o iných. To je preto, že srdce kalí mu rozum, ako zlý koreň dáva 

stromu zlú výživu. ≪Kto sám nie je zlý, ten ľahko nemyslí zle ani o druhých ≫. (Sv. Reh. Naz.) Len 

zlý človek veľmi rád uverí, že aj iní sú, ako on. (Sv. Zl.) Akú podobu má forma, do ktorej sa leje tekutý 

kov, takú dostane i tento. Práve tak i každý súdi o veci, ktorú vidí alebo počuje, podľa toho, aké je 
srdce jeho. (Diez.) V tom, čo má dobrý žalúdok, menia sa na dobrú šťavu i nestráviteľné jedlá; no v 

človeku, ktorý má skazený žalúdok, i najlepší pokrm mení sa v zlú šťavu. Práve tak i cnostný človek 

vykladá všetko dobre, no nešľachetník všetko zle. (Sv. Dorotej)  
— Radšej sa chcem sklamať, keď o zlých myslím dobre, než keď o dobrých myslím zle. (Sv. Ans.) Kto 

o zlých ľuďoch dobre myslí, nepácha krivdy, ale áno ten, kto o dobrých zle myslí. (Sv. Tom. Ak.) Ten 

samý skutok možno uvažovať zo sto rozličných hľadísk. Láskavá duša vždy predpokladá najlepšie, no 
neláskavá najhoršie. (Sir Fr. S.) Láska nemyslí ničoho zlého. (1. Kor. 13, 5) Spravodlivý, ktorý má v 

sebe ducha lásky, hoci zbadá zlý skutok, vyháňa si z hlavy všetky myšlienky a súd o tom ponecháva 

Bohu. (Sv. Fr. S.) Tak robil sv. Jozef, ženích Márie. (Mat. 1, 19) Nech nikto v srdci svojom nemyslí 

zlého proti blížnemu svojmu. (Zach. 8, 17) Ak chceš, aby ti iní dôverovali, dôveruj im i ty. Lebo dôvera 

zase plodí dôveru, práve tak ako nedôvera plodí nedôveru. 

 

3.2. Ohováraním (alebo nactiutŕhaním) hreší, kto chyby blížneho bez príčiny 

odkrýva. 
 
Nactiutŕhanie je toľko, ako umenšovanie cti blížneho. Tento hriech je krivdou proti blížnemu. Lebo 

hoci by blížny naozaj mal na sebe tajnú chybu, predsa tým nestratil verejnej úcty. Kto však verejne 

odkrýva tajnú chybu, pripravuje ho o verejnú úctu. Ako nik nesmie brať druhému skrivodlivo 

nadobudnutý majetok, tak nesmie mu brať ani dobré meno, aké mu vo verejnosti neprávom patrí. 

Ani mŕtvych nemáme ohovárať. ≪O mŕtvych má sa hovoriť len dobré≫. Niektorí ľudia sú podobní 

hyenám, čo vyhrabávajú a žerú mŕtvoly; lebo tiež zohavujú mŕtvych neláskavým jazykom svojim a ich 

dávno zabudnuté chyby vynášajú na denne svetlo. Utŕhači na cti podobajú sa chrobákom, čo sa 

najradšej zdržujú v blate. Robia tiež ako muchy; tieto nesadajú na zdravú časť jablka, ale na nahnitú 

a ohlodávajú ju. Tak aj utŕhači nehľadia na cnosti svojho blížneho, ale len na jeho chyby a ďobú do 
nich svojim zobákom. (Diez.) Utŕhači robia ako tí psi, čo z jatiek neodnášajú nič, okrem kostí a 
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smradľavého, nečistého mäsa. Tak i mnohí ľudia, hoci veľa dobrého vidia na svojich blížnych, 
nehovoria o tom, ale vo večnej pamäti nosia len slabosti, ktoré vidia. (Sv. Bern.) Podobajú sa i sviniam, 

ktoré sa rady váľajú v blate; lebo sa radi pozastavujú pri neprávostiach iných. (Kard. Hugo) Utŕhač je 
horší od zvera. Lebo tento nežerie zverov toho istého rodu; ale utŕhač svojimi zubami trhá na cti 

blížneho, ba púšťa sa i do tých, čo už vzali porušenie, totiž do zomrelých, čo nerobia ani vlci. (Gerson) 

Hriech ohovárania pácha sa najčastejšie zo všetkých hriechov. ≪Zriedka nájdeš niekoho, čo nebol by 

pripravený haniť život svojho blížneho≫. (Sv. Hier.) Toto pochádza z pýchy ľudskej; mnohí totiž 
domnievajú sa, že zásluha ich ide do výšky tou mierou, akou iných znevažujú. (Sv. Fr. S.) Keď blížneho 

urobíš horším, preto nebudeš spravodlivejším. Ohováranie je škaredý hriech. ≪Škaredé a ohavné je 

vojsť do cudzieho domu a tam prekutávať všetko; no ešte škaredšie a neslušnejšie je prehľadávať 

život blížneho≫. (Sv. Zl.) Špinu máme skôr zakrývať, než rozrývať; lebo nik nemôže sa jej dotknúť bez 

toho, že by sa nezababral. (Sv. Ign.) Ó bláznivý človeče, horlíš proti hriechu iných a svojim ohováraním 

hrešíš oveľa viac, než tí, ktorých haníš! (Sv. Alf.) Ostatne ten, čo odkrýva chyby iných, odhaľuje i 
svoje, lebo prezradzuje svoje neláskavé srdce.  
— Nactiutŕhanie len vtedy je hriech, keď máme úmysel škodiť blížnemu na dobrom chýre; keď teda 

chybu iného oznamujeme niekomu preto, aby sme prekazili druhú takúto chybu, niet nijakého 
hriechu. (Sv. Tom. Ak.) Slobodno haniť chyby iného, keď to môže osožiť chybujúcemu alebo niekomu 

inému; avšak musíme byť zaviazaní k hovoreniu a musíme podľa možnosti šetriť osobu, keď haníme 

neprávosť. (Sv. Fr. S.) Ak by prečin blížneho už bol verejne známy skrze súdobý výrok, nuž by sa 

vyjavením prečinu (napr. v novinách) nespáchalo nijaké nactiutŕhanie.  

— Zvláštny spôsob ohovárania je tajné klebetenie (donášanie, pošeptávanie). Toto spočíva v tom, že 
sa inému donáša, čo niekto o ňom povedal. Tajní klebetníci kazia pokoj celých rodín a obcí a sú 

príčinou mnohých nepriateľstiev. Hriech tajného klebetenia je väčší, než nactiutŕhanie (Sv. Tom. Ak.), 
lebo kazí nielen česť blížneho ale i dobrú zhodu a lásku k blížnemu medzi ľuďmi. Preto sám Boh 

preklína klebetníkov. (Sir. 28, 15) 
 

3.3. Osočovanie spočíva v tom, že sa o blížnom udávajú chyby, ktorých sa 
nedopustil. Ak sa osočovanie stane u vrchnosti, nazýva sa krivou obžalobou. 
 

Slovo ≪osočovať≫ (očierňovať) značí toľko, ako ≪pripravovať o dobré meno≫. Manželka Putifarova 

u svojho manžela skrivodlivo obviňovala egyptského Jozefa, že ju k zlému chcel zviesť. (1. Mojž. 39) 

Židia u Piláta obviňovali Spasiteľa, že búril ľud, zakazoval platiť dane cisárovi a pod. (Luk. 23. 2) 
Podlé duše zvykli si písať bezmenné listy a v nich osočovať svojich blížnych. Aj vtedy je osočovanie, 

keď sa chyby blížneho iba zväčšujú. Príčina osočovania je obyčajne pomstivosť, nenávisť alebo 

nevďak. Osočovateľ robí sa naraz vinným z dvoch prečinov: klame i škodí na cti blížnemu. (Sv. Fr. S.) 

Kto potajomne osočuje blížneho, podobá sa hadovi, ktorý tajne štípe. (Kaz. 10, 11) Niektorí osočujú 
len akoby zo žartu a vtipným alebo smiešnym slovom. V tomto prípade osočovanie, ktoré by snáď 

jedným uchom vošlo a druhým vyšlo, hlboko utkvie v mysli prítomných, je teda ukrutnejšie, než každé 

iné. (Sv. Fr. S.) Aj také osočovanie, ktorému chváloreč predchádza (ako: je to inak dobrý , statočný 

človek, ale .. .), vniká hlbšie do mysle poslucháčov, ako šíp, s väčšou silou vystrelený z kuše, zapichne 

sa tým pevnejšie, čím viac sme ju natiahli. (Sv.Fr. S.) O takých ľuďoch vraví Dávid: ≪Hadí jed majú 

na ústach svojich≫. (Ž. 13, 3) 
 

3.4. Potupovanie spočíva v tom, že sa blížnemu do očí povie niečo takého, čo ho u 

iných ponižuje. 
 
Pri ohováraní vyjavujú sa chyby niekoho za jeho chrbtom, ale pri potupovaní v jeho prítomnosti. 

Potupovanie teda má sa k ohováraniu, ako lúpež (zbojstvo) ku krádeži. (Sv. Tom. Ak.) Ohováranie a 
osočovanie podkopáva dobrú mienku, akú niekto vnútorne má o druhom, no potupovanie ničí česť, 

ktorá sa mu zvonku preukazuje. Semei potupoval kráľa Dávida; nazýval ho ≪mužom diabolským≫ a 

hádzal po ňom kamene. (2. Kráľ. 16, 5) Židia často potupovali Krista; nadávali mu napr. do ≪

Samaritánov≫ a do ≪posadlých diablom≫ (Ján 8, 48) K nadávaniu utieka sa len ten, kto nemá 

pravdu. Dvaja bratia nemohli sa raz dohodnúť o jednej veci. Tu jeden začal hrubianiť. Hneď ozval sa 

druhý: ≪Bratku, ty nemáš pravdu; lebo začínaš byť hrubý≫. Áno kto má pravdu, nepotrebuje sa 

utiekať k nadávaniu; pravda zvíťazí sama sebou. K potupovaniu patrí aj uštipačná reč alebo 
vysmievanie; toto spočíva v tom, že niekoho pred inými ľuďmi chceme urobiť smiešnym a zahanbiť. 

Také neláskavé úštipky často veľmi bolia blížneho a naplňujú ho trpkou nenávisťou. ≪Rana 

spôsobená bičom zanecháva pruh (pás), ale úder jazykom drobí kosti≫. (Sir. 28, 21) Ostré meče veľmi 

sekajú, zlé jazyky ešte viac. 
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3.5. Kto s úľubou počúva utŕhačné reči proti blížnym, pácha ten istý hriech, ako ten, 

čo ich hovorí. 
 

Kto hovorí utŕhačné reči, ten takrečeno rozkladá oheň; kto ich počúva, prikladá k nemu drevo. Nebyť 

tohto, prestal by skoro i tamten. ≪Keby nebolo náchylného poslucháča, nehovorili by sme o cudzích 

chybách≫. (Sv. Ign.) Kto teda počúva také reči, je z nich spolu vinný. ≪Nechcem rozhodnúť, kto je 

hodnejší trestu, či ten čo zlými rečami uráža česť blížneho, alebo ten, čo počúva tieto reči; nachádza 

len ten rozdiel: prvý má diabla na jazyku, druhý v uchu≫. (Sv. Bern.) Čo mám z toho, keď sa dozviem, 

že tamten je nešľachetný? Toto zapríčiňuje mi najväčšiu škodu. Preto toto trápne skúmanie použime 

radšej k pohľadu na svoj vlastný život. (Sv. Zl.) Z toho dôvodu napomína nás i Spasiteľ: ≪Najprv 

vyhoď brvno z oka svojho a potom hľaď, aby si vyňal mrvu z oka bratovho≫. (Luk. 6, 42) Kým niekto 

nepozná vlastných chýb, hľadí na chyby iných. (Sv. Bern.) Netrp teda nijakej utŕhačnej reči. 
Ospravedlňuj alebo vyhováraj blížneho, ktorého česť napadá sa v tvojej prítomnosti, daj nejakým 

spôsobom na vyrozumenie, že neľúbia sa ti také reči, alebo obráť rozhovor na niečo iné. Sv. Augustín 

napísal si na stôl tieto slová: ≪Od tohto stola musí bočiť, kto iným chce česť znivočiť≫. Bl. Tomáš 

Morus, keď počul utŕhačné reči, hovoril žartovne: ≪Čo sa mňa týka, myslím, že dom dobre je 

vybudovaný a jeho staviteľ znamenitá chlapina≫. Tým utŕhačov priviedol do rozpakov. ≪Ohraď tŕním 

uši svoje a ústam svojim sprav dvere a zámky≫. (Sir. 28, 28)  

— Osočovanie teda je trojnásobný meč, ktorý jedným seknutím spôsobuje tri rany; raní totiž toho, čo 

iným berie česť, lebo ho uvrhuje do hriechu; raní toho, ktorému sa česť odníma, lebo ho pripravuje o 

dobré meno; konečne raní toho, čo počúva reč, lebo i toho uvrhuje do hriechu. (Sv. Bern.) Lebo 

osočovateľ hubí dušu toho, čo počúva osočovanie, napodobňuje hada, ktorý svojimi jedovatými 
slovami vyhnal Evu z raja. (Sv. Ant Pust.) 

 

4. Ublíženie blížnemu na cti je tým väčší hriech, čím väčšia je škoda spôsobená 
blížnemu. 
 

Hriechy proti blížnemu sú vždy primerané veľkosti škody, ktorá sa blížnemu zapríčiňuje. (Sv. Tom. 

Ak.) Preto ide predovšetkým o to, kto urazil česť blížneho. Ak urazenie cti vyšlo od vážnej osoby, potom 

je to ľahko hriechom ťažkým; lebo vážnym ľuďom mnoho sa verí. Voči tomu ľuďom tliachavým neverí 
sa toľko; preto títo ublížením na cti nie tak ľahko spáchajú hriech smrteľný. Ide aj o to, komu sa 
ubližuje na cti. Čím vyššia a vážnejšia je osoba, ktorej sa ubližuje, tým väčší je hriech. No keď ubližuje 

sa osobe, ktorá už prišla o dobré meno, hriech asi zväčša môže byť len všedný. Avšak hoci niekto 

zlými rečami nespáchal smrteľného hriechu, nech pováži, že je už na ceste k nemu. 

 

5. Kto blížnemu na cti uškodil, je prísne zaviazaný vrátiť odňatú česť a síce 
odprosením, ak ho urazil len medzi 4 očami, alebo odvolaním, ak ho verejne 
urazil. 
 

Ktokoľvek skrivodlivo zľahčoval dobrý chýr blížneho, je zaviazaný k náhrade, ktorá podľa rozličného 

ublíženia na cti je rozličná. (Sv. Fr. S.) Nie je dosť vytiahnuť šíp z rany; aj rana musí sa liečiť. Taktiež 

nepostačuje prestať s ubližovaním; musí sa nahradiť i škoda spôsobená na cti. To však je náramne 
horké; lebo k tomu požaduje sa veľké sebazaprenie. Ani vždy nie je možné celkom napraviť urazenú 

česť. Ľahko je pokaziť pečať; ale ťažko napraviť ju zase tak, aby sa porušenie nedalo poznať. (K. Hugo) 

Ľahko spraví sa machuľa na papieri, no nemožné je urobiť papier tak bielym, ako bol predtým. 

 
Kto ublíženie na cti nechce napraviť, nemôže obdržať od Boha odpustenie hriechov a tak ani kňazské 

rozhrešenie. 
 

Ktoré príčiny majú zadržiavať nás od ubližovania blížnemu na cti? 
 

1. Kto prísne posudzuje svojho blížneho, bude raz tiež prísne súdený od Boha. 
 

Kristus vraví: ≪Nesúďte a nebudete súdení≫. (Mat. 7, 1) ≪Akou mierou vy meriate, takou i vám bude 

namerané≫. (Mat. 7, 2) ≪Nesúďte a nebudete súdení; neodsudzujte, a nebudete odsúdení≫. (Luk. 

6, 37) Istý mních, ktorý pre svoju chorľavosť nie veľmi bol horlivý, bol veselý pri smrti; opát sa ho 

teda spýtal prečo je teraz zrazu taký veselý. Mních povedal: ≪Nesúdil som nikoho, ani keď mal som 

trpieť od iných; preto verím, že ma ani Boh neodsúdi≫. (Meh.) 
 

  



280 
 

2. Kto súdi blížneho, pácha krivdu voči Bohu, lebo zasahuje do práva Božieho. 
 

Len jeden je Zákonodarca a Sudca; ale kto si ty, že súdiš blížneho? (Jak. 4, 12) Kto si ty, že súdiš 
cudzieho služobníka? (Rim. 14, 4) Kto nie je vševedúci, nemá práva súdiť druhého. Lebo vlastná zlosť 

skutku závisí od úmyslu srdca a práve tento je nám skrytý. (Sv. Fr. S.) 

 

3. Kto druhého o česť pripravuje, bude už na zemi ťažko trestaný od Boha; obyčajne 
zastihne ho to nešťastie, do ktorého chcel uvrhnúť svojho blížneho. 
 
Mužovi jazyčnému nepovodí sa dobre na zemi. (Ž. 189, 12) Jezabela, manželka židovského kráľa 

Achaha, objednala dvoch zlých mužov, čo mali krivo obžalovať Nabota, ktorý kráľovi nechcel prepustiť 
vinicu svoju. Avšak skoro prišiel trest na Jezabelu; nový kráľ dal ju z paláca vyhodiť oblokom, 
pošliapať koňmi a zožrať psami. (3. Kráľ. 21) Sv. Rehor, biskup antiochijsky, bol nenávidený 

miestodržiteľom Sýrie, Asteriusom. Tento naštval i zberbu proti biskupovi. Tak stalo sa, že na biskupa 

špintali a hádzali kamením a blatom, kedykoľvek ukázal sa na ulici; ba rúhali sa mu i v divadle. 

Biskup sa žaloval u cisára a Asterius bol odvedený z mesta, no neskôr zas uvedený do svojho úradu. 

Hneď nato (589) slávil v Antiochii svoju svadbu. Hlučné plesanie ozývalo sa po celom meste. No v noci 
nasledovalo hrozné zemetrasenie a s rachotom váľala sa väčšina domov a palácov. Dve tretiny mesta 

obrátili sa v ruiny; 60.000 ľudí prišlo o život, medzi nimi i miestodržiteľ so svojou mladuchou. (Meh.)  
— Obyčajne stretáva človeka, čo svojho blížneho o česť pripravuje, nešťastie, do ktorého tohto chcel 
uvrhnúť. To vidíme z nasledujúceho príbehu: Sv. Alžbeta, kráľovná portugalská (†1336) mala jedného 

sluhu, ktorý roznášal jej almužny. Jeden sluha kráľov závidel mu priazeň kráľovnej a raz osočoval ho 

u svojho kráľa, keď išiel s ním na poľovačku. Kráľ hneď išiel k jednej vápenici a povedal majstrovi: ≪
Zajtra pošlem vám sem mladého človeka s otázkou, či ste už vyplnili rozkaz kráľov; toho človeka 

naskutku hodíte do vápenice≫. Na druhý deň zavčas rána bol sluha kráľovny poslaný kráľom k 

majstrovi vápenice so spomenutou otázkou. Cestou prišiel k jednému kostolu, kde práve zvonili na 

omšu; vošiel dnuka a ostal pri omši. Medzitým zvedavosť hnala osočovateľa k vápenici, prišiel tam a 

povedal plný radosti: ≪Či  ste teda už vykonali rozkaz kráľov?≫ Sotva to vyslovil, už i ležal v peci. 

Keď prišiel sluha kráľovny, paholci už čakali na prepitné. Kráľ užasol a naľakal sa, keď počul tento 
prípad. (Meh.) Kto druhému jamu kope, sám do nej padne. (Ž. 7, 16)  

— Kto druhým česť odberá, môže byť trestaný i svetským súdom pre ublíženie na cti. 
 

4. Kto má zvyk pripravovať blížneho o česť, je na ceste do večnej záhuby. 
 
Niekedy bitie tepny nepoukazuje na silu choroby. No ak jazyk očernel, nuž je to istým znakom blízkej 
smrti. Tak i niektorí ľudia môžu sa veľa modliť a často navštevovať kostol i považovať sa za nábožných; 

ale ich čierny jazyk, ktorým iných o česť pripravujú, je najistejším znakom ich duševnej smrti. (Sv. 
Alf.) Nactiutŕhanie preto je tak veľký hriech, lebo česť je lepšia, než bohatstvo. (Prísl. 22, 1) Skrivodlivé 

ubližovanie blížnemu na cti je istý spôsob vraždy, lebo sa tým ničí jeho občiansky život, ktorý záleží 

na cti a dobrom chýre. (Sv. Fr. S.) Nactiutŕhanie je veľký hriech, lebo sa ním blížny ťažko zarmucuje. 

≪Kto má cit počestnosti, cení si nadovšetko svoje dobré meno. Nič ho toľko neskormucuje, ako keď 

mu berú tento vzácny poklad. Nebolelo by ho tak, keby mu odobrali všetky peniaze jeho. Radšej 

nechce žiť, než trpieť nedostatok na cti. Z toho môžeš odvodiť, aký veľký je tento hriech≫. (Galura)  

— Rúhači nebudú vládnuť kráľovstvom Božím. (1. Kor. 6, 10) Tí, čo krivo svedčia proti blížnemu, 

sú mužovia diabolskí. (3. Kráľ. 21, 13) Osočovatelia hodní sú smrti. (Rim. 1, 29—32) Kto bratovi 
svojmu ťažko nadáva, vinen bude pekelného ohňa. (Mat. 5, 22) Modlitba a pôst nič nám neosoží, ak 

si zneužívaním svojho jazyka zapríčiníme zatratenie. (Sv. Bern.) 
 

2. Zákaz neúprimnosti (falše). 
 

Boh je pravda sama; preto zakazuje každú faloš, zvlášť lož, pokrytectvo a 
lichotenie. 
 

Boh je pravdivý. (Ján 3, 33; Rim. 3, 4) Boh nemôže klamať. (Žid. 6, 18) Kristus hovorí: ≪Ja som cesta, 

pravda a život≫. (Ján 14, 16) ≪Lži sa budeš vyhýbať≫. (2. Mojž. 23, 7) ≪Neklamte≫. (3. Môj. 19, 11) 

≪Odložte lož a každý hovor pravdu s blížnym svojim≫. (Ef. 4, 25) Reč vaša buď úprimná a pravdivá, 

ak chcete byť dietkami toho, ktorý je Otec pravdy a pravda sama. (Sv. Fr. S.) 
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1. Lži dopúšťa sa, kto hovorí nepravdu, aby druhého oklamal. 
 

Lož je zneužívaním reči. ≪Reč daná je človeku nie preto, aby iných klamal, ale aby iným oznámil 

myšlienky svoje≫. (Sv.Aug.) Lož pácha sa najviac v nasledujúcich prípadoch: V núdzi, aby niekto od 

seba alebo od iných nejaké zlo odvrátil. (Lož z núdze.) Takej lži dopustil sa Peter v preddvorí 

najvyššieho kňaza, keď povedal: ≪Nepoznám tohto človeka≫. (Mat. 26, 72) V žarte, najviac pre 

zábavu. (Lož žartovná.) Konečne i aby sa škodilo. (Lož záškodná.) Záškodnú lož spáchal Jakub, ktorý 

sa pred otcom svojim vydával za Esaua a tohto oklamal o požehnanie otcovské. (1. Mojž. 27)  
— No kto vymyslenú udalosť, napr. podobenstvo, bájku, vypráva iba s tým účelom, aby niekoho o 

veci poučil, nepácha lže, lebo nemá úmyslu oklamať niekoho; aj Spasiteľ vyprával mnohé 
podobenstvá. Klamár podobá sa falšovaným peniazom, ktoré zdajú sa byť inými, než sú naozaj. (Sv. 

Ján Klim.) Klamár, ktorý inak myslí a inak hovorí, podobá sa hodinám, čo inak ukazujú a inak bijú, 

teda zle idú. 

 

2. Pokrytectvo a či pretvárka je lož v skutkoch ; táto spočíva v tom, že niekto inak 

hovorí alebo koná, než myslí. 
 
Judáš na hore Olivovej bozkal Spasiteľa, akoby mu bol najväčším priateľom, a predsa to urobil len, 

aby ho zradil. (Mat. 26, 49) Kráľ Herodes povedal sv. trom kráľom: ≪Keď nájdete dieťatko, dajte mi 

na vedomie, aby som i ja prišiel a klaňal sa mu≫. No pritom myslel si: Keď dozviem sa, kde je dieťa, 

dám ho usmrtiť. (Mat. 2, 8) Pokrytci sú i tí, čo sa zvonku tvária nábožnými, no v skutočnosti sú ľudia 

nemravní; takých nazývajú ≪svätuškármi ≫. Podobajú sa i satanovi, ktorý je vstave vziať na seba 

podobu dobrého anjela. ≪Verejne hrešiť nie je také zlo, ako tváriť sa svätým≫. (Sv. Hier.) Pokrytcom 

podobní sú tí, čo sa v kostole žehnajú, do pŕs bijú, kľakajú a pri všetkých skutkoch týchto na nič 
nemyslia. Pokrytec je podobný smetisku, ktoré je pokryté snehom, ale ukrýva pravú, vnútornú podobu 

svoju. (Sv. Klem. Al.) Spasiteľ porovnáva pokrytcov s vybielenými hrobmi, ktoré zvonku sú pekné, no 

vnútri plné hniloby a umrlčích kostí (Mat. 23, 27); ďalej s dravými vlkmi v ovčom rúchu. (Mat. 7, 25) 

Pokrytec je podľa obleku ovcou, podľa lsti líškou, podľa ukrutnosti vlkom. (Sv. Bern.) 
 

3. Lichotenie spočíva v tom, že proti svojmu presvedčeniu a pre vlastnú výhodu svoju 
chválime iných do očí viac, než sa patrí. 
 
Kráľ Herodes Agrippa, ktorý dal uväzniť Petra, bol nahnevaný na obyvateľov tyrských a sidonských. 

Títo potom prišli k nemu a on mal pred nimi reč, pri ktorej volali: ≪Toto je hlas Boží a nie ľudský≫. 

Herodes mal z toho veľkú  radosť; a hneď anjel hnilobou ranil vnútornosti jeho. (Sk. ap. 12, 22 atď.) 
Podlízači hovoria proti svojmu presvedčeniu. Podobajú sa zrkadlám; tieto naopak predstavujú obraz 

tých, čo do nich nazerajú; čo je v pravo, ukazujú na ľavo. Tak robia i podlízači; do očí vychvaľujú, za 
chrbtom vysmievajú. (Faber) Podlízači hľadia na osoby len pre zisk (Jud. 16); podobajú sa mačke, 

ktorá vrčí, alebo psovi, ktorý krúti chvostom, aby dostal kus mäsa alebo koštiaľ. Prešibaným ľudom 
je vlastné, že sa poklonkujú a ponižujú tam, kde zamýšľajú uchvátiť niečo pre seba. (Sv. Bern.) Preto 
sa podlízači najviac nachádzajú u boháčov, lebo u chudobných niet ničoho. Podlízači sú ako kobylky; 

tieto neprichádzajú v zime, ani na miesta, kde niet potravy, ale len tam, kde býva hojná úroda. (Sv. 
Vinc. Fer.) Podlízači vychvaľujú viac než sa patrí, t.j. pripisujú ľudom prednosti, akých títo nemajú; 
príliš vyzdvihujú naozajstné ich prednosti a zastávajú ich zlé činy. Podlízači sú veľmi nebezpeční, lebo 

ľudom ukrývajú ich chyby a tým ešte hlbšie uvrhujú ich do hriechu. Verný priateľ upozorňuje na 

chyby; je podobný lekárovi, ktorý hovorí: ≪Toto jedlo škodí, toto osoží≫. No podlízač nedbá, či škodí 

a či osoží, ak len získa priazeň; podobá sa kuchárovi, čo hľadí len na to, aby jedlo chutnalo a ďasnám 
lahodilo, či už škodí alebo nie. (Drexelius) Podlízač kladie hriešnikovi podušku pod hlavu, aby sa 

nezobudil, ale ďalej spal. (Sv. Vinc. Fer.) Podlízači práve tak dodávajú hriechu živnosti, ako olej 

plameňu. (Beda) Lichotenie je zdrojom všetkých neprávosti. (Sv. Tom. Vili.) Lebo podlízači uvrhujú 
ľudí do mnohých hriechov, preto s nimi budú zrútení do priepasti pekelnej. (Sv. Bern.) Izaiáš privoláva 

podlízačom: ≪Beda vám, ktorí dobré nazývate zlým a zlé dobrým!≫ (Is. 5, 20) Preto máme sa dobre 

mať na pozore, keď niekto voči nám stavia sa veľmi vľúdnym alebo nás veľmi chváli. Ako naľakala sa 

napr. Matka Božia, pri slovách anjelových! 
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Ktoré dôvody majú nás zadržovať od falše? 
 

1. Kto klame, je podobný diablovi a nemilý Bohu, stratí dôveru u blížnych, narobí 

mnoho nešťastia a je schopný všetkých podlostí. 
 

Klamár je podobný diablovi. Lebo diabol je klamár a otec lži. (Ján 8, 44) Mysli len ako had v raji 

oklamal Evu: ≪Všetci, ktorí klamú, sú dietky diablove≫. (Sv. Aug.) Klamári sú dietky diablove nie 

podľa prirodzenosti, ale preto, že napodobňujú diabla. (Sv. Ambr.) Klamár teda má sa hanbiť. (Sir. 4, 

30)  

— Klamár je nemilý Bohu. Veď Boh je pravda a preto si zošklivuje klamára. Kristus nikoho tak ostro 
nekarhal, ako farizejov. A prečo? Lebo boli pokrytci. (Mat 23, 27) Zo všelijakých hriešnikov vyvolil si 

Kristus niektorých k spáse, tak napr. z úžerníkov Zacheja, zo zbojníkov lotra na pravej strune kríža, 

z rozpustilých žien Magdalénu a ženu pri studni Jakubovej, z prenásledovníkov Cirkvi Šavla, no 

spomedzi klamárov a pokrytcov ani jedného. Lebo totiž Kristus je pravda, nuž ani jeden hriešnik 

nestojí s ním v takom protiklade, ako luhár. (Fornerus) Boh často i prísne trestal klamárov, tak 
Ananiáša a jeho ženu Safiru, ktorí pre svoju lož pred Petrom mŕtvi na zem padli. (Sk. ap. 5) Na Gieziho, 
sluhu Eliseovho prišlo malomocenstvo pre lož. (4. Kráľ. 5) Lživé rty (ústa) sú v ohavnosti u Pána. 

(Prísl. 12, 22)  

— Kto klame, stratí dôveru u svojich blížnych. Istý pastier mal obyčaj niekedy privolávať druhým 

pastierom: ≪Ide vlk !≫ Pastieri pribehli, ale videli, že sú oklamaní. Raz však naozaj prišli vlci a 

roztrhali mnoho oviec. Pastier kričal i teraz viac, než predtým; no pastieri neprišli. (Meh.) Klamárovi 

neverí sa ani vtedy, keď pravdu hovorí. ≪Klamár príde o všetku vážnosť a dôveru. Lebo urobí sa 

nenávideným u Boha i u ľudí≫. (Sv. Efr.) Rímsky cisár Klaudius dal jednému Rimanovi, ktorý bol 

známy ako klamár, po smrti jeho dom rozváľať a jeho deti poslal do vyhnanstva. Tak veľmi nenávideli 

klamára už pohania. (Meh.)  

— Klamár často narobí mnoho nešťastia. Vyzvedači, ktorí preskúmali zasľúbenú zem, oklamali 

Izraelitov a nahnali im strachu; no koľko zlého zapríčinili svojim klamaním ! Izraeliti šomrali proti 

Mojžišovi, chceli kameňovať dvoch statočných vyzvedačov a okrem toho vrátiť sa do Egypta, a Boh 
chcel preto zničiť celý ľud. (4. Mojž. 13 a 14) Jakub oklamal svojho otca a vymámil požehnanie; preto 

ho brat jeho Esau chcel usmrtiť a Jakub musel utekať. (1. Mojž. 27) Istý pán 1. apríla oklamal jedného 
sedliaka, ktorý kamsi cestoval, že podľa správy, akú dostal, zhorel sedliakovi dom i s polovicou 

dediny; sedliak zaraz padol mŕtvy na zem. Hľa, koľké nešťastie zapríčiňuje lož ! Jazyk síce je malý úd, 

ale vykoná veľké veci. (Jak. 3, 5) Kto v reči je nerozvážny; tomu sa zle povodí. (Prísl. 13, 3) Zlý duch 

používa naše slová ako meč, aby nás poranil. (Sv. Amb)  

— Klamár upadá do mnohých neprávostí. ≪Mladý klamár, starý zlodej≫. Kde je pokrytectvo, tam je 

i klam a všetka zlosť. (Sv. Aug.) To je preto, že klamár dúfa zapierať svoj prečin, keby bol dolapený. 
(Xenofon) Ne je možné, že by klamár bol nábožný. Lebo Duch Sv. uteká od pokrytca. (Múdr. 1,5) Kto 

inak vraví a v srdci inak cíti, toho celá nábožnosť a bohoslužba je márna; k takému nepridružuj sa 
nikdy, aby si nebol nakazený nečistým duchom jeho. (Sv. Klim.) Klamárski ľudia sú bez cti. (Sir. 20, 

28) Spravodlivý má v ohavnosti lživé reči. (Prísl. 13, 5) 
 

2. Zlý návyk klamania ľahko vedie do hriechu smrteľného a do večnej záhuby. 
 
Lož sama sebou je síce len všedný hriech; no môže sa ľahko stať i hriechom smrteľným, keď sme totiž 

skrze ňu spôsobili veľkú škodu alebo dali veľké pohoršenie. A kto má zvyk klamať, je vo veľkom 

nebezpečenstve stratiť spasenie; lebo klamára opúšťa Boh s milosťou svojou. ≪Duch Sv. uteká od 

pokrytca≫. (Múdr. 1, 5) Ústa, ktoré klamú, zabíjajú dušu. (Múdr. 1, 11) Zlodej je menej zlý, než 

klamár. Lebo zlodej môže navrátiť, čo vzal; ale klamár nemôže vrátiť, čo vzal, totiž dobrý chýr blížneho. 

(K. Hugo) Zlodej je lepší, než ustavičný klamár; avšak obaja zdedia zahynutie. (Sir. 20, 27) Ohavná 

škvrna na človeku je lož. (Sir. 20, 26) Kto klame, ponáša sa na falšovaný peniaz, na ktorom je 

vyobrazený diabol; keď tento peniaz v deň súdny bude vyňatý, spýta sa Sudca: ≪Čí je tento obraz?≫ 

a keď sa odpovie: ≪Diablov≫, povie bezodkladne: ≪Dajte teda diablovi, čo je diablovo≫. (Sv. Tom. 

Ak.) Boh zahubí tých, čo hovoria nepravdu. (Ž. 5, 7) Klamár nevojde do nebeského Jeruzalema. (Zjav. 

21, 18) Kristus privolal pokrytcom strašné ≪beda≫. (Mat. 23, 13 a d.) 

 

Lož teda je zakázaná i vtedy, keby sme ňou najväčší  úžitok mohli spôsobiť. 
 

Lož pre výhodu blížneho je práve tak hriešna, ako krádež pre najlepšie chudobným. (Sv. Aug.) Klamať 
neslobodno ani vtedy, keby sme tým svoj život alebo život blížneho mohli zachrániť. (Sv. Aug.) Sv. 
Antim, biskup nikomedijsky, neprivolil, aby ho vojaci, vyslaní k jeho zajatiu, ktorých dobre pohostil, 

lžou z núdze zachránili, svätý dal sa odsúdiť na smrť mučenícku. (Meh.) Neslobodno činiť zle, aby z 
toho dobré prišlo. (Rim. 3, 8) Dobrý účel nikdy nepostačuje zlých prostriedkov. Nepriatelia Cirkvi často 

tvrdili, že jezuiti učili vetu: Účel posväcuje prostriedky. Avšak chýrny kazateľ o. Roh, jezuita, uložil v 
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heidelbergskej univerzite 2000 korún pre toho, kto by dokázal, že sa tá veta nachádza v niektorom 

diele jezuitov. (1852) Podivné je, že dosiaľ nik nepodal takého dôkazu. Ba bol to vlastne bezbožný 

filozof Voltaire (č. volter), čo tak učil; 21. okt. 1736 písal svojmu priateľovi Thierotovi: ≪Lož len vtedy 

je neprávosť, keď spôsobí zlo; ona je veľmi pekná cnosť, keď spôsobí dobro≫. Pekný to filozof !  

 

Len žart nie je hriech, keď je tak vyslovený, že ho hneď poznať; lebo tu chýba úmysel 
oklamať iných. 
 

Kto by napr. počas silnej zimy povedal: ≪Ej ale je dnes teplo≫, ten, rozumie sa, nespáchal by hriechu; 

no ovšem ten, kto by si dovolil sprostý žart, ktorý môže mať zlé následky. Lebo kde sa zamýšľa 
oklamanie blížneho, tam je lož i hriech.  

— Môže sa povedať, že každá lož, hoci zdá sa byť nepatrnou, bolí buď nás alebo iných; lebo uráža 

pravdu alebo prostotu srdca. Človek, ktorý klame, čo priam len zo žartu, dokazuje obojakosť srdca. 

Nech je teda reč vaša úprimná a pravdivá, ak chcete byť dietkami toho, ktorý je Otcom pravdy a 
pravda sama. (Sv. Fr. S.) 

 

Slobodno dať vyhýbavú odpoveď tomu, kto nás neoprávnenými otázkami privádza 
do rozpakov. 
 

Kto nemá právo spytovať sa ma, tomu odpovedať nemám povinnosť. Takému môžem dať vyhýbavú 
odpoveď, dvojzmyselnú alebo odmietavú. Sv. Atanáz, biskup alexandrijsky, nachádzal sa na jednej 

lodi na Níle a bol dostihnutý i zadržaný vojakmi cisára Juliana, ktorí sa za ním plavili. Na otázku, kde 

je Atanáz, odpovedali sluhovia biskupovi: ≪Neďaleko, ak sa budete ponáhľať, môžete ho mať≫. Vojaci 

teda išli ďalej, a Atanáz bol slobodný. (Meh.) Sv. Tomáš, arcibiskup kentrberisky utekal, jazdiac na 

koni preoblečený, pred úkladmi anglického kráľa. Na úteku zišiel sa s vojakmi, ktorí ho mali chytiť. 

Spýtali sa ho, či on je arcibiskup. Tomáš povedal: ≪Posúďte sami, či jeden arcibiskup môže cestovať 

takto.≫ Nato vojaci odišli. (Meh.) Sám archanjel Rafael povedal o sebe Tobiašovi, že je Azariaš, syn 

jedného z prednejších Židov, totiž podľa podoby (Tob. 5, 18); keby sa hneď bol vydával za anjela, nebol 
by mohol vyplniť rozkaz Boží. Môže teda niekto, keď sa ho drzý človek dopytuje na úradné tajomstvo, 

bez váhania povedať: ≪Neviem≫, (t.j. neviem na to, aby som povedal). Aj Kristus vravel v podobnom 

zmysle že nevie dňa posledného súdu. (Mar. 13, 32) Môže niekto, keď nestatočnému človekovi má 

požičať peniaze, celkom dobre povedať: ≪Nemám≫ (totiž aby som ich mal pre teba na požičanie). Má 

sa za to, že smieme vyhýbavo odpovedať i sudcovi vtedy, keď chce donútiť nás k vyznaniu bez toho, 

že by mal naporúdzi nejaký dôkaz. Lebo nik nie je povinný sám žalovať na seba. (Sv. Alf.) V takých 
prípadoch môžeme zrovna i odoprieť odpoveď. Sv. Firmus, biskup tagastansky v Afrike, ukrýval v 

príbytku svojom istého mladíka, ktorého cisár nespravodlivo chcel dať odpraviť. Tu prišli k biskupovi 

drábi a žiadali, aby im udal, kde sa mladík zdržuje. Biskup odoprel im odpoveď. Nato začali mučiť 

biskupa. Avšak tento povedal: ≪Umrieť môžem, ale nemôžem nešťastným urobiť druhého≫. Cisár 

počul to a dal mladíkovi milosť. Sv. Cyprián, biskup kartagský, mal pohanskému sudcovi udať meno 

kresťanských kňazov; on odpovedal: ≪Daj ich vyhľadať a nájdu sa≫. Ani Kristus neodpovedal Pilátovi 

na všetko.  
— Rozumie sa, že dvojzmyselné odpovede smieme dať len vtedy, keď nás k tomu núti ohľad na česť 
Božiu, na blaho blížneho alebo na svoju potrebu. Keby niekto len preto užíval dvojzmyselných 

odpovedí, aby blížneho pomýlil, jednal by neláskavo a hrešil by. Najmä vtedy musíme celkom otvorene 

hovoriť, keď druhý má právo dozvedieť sa úplnú pravdu, ako pri kúpe, predaji alebo pri zmluve. Tak 

napr. bola by veľká nespravodlivosť, keby sa snúbenci pred sobášom dvojzmyselnými slovami klamali 

druh druha ohľadom majetku a pod. 

 

3. Kto však je úprimný, podobá a páči sa najláskavejšiemu Bohu a je vážený od 
svojich blížnych. 
 

Kristus je pravda. (Ján 14, 6) Milovník pravdy teda je podobný Kristu.  

— Milovník pravdy je milý Bohu. Kristus pochválil Natanaela: ≪Ejhľa, opravdivý Izraelit, v ktorom 

niet falše!≫ (Ján 1, 47)  

— Milovník pravdy je vážený od svojich blížnych. Keď cisár Augustus pri víťazoslávnom pochode v 

Ríme počul, že medzi zajatými je pohanský kňaz, ktorému nik nemôže dokázať, že by bol klamal, 
hneď ho prepustil na slobodu a dal mu postaviť sochu. (Meh.) Sv. Ján Kentský bol napadnutý 

lúpežníkmi a olúpený. Na otázku, či má ešte niečo u seba, odpovedal: ≪Nie≫. No keď odchádzal 

spamätal sa, že v šatách svojich má zašitých niekoľko zlatých peniazov. Tu bežal za zbojníkmi a dal 

im i tie. No títo boli ako bez seba i vrátili mu všetko, čo vzali. (Ben. XIV) Hľa, akú vážnosť požíva 

úprimný človek i u pohanov a zbojníkov ! Preto je i výhodné priznať sa otvorene k chybám svojim; 

tým dosiahne sa odpustenie alebo aspoň ľahší trest. Keď chýrny predseda slobodných štátov 
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severoamerických, Washington (č. vešinktn), bol ešte chlapcom, osekal raz toporom najmilší strom 

svojho otca, krásnu čerešňu. Otec bol nad tým náramne rozhnevaný a pátral, kto to urobil. Keď spýtal 

sa chlapca, tento hneď povedal: ≪Tatíčku, nechcem klamať, bol som to ja≫. Otec bol celkom dojatý 

a poznamenal: ≪Taká prosto srdečnosť viac stojí, než tisíc čerešní≫ Chlapcovi neublížil ani najmenej. 

(Meh.) Hoci by sme prosto srdečnosťou niekedy utrpeli malú škodu, túto nám stonásobne nahradí 
pokoj dobrého svedomia. Kto rovnou cestou chodí, chodí bezpečne (Prísl. 10, 9), t.j. úprimný nemá sa 

čoho obávať. Preto napomína nás Kristus, aby sme boli prostí ako holuby. (Mat. 10, 16) Nijaká lesť 

nie je tak dobrá a výhodná, ako prostota. (Sv. Fr. S.)  

 

S falšou nikdy ďaleko nezájdeme, preto držme sa úprimnosti. 
 

3. Prostriedky proti hriechom jazyka. 
 
Sv. otcovia cirkevní sú tej mienky, že nebyť hriechov jazyka bolo by vo svete o tretinu hriechov menej.  

 

Hriechov jazyka môžeme sa chrániť najlepšie tak, keď sa vyhýbame tlachavosti 
(štebotavosti) a sme opatrní v rečiach; ďalej, keď pri počutí utŕhačných rečí 

ospravedlňujeme alebo bránime blížneho a reči tieto ďalej nevravíme. 
 
Máme sa vyhýbať tlachavosti. Mlčanie je smrť hriechu. (Sv. Ant.) Najlepším prostriedkom proti 

neprávosti jazyka je mlčanie. (Sv. Aug.) Kto môže mlčať, ten bude opatrný v reči. Grécki filozofi kázali 

svojim žiakom mlčať po dlhší čas; takto mali sa naučiť rozumne hovoriť. ≪Kto sa naučil poriadne 

mlčať, ten vie rozumne hovoriť.≫ (Sv. Reh. V.) Mlčanlivosť je matkou rozumných myšlienok. (Sv. 

Ambr.) Kto stráži svoje ústa, stráži dušu svoju; no kto je nerozvážny v rečiach, pocíti zlé. (Prísl. 13, 3) 
Mnohé hovorenie nebýva bez hriechu. (Prišli 10, 19) Ako z kameňa a železa vychádza oheň, tak z 

tlachavosti vychádza lož. (Sv. Ján Klim.)  

— Kým všetky zmysly sú otvorené, Boh ohradil jazyk dvojnásobným múrom, zubami a ústami, aby 

nás napomínal k opatrnosti v reči. (Sv. Bern.) Máme mať nie srdce na jazyku, ale jazyk v srdci. (Sv. 
Humbert) Ako volíš si jedlá, ktoré chceš jesť, tak voľ si i slová, ktoré chceš hovoriť. (Sv. Aug.) Ústa 

máme otvárať k hovoreniu s toľkou rozvahou, s koľkou obyčajne otvárame mešec k plateniu. (Sv. 

Vinc. Fer.) Sv. Písmo porovnáva jazyk s ostrým nožom, lebo pri použití jeho musím sa mať na pozore 
práve tak, ako zručný lekár, keď nožom robí zárezy v ľudskom tele. (Sv. Fr. S.) Máme dobre zvážiť, čo 

hovoríme, lebo vypovedané slovo už nemôžeme vziať naspäť, ako kameň, keď ho raz zahodíme, už 

nemôžeme zastaviť. (Dyd. Nis.) Slovo raz hovorené, už nevráti sa nazad, ako nevráti sa ani šíp, keď je 

už vystrelený. (Sv. Pet. Dam.) Kristus hovorí: ≪V deň súdny vydajú ľudia počet z každého daromného 

slová, ktoré budú hovoriť≫. (Mat. 12, 36) Ba Kristus chce súdiť nás už zo samých slov našich; on 

hovorí: ≪Zo slov svojich budeš ospravedlnený a zo slov svojich budeš zatratený≫. (Mat. 12, 37) Teda 

smrť a život je v ruke jazyka. (Prísl. 8, 21)  

— Ak v prítomnosti našej vedú sa utŕhačné reči proti blížnemu, máme ospravedlňovať blížneho 

svojho. Sv. Písmo hovorí: ≪Hovor za nemého≫, t.j. za toho, čo pre svoju neprítomnosť nemôže sa 

brániť. (Prísl. 31, 8) Keď teda niekto o druhom povráva niečo zlého, snaž sa vyhovárať zlý úmysel v 

konaní blížneho; ak to je nemožné, pripisuj chybu veľkému pokušeniu, nevedomosti alebo slabosti 

ľudskej a usiluj sa takto aspoň zmierniť rozsudok. (Sv. Fr. S.) Alebo môžeme vyzdvihovať dobré, ktoré 

blížny na sebe má. Tak robila sv. Terézia, a nik neopovážil sa ohovárať niekoho v jej prítomnosti.       

≪Kto nechce počúvať, tomu sa tak ľahko nedonášajú zlé chýry≫. (Sv. Hier.) Dobré je tiež spraviť 

vážnu tvár, keď musíme počúvať utŕhačné reči. Takým spôsobom ukážeme osočovateľovi svoje 

zazlenie a privedieme ho do rozpakov. Stane sa mu, akoby bol vystrelil šíp do tvrdej skaly; lebo tento 

sa odrazí a padne nazad na strelca. (Sv. Hier.) Ako severný vietor odháňa dážď, tak zamračená tvár 
odháňa utŕhačný jazyk. (Prísl. 25, 23) Taktiež odporúča sa v takých prípadoch, opatrne obrátiť 
rozhovor na iné predmety; tým znemožní sa osočovateľovi ďalšia reč jeho. No kto trpí utŕhačné reči, je 

spolu vinný hriechu.  

— Nactiutŕhačné reči nemáme ďalej hovoriť. ≪Ak počul si niečo proti svojmu blížnemu, nech zomrie 

to v tebe a buď si istý, že sa od toho nerozpukneš≫. ≪Len blázna bolí to, čo počul, ako strela vrazená 

do mäsa v stehne≫. (Sir. 19, 10 a 12) Buď nanajvýš opatrný v rečiach o svojom blížnom; lebo ľahko 

i nevedomky môžeš mu ublížiť na celý život jeho (Galura); aj môžeš ľahko dostať sa ≪do chládku≫.  

— Nepýtaj sa čo robia iní; hľaď na svoje vlastné veci. Nech si každý zametá len pred svojimi dvermi. 
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Deviate prikázanie Božie. 

 
Viď pri 6. prikázaní Božom, ďalej pri sviatosti manželstva; okrem toho slová Kristove u Mat. 5, 28 a 

slová sv. Pavla 1. Kor. 10, 6. 

 

Postavenie ženy v spoločnosti. 

 
Z ostatného príkazu židovského Desatora (≪Nepožiadaš domu blížneho svojho, manželky, 

služobníka, dievky, vola, osla, ani ničoho, čo jeho je≫, 2. Mojž. 20, 17) vysvitá, že žena u Židov bola 

považovaná za domové náradie. Cirkev kresťanská teda, aby úctu k žene pozdvihla, rozdelila tento 

príkaz, daný na hore Sinaj, na dve osobitné prikázania. 

 

1. Kresťanstvu ďakuje žena za svoje čestné postavenie. 
  
Žena u pohanov bola a je najviac otrokyňou muža. Tu nachádza sa ešte teraz v najväčšej biede. Veď 
pohania hľadia na ženu ako na predmet zmyselného pôžitku. Ba Číňania a iné pohanské národy sú 

toho názoru, že žena nemá dušu a stojí na rovnakom stupni so zvieraťom. Z toho dôvodu u nich 

ženská mládež nevzdeláva sa duchovne, ale len telesne. Dievčatá, ktoré sú na vydaj, predávajú sa 

ako tovar. (Preto východní kupci s dievčatami sú tak drzí, že ešte dnes cestujú po našich európskych 
štátoch a vábia dievčatá, aby ich predali.) Žena u pohanov dáva sa niekedy i do prenájmu, zálohy, 

daru a pod.; v rodine nemá nijakého práva, môže pre najmenšiu príčinu byť mužom prepustená alebo 

zabitá a nevernosť jej trestá sa smrťou. (Voči tomu niet pokuty za nevernosť mužovu.) Niekde je žena 
celá vylúčená z verejného obcovania. (Myslime len na háremy u mohamedánov.) Keď zmizne krása 

ženina, nemá táto nijakej ceny; neujíma sa jej nikto. Následkom tohto neváženia si ženy panujú u 
pohanov mnohé ukrutné zvyky: tak u Indov musí žena, ktorej muž zomrel, skočiť na tú istú hŕbu 

horiaceho dreva, kde páli sa mŕtvola zomrelého muža. U Číňanov zas sami rodičia určujú manžela 

svojej dcére a dievča nesmie sa ani len ozvať proti tomu. Aký biedny teda je osud ženy u pohanov !  
— Avšak kresťanstvo podstatne napravilo toto smutné položenie ženy. Žena medzi kresťanmi, hoci 

má byť mužovi poddaná a poslušná, pokladá sa predsa za rovnocennú družku jeho a má takú cenu, 

ako muž. Preto hovorí sv. Pavol, že v Kristu niet rozdielu medzi mužom a ženou. (Gal. 3, 38) 
Manželstvo podľa kresťanského náboženstva je jednotné a nerozlučné; následkom toho nedovoľuje sa 

ani mnohoženstvo, ani prepustenie platnej manželky. Povážme, že aj úcta Matky Božej prostredne k 

tomu prispieva, aby vážnosť ženy a úcta voči nej bola povznesená. 

 

V súčasnosti sa zhoršilo postavenie žien; príčina toho je nezachovávanie 

kresťanských zásad, obzvlášť lakomstvo mnohých dodávateľov práce i náchylnosť 
k neviazanosti a záhaľčivosti u žien. 
 

Že sa dnes zle vodí ženám a že nastali nezdravé pomery, vidno už z toho, že ženy verejne vystupujú a 
v spolkoch i v zhromaždeniach rokujú o tom, ako dalo by sa napraviť ich smutné položenie. Vidno to 

tiež zo záplavy časopisov a brožúr, ktorými ženy prezrádzajú svoju rozčúlenosť a nespokojnosť. 

Nezachovávanie kresťanských zásad veľa zavinilo, že sa položenie ženy zhoršilo. Keď totižto ženská 

práca býva oveľa lacnejšia, nuž mnohí dodávatelia práce zavrhujú mužské pracovné sily a používajú 

k práci temer len dievčatá a ženy. Lebo mladé devy, keď môžu si zavčas zarobiť peniaze, stanú sa 
nezávislejšími od rodičov a tak ľahšie môžu viesť slobodný i neviazaný život, nuž rady prijímajú 

továrenskú prácu. Ovšem, že ich často i bieda núti k továrenskej práci. V Germánií nachádzame 5 

milión ženských robotníkov (teda 20% ženského obyvateľstva), v Anglii, ako vo Francúzsku, pol piata 
milióna. No ženská práca prináša spoločnosti nesmiernu škodu; lebo následky ženskej práce sú: 

rozháranosť (pokazenie) rodinného života (domácnosť mení sa na obyčajný nocľah), zanedbaná 

výchova detí, pribúdanie ženských chorôb, úmrtnosť detí v úžasnej miere, slabosť potomkov 
(odhliadnuc od mnohých mŕtvonarodených, pokaličených a blbých detí), veľké znemravnenie (lebo sa 
ženám často kladú osídla, ktorým neujde). A čím viac žien ide do práce, tým viac mužov zostáva bez 
nej; nasledovne tým menej mužov je vstave oženiť sa a slušne zaopatriť ženu v manželstve.  

— Práve tak zhubne, ako ženská práca, pôsobí zase z druhej strany náchylnosť k záhaľčivosti u 
majetnejších žien. Zmenené časové pomery ovšem mnoho zavinili, že toľko žien je bez zamestnania. 

Keďže predtým najviac vecí potrebných v domácnosti hotovili ženy (šitím, vyšívaním, tkaním, pradením 

a pod.), bolo by dnes, kde také veci následkom činnosti strojníckej (mašinami) sú oveľa  lacnejšie, 

márnotratnosťou, keby ich samy hotovili. Okrem toho dnes mnohé ženy, ktoré musia si odoprieť 
radosti života rodinného, už samo sebou trpia nedostatok zamestnania. No hoci by dnes žena mala 

menej práce v domácnosti, než predtým, predsa na záhaľčivosti žien má veľkú  vinu i baženie za 
pôžitkami, aké sa za našich časov tak veľmi vzmáha. Terajšie dievčatá považujú manželstvo za akúsi 

opatrovňu, kde bez všetkej práce a starosti môžu len požívať. Preto vidíme, že mladé panie, zdravé 
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ako orech, držia si pestúnky, prechádzajú sa celý deň vyfintené alebo robia návštevy, miesto aby viedli 

domácnosť a vychovávali deti. A mladé devy, miesto aby sa učili práce, ktoré neskôr ako gazdinky 

budú potrebovať, učia sa iba to, ako majú stať sa obľúbenými v spoločnosti, teda tancovať, fintiť sa, 

moderné reči, klavír, spev a pod. Ich mladé roky nie sú vlastne nič iného, ako pracovité zaháľanie. 
Následkom tejto záhaľčivosti sú potom i telesne slabé a neduživé, kdežto ich slúžky, ktoré pracujú, 

bývajú silné a zdravé. Aj ohľadom praktických vedomostí v domácom hospodárstve stoja slúžky oveľa 

vyššie než mnohé terajšie dievčatá z panských a popanštených domov. A tak je len pochopiteľné, že 

muž v týchto pomeroch netúži po manželstve; radšej ostane slobodným, než zavesiť si na krk taký 

nádherný tovar. Stadiaľ pochádza, že je vždy menej dievčat, ktoré by v manželstve mohli nájsť 

zaopatrenie, k čomu predsa hlavne sú určené. 

 

2. Vlastným povolaním ženy je, aby pôsobila ako matka; lebo k tomu je od prírody 

najviac vybavená a náchylná. 
 
Z tejto príčiny už Židia a mnohé pohanské národy za šťastné považovali dievčatá, ktoré sa vydali a z 

ktorých manželstva dietky pochádzali. Pokladalo sa žene za hanbu, ak nedosiahla tohto cieľa. Že žena 

už od prírody je povolaná za matku, na to poukazuje už jej telesný útvar. Keď ženy počas francúzskej 
revolúcie vtrhli do jedného zhromaždenia vyslancov v Paríži a tu žiadali úplné postavenie na úroveň 

s mužmi, oslovil ich jeden z vyslancov a povedal medzi iným: ≪Nie nám mužom, ale vám dala príroda 

prsia, aby ste dojčili a vychovávali dietky. Akože môžete žiadať, aby muži mali tie isté povinnosti, ako 

vy?≫ Žena teda už od prírody je telesne vystrojená k tomu, aby materské povinnosti plnila. Mimo 

toho žena k tomu účelu dostala od prírody i zvláštne duchovné dary. Ona má síce tie isté duchovné 

schopnosti, ako muž, avšak isté schopnosti pravidelne vyvíjajú sa u nej viac alebo menej, než u 
mužov. Príčina toho má sa najviac hľadať v tom, že sa telesný stavba u ženy i vzťahom na sústavu 

kostí, svalov a nervovej sústavy líši od mužského. Táto rôznosť tela vplýva podstatne na duchovný 
život ženy. Preto je ona citlivejšia, trpezlivejšia, milosrdnejšia, dobrotivejšia, nábožnejšia, než muž. 

Pritom má živšiu obrazotvornosť, je teda čulejšia a veselšia, mravne útlejšia a svedomitejšia. Žena 

baží za istým miestom, kde bola by doma a pokojne vyvíjala tichú činnosť svoju; svetom ženy v istom 

ohľade je teda dom. Žena je i trpezlivejšia, než muž; preto s väčšou stálosťou znáša telesné bolesti, 

skrátenie spánku a iné priekory. Všetky menované vlohy celkom mimoriadne uschopňujú ženu k 

vychovávaniu deti. K akému povolaniu náchylná je žena od prírody, ukazuje už za mladi. Zakiaľ totiž 
chlapci vyhľadávajú verejné miesta, kde by sa hrali, dievča baví sa najradšej doma so svojou bábikou, 

akoby sa chcelo pripravovať k svojmu materskému povolaniu. A keď dievča narástlo, jeho snaha 

smeruje k manželstvu. Žiada si byť pod ≪mocou muža≫. (l. Mojž. 3, 16) Preto sa snaží podľa možnosti 

zapáčiť sa mužovi, a bohužiaľ, len pričasto na úkor zdravému rozumu a na škodu zdraviu. Ostatne 

vezmime do úvahy, že žena už od prírody má mnohé dary, ktoré ju robia ľúbeznou a pôvabnou, tak 

útlu telesnú postavu, jemnejšiu kožu, okrúhlejšie podoby údov, láskavejšie ťahy na tvári, okúzľujúce 

oči, jemný, úlisný hlas, okrasu vlasov, obratný pohyb, veselú povahu (temperament) atď. Tak teda 
sama príroda popudzuje ženu k manželstvu. Preto úplným právom môžeme povedať: Prirodzeným, 
povolaním ženy je, aby ako matka pôsobila. Ovšem, niet pravidla bez výnimky. Veď stáva sa tiež, že 

Boh niektoré dievčatá povolá nie k manželstvu, ale k životu panenskému. Lebo niektoré odopreli i 

manželstvo s kráľmi a miestodržiteľmi; pomyslime na sv. Agnesku, sv. Hatu, sv. Luciu a i. Ba život 
bezmanželský i kresťanstvom považuje sa za ideál. (1. Kor. 7, 25—40) 

 

3. No pretože dnes žena následkom zlých pomerov časových nie vždy môže 
dosiahnuť, k čomu je vlastne povolaná a často ostáva bez zaopatrenia aké s jej 

povolaním súvisí, nuž je od prírody oprávnená domáhať sa aj iného primeraného 
povolania. 
 

U nás už preto všetky ženy nemôžu vstúpiť do manželstva, lebo v Európe je viac žien, než mužov. 

Len v samej Germánií je o 1 milión žien viac, než mužov. (Rodí sa, pravda, viac chlapcov, a do 15. 

roku je i väčší počet chlapcov; no potom následkom väčšej úmrtnosti mužského pohlavia a početného 
sťahovania mužov do iných krajín rastie počet žien.) Voči tomu v iných častiach sveta počet mužov je 

väčší, tak že na celej zemi je o 16 milión mužov viac, než žien. U nás treba spomenúť ešte tú okolnosť, 

že mnoho mužov ostáva neženatých (v Germánií piata časť mužov dospelých k ženbe), a síce najviac 

preto, lebo udržovanie rodiny v terajšom čase je im nemožné, a lebo terajšie dievčatá, s málo 

výnimkami, nehodia sa za domáce matky. Iba ženy z chudobnejších tried ľahšie dochádzajú svojho 
vlastného povolania; lebo bezmajetný muž chce mať pomocnicu, aby viac zarobil. Ďalšia komplikácia 

pre ženy je, že sa mladé vdovy veľmi zriedka vydávajú. (V Germánií voči 800.000 vdovcom je trikrát 

toľko vdov, teda asi pol treťa milióna.) A tak by sa otázka ženská vlastne mala nazývať otázkou 

vdovskou. Predtým si vdovy neviedli tak zle. Tak napr., keď boli cechy, smela vdova ďalej viesť remeslo 

mužovo i keď sa vydala. Tým mala výhľad na nový vydaj i popravila svoje položenie. Aby sa mladá 

vdova zase vydala, chce i sv. Pavol na základe smutných skúsenosti. (1. Tim. 5, 14) No dnes musí 
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žena temer bojovať za svoj život; voči spoločnosti nútená je zrovna k obrane života. Preto je celkom 

oprávnená požadovať, aby sa jej k zaopatreniu potrebnej výživy nové povolanie otvorilo. Mýlia sa teda 

tí, čo zásadne broja proti ženskej práci. Čože má urobiť žena, keď sa nemôže vydať alebo keď ju snáď 

zanechá ten, za ktorého sa vydala? Preto už mnohé štáty zistili, že musia sa ženám ukázať a umožniť 

nové spôsoby povolania, ba pripustili ženy i k vyšším štúdiám. Ovšem, že každé také povolanie, ktoré 
sa ženám otvorí, je len pomôckou v núdzi; lebo náchylnosť ženy k svojmu pravému povolaniu, aby 

ako matka pôsobila, je tak veľká, že každé iné povolanie, ba i verejné postavenie, zdá sa jej ako 

pomýlenie svojho cieľa, a že na každé iné povolanie dáva sa len núdzou prinútená a proti vôli, i rada 

sa ho vzdá, keď nájde dobrú príležitosť zaopatriť sa. 

 

Avšak žene má sa ponúknuť len také povolanie, k akému je dosť vybavená a ktoré 

teda bez uškodenia spoločnosti môže vykonávať. 
 

Zaiste bláznivo bolo by ponúknuť žene povolanie, aké by ona následkom prirodzenej neschopnosti 

len na škodu spoločnosti mohla konať; lebo tak trpelo by nielen obecné blaho, ale i žena sama mala 

by najväčšiu újmu. Povážme len pôsobenie a náladu ľudí, čo pri voľbe povolania svojho pochybili. 

Vybavená je žena ku každému povolaniu, ktoré sa najviac ponáša na jej vlastné, t.j. na povolanie 
matky. Tak hodí sa napr. za vychovávateľku malých detí, chlapcov i dievčat (lebo veď žena tiež musí 

pôsobiť ako učiteľka a vychovávateľka svojich vlastných detí až do ich vkročenia do školy), 2. za 
vychovávateľku väčších dievčat, no popri súčasnom spoluúčinkovaní mužovom (inak dievčatá budú 

ľahko iba jednostranne vzdelané), 3. za lekárku pre ženy a deti (v ktorom povolaní ženy už sa 
vyznačili), 4. k vykonávaniu domácich prác, teda za kuchárku, práčku a pod. Veľmi hodí sa i za 

predavačku pre svoju prívetivosť, obratnosť jazyka a pod.; taktiež za pokladníčku a k vedeniu kníh, 

lebo je obyčajne veľmi zbehlá v rátaní.  
— Nehodí sa žena: 1. za vychovávateľku väčších chlapcov, ako skúsenosť ukazuje; 2. za riaditeľku v 

spoločnosti, napr. u vrchnosti alebo škôl, kde pôsobia mužské učiteľské sily. Lebo z jednej strany je 

to proti dôstojnosti mužskej i proti prírode, nasledovne hanebné, keď muž musí poslúchať ženu; z 

druhej strany žena, ktorá od prírody je nesamostatná, sama potrebuje spravovania a opory. Keď 

odkázaná je na seba samu, ocitne sa v celej slabosti svojej, akonáhle v živote príde do ťažkého 

položenia, a podobá sa lodi bez kormidla. Ženská správa musela by zapríčiniť mnoho zmätku. Dejepis 

učí síce, že niektoré ženy, ako cisárovná Mária Terézia, dobre, ba i vzorne spravovali krajiny; a že 
niektoré ženy, ako Judita, ktorá nad Holofernesom zvíťazila, alebo Orleánska panna, smelosťou a 

ráznosťou ďaleko prevyšovali mužov. No také ženy s mužským razom (charakterom) sú len výnimky. 

Za riaditeľku škôl môže sa žena pripustiť tam, kde má pod sebou ženské učiteľské sily. Že v takom 

prípade môže žena i výborne spravovať, toho dôkazom sú mnohé ženské kláštory, ktoré majú svoje 

predstavené.  
— 3. Nehodí sa žena ani ku všetkým prácam, ktoré požadujú veľké namáhanie. Lebo od prírody je 

slabá a skoro ustane; pri ustavičnom namáhaní príde teda o svoje zdravie. Preto, že žena nie je tak 
silná, ako muž, dostáva vo fabrike a inde i menšiu mzdu, než tento. 4. Ani politické úrady, ako napr. 

vyslanectvo nie sú pre ženu. Lebo keď od prírody nie je určená, aby vo verejnom živote účinkovala, 

chýbajú jej k tomu i potrebné schopnosti. Nadanie ženy k politike ukazuje už malý záujem, aký v 

tejto dáva najavo; veď kruh jej záujmov točí sa predovšetkým okolo manželstva a rodiny. No kde je 

schopnosť a povolanie, tam vždy javí sa i záujem. Ostatne od povahy ženskej nedá sa očakávať, že by 
na politickú tvorbu vecí mala krotivý a zmäkčujúci vplyv; ba naopak politické pomery utvorili by sa 

nešťastnejšie. 

— Žena teda môže sa pripustiť len k takým spôsobom povolania, k akým má schopnosť. Avšak ani 

tým sa nenapravia ihneď a trvalo neblahé pomery vo svojom jadre. Vyliečenie zla v jeho koreni nastúpi 

len vtedy, keď sa ženám dopomôže, aby dosiahli vlastné povolanie svoje. 

 

4. Úplne postavenie ženy na úroveň s mužom nemožno dopustiť, lebo žena má 
iné vlohy, než muž a je len pomocnicou jeho. 
 
Úplné postavenie na úroveň s mužom žiadali ženy po prvý raz počas francúzskej revolúcie, keď 

neobmedzenej krutovláde bol urobený koniec a rozliehalo sa volanie po všeobecnej slobode a rovnosti 

(1789). Vtedy žiadali ženy nielen takú mzdu za prácu, ako muži, nadprávo na isté ženské práce, právo 

voliť a byť volenými do zákonodarstva, ale v šialenosti svojej i pripustenie ku všetkým občianskym i 

vojenským úradom, zavedenie mužského obleku pre ženy, odstránenie rečových rozdielov ohľadom 

pohlavia a pod. Pritom na strane žien nebrali sa do úvahy nijaké medze slušnosti (uskutočňovali sa i 

verejné vojenské cvičenia žien), tak že ich snahy vyvolali všeobecnú ošklivosť, posmech a konečne 
rozhorčenie i odpor na strane štátu. Pohyb žien vznikol znovu v 19. storočí, keď uvedením strojov 

(mašín) zmenili sa dobové pomery. Ženy, ktoré si predtým samy zhotovovali veci k domácemu 

vystrojeniu (i dcéry cisára Karola Veľkého zaneprázdňovali sa prácou vinárskou, pradením, tkaním a 

pod.), sú teraz z ohľadov sporivosti prinútené kupovať tovar. Takto ženy majú doma oveľa menej práce 

a nasledovne, ak vo fabrike nechcú pracovať, ľahko upadajú do záhaľčivosti. Záhaľčivosť a nedostatok 
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zamestnania vždy má za následok rozhorčenosť a omrzenosť života. Preto v poslednom čase znovu 

vznikol pohyb žien k napraveniu ich smutného postavenia. (Ženská otázka teda vznikla z tých samých 

príčin, ako otázka robotnícka.) No teraz ženy, s niektorými výnimkami, bojujú už nie tak náruživo, 

ale viac rozumom a primeranejšie svojmu predmetu. Tým snahy ich nadobúdajú viac vážnosti. Avšak 

ženy žiadajú viac, než sú oprávnené žiadať. Ony totiž vždy viac vystupujú s požiadavkou, aby všetky 
hranice medzi mužskou a ženskou činnosťou boli odstránené a žena úplne postavená na úroveň s 

mužom. Ale splnenie tejto požiadavky nemožno dopustiť. Lebo tu už príroda, teda vôľa Stvoriteľova 

určila hranice. Žena totiž od prírody má iné vlohy, schopnosti a náchylnosti, ako muž. Predovšetkým 

cit a obrazotvornosť u ženy sú viac vyvinuté. (Preto žena má viac citu, je útrpnejšia, láskavejšia, 

dobrotivejšia, popudlivejšia, nežnejšia, svedomitejšia.) Žena je i nesamostatná a odkázaná na seba 
samu, náramne vrtkavá. Príroda popudzuje ženu k pôsobeniu nie na verejnosti, ale v tichej 

domácnosti. Dievča vyvíja sa omoc rýchlejšie, než mládenec. S 15 rokmi je panna vyvinutejšia a 

duchovne viac prebudená, ako mládenec s 20 alebo viac rokmi. No kým muž potom ešte ďalej 

postupuje, badať u ženy prestávku. Telo ženy je ďalej od prírody tak usporiadané, aby mohla na svet 

privádzať a kŕmiť deti. Už porodenie a opatrovanie bezmocného, celkom na ňu odkázaného, dieťaťa 

robí ju po dlhý čas neschopnou mnohých prác a viaže ju k domu. Žena teda následkom svojich 
vrodených duchovných i telesných vlastností je určená k iným prácam povolania, ako muž. Ostatne 
už vonkajšok ženy poukazuje na to, že kruh jej pôsobenia rôzni sa od toho, aký má muž. Mimo 

nerovného nadania má sa brať do úvahy i prirodzená závislosť ženy od muža. Lebo muž má nad ženou 

telesnú prevahu. I vonkajší zjav a vystupovanie muža (chôdza, hlas, pohľad, brada) poukazuje na to, 

že je ≪pánom≫ a má prednosť.  

— Úplnému postaveniu ženy na úroveň s mužom protiví sa i kresťanské náboženstvo; lebo toto učí, 

že žena je pomocnicou muža. Sám Boh totižto objavil pred stvorením Evy, že mužovi chce ≪učiniť 

pomoc≫. (1. Mojž. 2, 18) A sv. Pavol vraví: ≪Nie muž stvorený je pre ženu, ale žena pre muža≫. (1. 

Kor. 9, 11) Že žena je mužovi k službe, to nie je pre ňu nijaká hanba, ani uponíženie. Lebo veď žena 

vlastne nie je podriadená jednotlivcovi, ale vôli Stvoriteľovej a blahu spoločnosti ľudskej. Aj štátni 

úradníci, ba i samotní panovníci sú vlastne len k službe iným a k blahu spoločnosti. Právom teda 

hovorí Goethe: ≪Nauč zavčas ženu slúžiť podľa svojho určenia; lebo len slúžením konečne dôjde 

panovania≫. Žena teda nemá vystupovať sama a samostatne, ale má stáť, iba pomáhajúc, po boku 

muža. Kresťanské náboženstvo žiada ďalej od ženy poddanosť a poslušnosť voči mužovi. (Ef. 5, 24; 1. 

Pet 3, 1) Ostatne žena v Cirkvi kresťanskej je vylúčená z úradu učiteľského i kňazského, teda 

postavená nižšie mužov. Je teda zrejmé, že celkové zrovnoprávnenie žien s mužmi odporuje nielen 
prírode, ale i kresťanstvu. 

 

5. K napraveniu položenia žien môže veľmi prispievať rozumné a času primerané 
vychovávanie dievčat. 
 

Pri výchove dievčat má sa predovšetkým brať do úvahy, že ich vlastným povolaním je, aby pôsobili 
ako matky a že žena je pomocnicou mužovou. Dievčatá majú sa teda predovšetkým uschopniť k 

zaobstaraniu domácnosti. Majú rozumieť a byť vstave konať práce, ktoré potrebujú ako matky a 

pomocnice mužove. Vtedy i muži budú mať viac vôle k ženeniu. Z toho dôvodu majú sa zakladať také 
ústavy, kde dievčatá môžu sa naučiť rozličné práce, ktoré ako gazdinky potrebujú, teda variť, piecť, 

prať, šiť, opatrovať dobytok, dochovávať hydinu a pod. Tým dosiahol by sa dvojnásobný osoh: ženská 

mládež učila by sa, čo pre život potrebuje, a ženy ako učiteľky a predstavené našli by na takých 
školách nové prístojné pole k účinkovaniu. Rozumie sa, že tým nič nechceme povedať proti 

duchovnému vzdelávaniu dievčat; lebo čím vzdelanejšie sú dievčatá, tým lepšie budú potom ako 

matky plniť svoje povinnosti a pomáhať mužom. Len nedá sa tajiť, že výučba v muzike a rozličných 

umeniach je pre ženu len pobočnou vecou. Lebo hra na klavíri, plynulá francúzština, veľká sčítanosť 

v románoch a pod. nenahradia mužovi škody, akú mu zapríčiňuje nechutné jedlo, čo kazí žalúdok, 

alebo neporiadok v dome a márnotratníctvo.  
— No lebo za terajších pomerov je otázne, či dievča vôbec bude mať povinnosti materské, t.j. či sa 

vydá, má sa učiť za mladi i niektorej inej užitočnej veci, ktorou by si neskôr mohla zarobiť chleba, 

ak nedosiahla by svojho vlastného povolania ako matka.  
— Povážme, že i kat. kláštory už dávno prispievajú k riešeniu sociálnej (spoločenskej) otázky, keď v 

nich nachádzajú útulok ženské osoby, čo sa nemôžu alebo nechcú vydať, aby mohli vyvinúť činnosť, 

ktorá ženskej prirodzenosti zodpovedá a spoločnosti je užitočná, ako napr. pri obsluhovaní chorých 
alebo vyučovaní mládeže.  

— Ak podarí sa štátom zlepšiť položenie žien, nuž najväčšia časť sociálnej otázky bude vyriešená. 

Lebo rodina je základný a uholný kameň spoločnosti, od ktorej podstatne závisí existencia štátu. Až 

s usporiadaním rodinného života začala sa kultúra (vzdelanosť) jednotlivých národov. Keď sa teda 

podarí opravami, času primeranými, zveľadiť život rodiny, trvanie ľudskej spoločnosti bude 
zabezpečené. 
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Desiate prikázanie Božie. 

 

V 10. prikázaní Božom zakazuje Boh každé nespravodlivé požiadanie cudzieho 
majetku. 
 
U Boha už vôľa platí za skutok. Dobrovoľná zlá žiadosť je už skutok v duchu a tak hriešna, ako sám 

skutok. (Mat. 5, 28) Preto hriechy tieto pri spovedi nesmieme zamlčať. (Sn. Fr. 14, kap. 5) 

 

Socialismus. 

 
1. Za našich časov veľká časť takzvaných socialistov a či sociálnych demokratov 

domáha sa toho, aby svojim blížnym nespravodlivo odňala súkromný majetok. 
 
Sociálna demokracia, t.j. ľudovláda, ktorá znovu chce usporiadať spoločnosť ľudskú.  

— Socializmus vznikol v najnovšom čase. Okolo roku 1840 krajčír menom Weitling a po ňom (1850) 

Izraelit Marx rozširoval v Germánií socialistické zásady. To samé s veľkým úspechom robil roku 1862 
vratislavský Žid Ferdinand Lasalle. Roku 1878 bol v Germánií utvorený výnimočný zákon k 

násilnému potlačeniu socializmu (zase vyzdvihnutý r. 1890); podľa tohto zákona mnoho 

socialistických spolkov, zhromaždení a spisov bolo zakázaných a nebezpeční socialisti z mnohých 
miest boli vypovedaní. Od tých čias začali socialisti potajomky rozširovať svoje idei; robili to osobne v 

rodine, v kruhu priateľskom a v dielni (varštáti); často zhromažďovali sa v horách a rozširovali 
obzvlášť mnohé tlačené spisy socialistické. Roku 1880 zišli sa vodcovia socialistov rozličných krajín 

vo Švajčiarsku (na zámku Vydene v kantóne curyšskom) a ustanovili tu spoločne pokračovanie, aby 

≪prevrat, otriasajúci svetom≫, urýchlili. Od tejto schôdzky, ktorú ešte mnohé iné nasledovali, rastie 

socializmus ustavične vo všetkých krajinách a dostáva charakter revolucionársky.  

— Mysli na výčiny dynamitom, zákerné vraždy, rabovania, škandály v kostoloch atď. Tí socialisti, čo 

aby skôr došli cieľa, búrajú a vraždia, nazývajú sa ≪anarchistami≫ alebo i ≪nihilistami≫.  

— Strediskom a útočišťom sociálnej demokracie bolo vždy Švajčiarsko, najmä Curych (tu boli 

najdôležitejšie socialistické zhromaždenia, tu tlačilo sa najviac brožúr socialistických, tu vychádza 

hlavný socialistický časopis ≪Socialdemokrat≫). Najviac rozšíril sa socializmus: v Germánií, v 

Belgicku, Francúzsku, Itálii a Rusku. 

 

1.1. Socialisti žiadajú zvlášť: aby štát zhabal celý osobný majetok a majetok i prácu 
rovnako rozdelil medzi všetkých príslušníkov štátu; okrem toho chcú odstrániť so 

sveta každé náboženstvo, vrchnosť a každý usporiadaný rodiny život. 
 

Zásada socialistická znie: ≪Vlastníctvo je krádež≫. (Proudhon) Preto v novom štáte nik nesmie 

vládnuť osobným vlastníctvom, ale každý udržuje sa zo spoločného vlastníctva všetkých. Každý 

musí pracovať a za každú hodinu práce dostane výkaz, ktorým môže si kúpiť, čo potrebuje.  
— V novom štáte niet náboženských ustanovizní (ani Boha, ani pána). Socialisti sa celkom otvorene 

vyhlasujú za ≪neznabohov≫ a ≪republikánov≫. Mnohí z nich ukrývajú svoje neznabožstvo slovami: 

≪Náboženstvo je vec súkromná (privátna)≫.  

— Muž a žena v novom štáte žijú spolu len pokiaľ chcú a majú obapolnú náklonnosť, a potom môžu, 

ba majú zase žiť s druhými. (Bebel) Deti nepatria rodičom, ale štátu; ostávajú u matky len, pokiaľ 

naučia sa chodiť; potom vezmú sa jej a odovzdajú do ústavov, kde ich vychovávajú. Tu učia sa už 
veciam, o ktorých i dospelý muž hanbí sa hovoriť. Domáca kuchyňa nejestvuje, ale len ľudová 

kuchyňa.  
— Žalárov niet, lebo (keďže vraj všetko zlé pochádza len zo súkromného vlastníctva) všetci ľudia budú 

potom podobní anjelom a nedopustia sa už ani najmenšieho zločinu. (Anjeli bez náboženstva!) K 

zásadám socialistickým dali sa teda získať obzvlášť ľudia bez náboženstva (čo len v uspokojení svojho 
nenásytného pôžitkárstva hľadajú spásu) z chudobného ľudu alebo proletárov (t.j. holomkov), ktorí 

keď príde k deľbe, nemajú čo stratiť; väčšina ich patrí do triedy fabrických robotníkov, ktorých však 

zvláštne okolnosti vohnali do rúk socializmu. 

 

1.2. Vznik a rozšírenie socializmu má svoju príčinu: v rastúcej biede pracujúceho 

ľudu, vo veľkej skúposti i nenásytnom pôžitkárstve boháčov a konečne v miznutí 
nábožnosti u ľudu. 
 
Ako v ľudskom tele najviac zmätkov pochádza od žalúdka, tak v živote ľudu všetka nespokojnosť 

pochádza zväčša z hmotnej biedy. (3. zhromaždenie rak. katolíkov.) Všeobecnú biedu u ľudu 
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zapríčinilo uvedenie strojov (mašín). Stroje (ktoré trvajú asi od 100 rokov), môžu za niekoľko dní 

vyrobiť omoc viac, než stovky ľudí za jeden mesiac, a môžu i lacnejšie dodávať všetky tovary, než 

remeselníci. Títo museli teda znenáhla zanechať svoje remeslo a schudobneli. Činnosťou strojov 
nahromadili sa všetky peniaze v rukách fabrikantov a mizli vždy viac z rúk ostatného ľudu. Týmto 

spôsobom rozmnožil sa zo dňa na deň počet chudobných a nespokojných ľudí. ≪Čím viac proletárov 

(holomkov), tým viac rastie moc socializmu≫. (Bebel) Teraz v spoločnosti ľudskej nastali asi také zlé 

pomery, ako v ľudskom tele, keď sa krv tisne do jednotlivých častí a ostatné sú bez krvi. Fabrikanti 

bažiaci za veľkým bohatstvom často zaobchádzali s úbohými robotníkmi svojimi nie podľa zákonov 
kresťanského evanjelia: dávali im chatrnú mzdu (keď mali naporúdzi ohromný počet robotných síl), 

pridŕžali ich k nadmieru dlhej práci, ba i k práci nedeľnej a sviatočnej, (lebo veď stroj môže ustavične 

pracovať) starali sa málo o zdravie robotníkov, áno zrovna ničili ich náboženský cit a mravnosť. Tieto 

a iné zlé pomery nutne urobili z robotníkov ľudí nespokojných a bez náboženstva. (Ľudia zamestnaní 
pri stroji ľahko sa stanú duchovne lenivými i nesamostatnými, lebo konajú len prácu mechanickú; 
preto ľahko dajú sa omámiť a zviesť na mylnú cestu. Ľudia, čo musia sa tak náramne pracovať a pre 

veľkú  unavenosť nemôžu k Bohu pozdvihnúť ducha svojho, musia prísť o náboženstvo. Aj mizerné 
pomery bytové, lebo následkom chatrnej mzdy musí viac robotníckych rodín v jednej chyžke bývať, 

kazia všetky cnosti rodinného života.)  
— Lebo ďalej robotníci na jednej strane videli skúposť, na druhej márnotratníctvo a nenásytné 

pôžitkárstvo u boháčov, žiadali si podobnej blaženosti, a ich hnev obrátil sa proti majetku boháčov. 

Vidíme teda, že Boh tým istým spôsobom potrestal boháčov, akým sa títo prehrešili. Socialisti nie sú 

teda iné, ako bič Boží na boháčov.  
— Za našich časov podkopáva sa viera kresťanská viac, než predtým, zlými novinami, 
protináboženskými spolkami (obzvlášť spolkom frajmaurerov, slobodomurárov), ba v niektorých 

krajinách i štátnymi zákonmi, ktoré sú namierené proti náboženstvu. Mysli na vyháňanie rehoľníkov, 

najlepších kazateľov cirkevných, na habanie cirkevných statkov, na celkové alebo čiastočné 

vytískanie náboženskej výučby i výchovy zo škôl a pod. Aký div, že ľud potom už neverí v Boha a 

večnosť, nevšímajúc si príkazov Božích, chce blížnym uchvátiť majetok a na zemi mať nebo! Aj vodca 

socialistov Bebel osvedčil, že by sociálna demokracia nebola vznikla, keby sa náuky kresťanské boli 
zachovávali.  
— Nasledovne robotníci, ktorí žiadajú nápravu svojho položenia, najmenej zavinili socializmus. 

 

1.3. Ak má sa odvrátiť nebezpečenstvo, ktoré od socializmu hrozí, musí sa položenie 
pracujúceho ľudu polepšiť, boháči a majetní musia byť dobročinní voči chudobným 

a nábožnosť ľudu musí sa pozdvihnúť. 
 

Samotným nútením práve tak nenapravíme socialistov, ako pokazené dieťa samotnou bitkou. Ak 

chceme niečo vykonať, musíme im ísť v ústrety s láskou, t.j. musíme im dobre chcieť i dobre činiť. 

Nadovšetko dávateľ práce musí s nimi zaobchodiť podľa zásad kresťanskej spravodlivosti. Právom 

volá Ketteler: ≪Bratia moji kresťanskí, zachovávajme jeden deň kresťanské náuky a razom zmiznú 

všetky sociálne (spoločenské) neresti!≫ Dávateľ práce musí teda dávať robotníkom mzdu dôstojnú 
človeka. ≪Mzda robotníkova musí byť aspoň taká, že by stačila k vyživeniu, aké zodpovedá stavu 

kresťanskej (teda miernej, šetrnej, spokojnej, cnostnej) rodiny robotníckej≫. (Manning) Postavenie 
továrenskeho robotníka musí byť viac zabezpečené; nesmie sa nakladať s ním, ako s tovarom, ktorý 
je dobrý len, pokiaľ prináša osoh. (Hitze) Robotníci nemajú byť vylúčení z práv štátno-občianskych, 

lebo veď tiež platia daň peňazí a krvi. (3. zhromaždenie rak. katolíkov.) Pudu robotníkovmu k 
vzdelávaniu a zdokonaleniu sa treba vyhovieť zakladaním knižníc pre robotníkov a škôl k ich ďalšiemu 
vzdelávaniu. (3. zhromaždenie rak. katolíkov). Pápež Lev XIII. odporúča zakladanie kat. robotníckych 
spolkov; v takýchto spolkoch poskytuje sa robotníkovi i príležitosť, aby sa nejakým spôsobom prejavil, 

a tak uspokojuje sa jeho túžba po cti. (3. zhrom. rak. kat.) Aj musí sa zákonodarstvom prekaziť 
zrastanie proletariátu, asi tak, aby isté odvetvia priemyslu z fabrík boli vylúčené a mohlo vzniknúť 

viac drobných samostatných priemyslov, čím zamedzilo by sa nahromadenie kapitálu v rukách 

jednotlivcov a ubudlo by robotníkov za mzdu; taktiež musí sa zákonodarstvom prekaziť scvrknutie sa 

remeselníckeho a sedliackeho stavu. (3. zhrom. rak. kat.)  

— Bohatí nech sú dobročinní a nech radi udeľujú. (1. Tim. 6, 18) Boháči dnes ešte viac, než predtým, 
sú zaviazaní udeľovať almužnu, inak očakáva ich po smrti prísny súd a večné zatratenie. Viď 

nasledujúci odsek o použití majetku. Aj štát je oprávnený nútiť majetných, aby svojim nadbytkom 
prispievali k blahu spoločnosti.  

— Najúčinnejším prostriedkom k premáhaniu socializmu je náboženstvo. Veď sociálna demokracia 

vlastne nie je nič iného, ako nedostatok každého náboženského presvedčenia; lebo hlavným 

vieročlánkom socializmu je zapieranie Boha a budúceho života, najvyšším príkazom pôžitok telesný. 

Kto sa pri borbe so socializmom bojí vplyvu náboženského, podobá sa človekovi, ktorý na pôjde má 

oheň a nepripustí hasičov z obavy, že neušetria potravy, čo je tam uschovaná. (3. zhrom. rak. kat.) 
Náboženstvom dôjdu chudobní spokojnosti, ktorej si tak túžobne žiadajú. 

 



291 
 

1.4. Niektoré socialistické zásady nedajú sa uskutočniť: iné síce dali by sa 

uskutočniť, no následky toho boli by nanajvýš zhubné. 
 

Rovnosť medzi ľuďmi, akú žiadajú si mnohí, nedá sa uskutočniť; zvlášť nie rovnosť majetku. Lebo 

keď štát dá každému, koľko potrebuje k výžive, môže nastať prípad, že poťažný strávi len časť z toho, 

čo dostal, druhú však si usporí a odloží. Tým už zas vznikne nerovnosť majetku. Keby sa však 

usporené muselo odovzdať štátu, nuž bolo by to najväčšie tyranstvo. Aj inak rovnosť nedá sa vykonať. 
Ako v prírode nachádzame najväčšiu rozmanitosť, tak i medzi ľuďmi. Rôznosti vo veku, pohlaví, 
zdraví, silách telesných, nadaní, no najmä v charaktere a mravnosti medzi ľuďmi nedajú sa zrušiť; a 

s touto rôznosťou nutne súvisí i rôznosť stavu a majetku. Ako vo vojsku nie sú samí oficieri alebo 

samí prostí vojaci, tak ani v ľudskej spoločnosti nemôžu všetci byť rovnako postavení. Niektorí 

občania vždy budú sa musieť zamestnávať úlohami štátu, zákonodarstvom, súdnictvom, správou 
alebo vojenskými záležitosťami; títo sami sebou budú zaujímať vyšší stupeň medzi príslušníkmi štátu, 

lebo vynikajúcim spôsobom pracujú na obecnom blahu. (Lev. XIII.) Už teraz socialisti dávajú svojim 
vodcom, ako vyslancom, redaktorom atď. 4 do 10.000 korún ročného platu a mnohým ešte mimo 

toho po 5 korún na deň. (Kongres socialistov vo Frankfurte 1894)  

— Aj blaženosť, ktorej sa domáhajú, nedá sa dosiahnuť na zemi. Lebo akokoľvek budú sa 

namáhať, aby si život zlepšili, predsa nevyhnú sa trápeniam, chorobám, smrti atď. ≪Trápenie a 

znášanie je už raz údelom nášho pokolenia na zemi; niet tu života plného pôžitku a pokoja≫. (Lev 

XIII.) Ostatne blaženosti na zemi nenájdeme v zmyselnom pôžitku, ale v Bohu. Kým svet svetom bude, 

nedá sa odstrániť neprávosť a zločin, ani chudoba. Kristus Pán i povedal: ≪Chudobných zaiste vždy 

máte so sebou≫. (Ján. 12, 8)  
— Čo však týka sa zhabania osobného vlastníctva, po ktorom socialisti túžia, toto ovšem dalo by sa 
vykonať len hroznými vraždami; lebo ktože by dobrovoľne vydal svoj majetok? A ani po uvedení 

spoločného majetku nikdy nebolo by pokoja; potlačená trieda, ktorá by vo veľkej menšine bola, 

páchala by z pomsty najukrutnejšie zločiny. Aj tá okolnosť, že by každý kedykoľvek mohol dostať 

ženu druhého, nevyhnutne viedla by k najohavnejším zločinom a neporiadkom. Také novotárstvo 

bolo by práve na najväčšiu škodu pracujúcej triede, ku ktorej úžitku vlastne bolo by uvedené. (Lev 
XIII.) Lebo jeden robotník je zručnejší a usilovnejší, než druhý; a mal by mať rovnakú mzdu? To viedlo 

by k všeobecnej nespokojnosti. Uskutočnenie socializmu bolo by snáď možné len vtedy, keby ľudia 
boli bez lásky k slobode a bez snahy k zdokonaleniu; no takých ľudí niet, Veď človek nie je zviera. 

Socializmom bola by zničená každá kultúra (vzdelanosť), ochromená pohnútka k novým vynálezom, 

aká je v duchu ľudskom. (Ketteler) Ktože by sa domáhal pokroku a zdokonalenia, keby vedel, že nemá 

výhľadu na obzvláštnu mzdu? A okrem toho bez veľkých peňažných obetí niet nijakého vynálezu, ani 
pokroku. Ľudia v socialistickom štáte boli by iba otroci. Nik by sa ani nenamáhal, keby vedel, že je 
oňho i beztak postarané. To by najviac prispievalo k lenivosti a nedbanlivosti v práci i malo by pre 

spoločnosť najsmutnejšie následky. Na ostrovoch austrálskych jestvuje akýsi socializmus ; lebo obec 

je majiteľkou všetkých pozemkov. Následok toho je, že sa obyvateľstvo oddáva najväčšej lenivosti a 

napriek úrodnej pôde je vystavené nebezpečenstvu umrieť hladom. Obyvatelia tamojší stávajú sa 

ľudožrútmi, aby si život udržali. Ostatne skúsenosť ukázala, že v tých obciach, kde spoločný majetok 
naozaj bol zavedený (ako v Amerike) vystrájali sa najhnusnejšie ohavnosti a že také obce onedlho 

hanebne zahynuli.  
— No hoci socialistické snárstvá nie sú iné, ako daromné prízraky, predsa, ako všetko zlé na svete, 

prinášajú i nejaký osoh. Ako pustošiaci víchor váľa všetko hnilé, tak s obdivuhodnou obetavosťou 

bojujúci socializmus upozorňuje štátnych predstaviteľov na škody a poruchy v spoločnosti a núti ich 

k primeranej oprave; zvlášť odhaľuje (tlačou, v parlamentoch a schôdzach) bezmedzné vykorisťovanie 

chudobných a často im dopomáha k právu. Avšak napriek tomu všetkému škoda, ktorú socializmus 
spôsobuje a chce spôsobiť, je o hodne väčšia. 

 

2. Všetci, ktorí žiadajú skrivodlivo odňať svojim blížnym súkromný majetok, žijú 
v stave smrteľného hriechu a majú očakávať večné zatratenie. 
 
Už samotné požiadanie a či domáhanie sa toho, aby niekto o svoj majetok prišiel, je hriech. S každým 

hriechom, nasledovne i s týmto, súvisia mnohé iné hriechy. Aj sv. Pavol hovorí: ≪Neporiadna 

žiadostivosť po súčasných statkoch je koreňom všetkého zla≫. (1. Tim. 6, 10) Že je tomu naozaj tak, 

poznať z rečí na schôdzkach niektorých socialistov; tieto len tak kypia bohorúhaním, diabolskými 

výbuchmi proti kňazom a námestníkom Božím na zemi, proti duchovným i svetským vrchnostiam a 
sú často sprevádzané surovými násilníctvami. Niektorí socialisti vyhlasujú za dovolenú i krivo prísahu 

pred súdom, ak tým môže sa poslúžiť ich záujmom. A teraz ešte povážme ohavné zločiny, akých sa 

socialisti dopustili, napr. útoky dynamitom a zákernícke vraždy na štátnikoch. Preto v najnovšom 
čase vyšli veľmi prísne zákony proti socialistom, napr. vo Francúzsku a Itálii.  
— Nech nik nepovie, že i prví kresťania mali spoločný majetok. Medzi týmto dobrovoľným spoločným 

majetkom a tým, ktorý socialisti chcú vynútiť, je veľký rozdiel. Zásada kresťanského náboženstva, 
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vyzývajúca k dávaniu almužny, znie: ≪Braček, čo je moje, to je tvoje≫ ; no zásada socialistov:              

≪Braček, čo je tvoje, to je moje≫.  

— Socialisti radi poukazujú i na katolícke rehole, ktoré predsa tiež žijú zo spoločného majetku; 

hovoria, že, čo možné je tu, bude možné i v štáte budúcnosti. No toto poukázanie je neprimerané; 

lebo treba povážiť, že zdržanlivosť a dobrovoľná poslušnosť, slovom náboženstvo, je základom 

rehoľníckeho života, kdežto v štáte budúcnosti má sa pestovať telesný pôžitok s odstránením 

náboženstva. 
 

Skutky milosrdenstva. 
 

Kristus v reči svojej o poslednom súde prikázal nám čo najprísnejšie pomáhať núdznym. (Mat. 25) 
Príkaz tento je doplnením druhého radu 10 Božích prikázaní. Lebo v 5. až do 10. prikázania Božieho 

zakazuje sa škodiť blížnemu. Tu prikazuje sa i pomáhať mu v núdzi. Preto sa po 10 Božích 

prikázaniach právom jedná o skutkoch milosrdenstva. 

 

I. Cennosť a použitie pozemských statkov. 

 

1. Pozemské statky nerobia človeka lepším pred Bohom; lebo rozmnožujú nie jeho 
zásluhy, ale len jeho zodpovednosť. 
 

Nie majetok dodáva nám pravej ceny, ale dobré užívanie pozemských statkov. Pravá hodnosť a veľkosť 

ľudská spočíva v mravných vlastnostiach, to jest v cnosti a nie v bohatstve. (Lev XIII.)  
— Bohatý teda nemôže si zhola nič zakladať na pozemských statkoch. Hroby učia nás bezcennosť 

pozemských statkov. Nik nemôže vziať so sebou majetok svoj. (1. Tim. 6, 7) Keď bohatý kráľ Kroesus 

ukázal mudrcovi Solonovi svoje poklady a spýtal sa, či považuje ho za šťastného, povedal tento: ≪Ó, 

pred smrťou nemá sa nik považovať za šťastného!≫ Kroesus, ktorého tieto slová urazili, poznal ich 

pravdivosť len potom, keď po prehratej bitke mal byť spálený na hranici.  

— Preto ani nemáme úzkostlivo túžiť po pozemských statkoch; lebo Kristus hovorí: 

≪Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich hrdza a mole zožerú a kde ich zlodeji vykopú a ukradnú, 

ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani hrdza, ani mole nezožerú a kde ich zlodeji nevykopú, 

ani neukradnú≫ (Mat. 6, 19—20) Krásne modlil sa Šalomon: ≪Nedaj mi chudoby a bohatstva; udeľ 

mi len, čo k vyživeniu svojmu potrebujem≫. (Prísl. 30, 8) Sv. Pavol hovorí: ≪Majúc pokrm a odev, 

buďme s tým spokojní≫. (1. Tim. 6, 8) Prečo učil nás Kristus modliť sa za každodenný chlieb? 

 

2. Avšak pozemské statky sú človekovi užitočné, lebo si nimi môže nadobudnúť 
večné zásluhy. 
 

Pozemské statky z jednej strany prispievajú k nášmu súčasnému blahu; zbavujú nás mnohých 

starostí, spríjemňujú nám život a zabezpečujú nám istý vplyv na svojich blížnych. Kto má majetok, 

ten v istom ohľade je malým kráľom. Na druhej strane sú prostriedkami k dosiahnutiu večnej 

spásy. To vyplýva zo slov Kristových, ktoré v deň súdny povie k tým, čo budú po pravici. (Mat. 23, 
34) Neobdržali ste svojho majetku, aby ste tu bez prestania hodovali, ale aby ste chudobným pomáhali. 

(Sv. Zl.) Statky pozemské teda sú na to, aby človekovi slúžili a nie aby človek im slúžil. (Sv. Alf.) 

 
3. Pánom pozemských statkov je Boh; my sme len ich správcami. 
 

Pánova je zem a plnosť jej. (Ž. 23, 1) Moje je striebro a moje je zlato, praví Pán zástupov. (Ag. 2, 9) Nič 

nesmieme nazývať svojim; lebo všetko patrí Bohu. (Tert.) Keď teda dávame almužnu, rozdávame len 

cudzie statky a nie svoje vlastné. (Sv. Pet. Dam.) K jednému kniežaťu prišiel raz žobrák. Na otázku, 
ako sa opovážil vojsť až do chyže, odpovedal žobrák, že si to mohol dovoliť, keď dom tento je len pre 

pocestných. ≪Akože to?≫ pýtal sa knieža. Nato povedal žobrák: ≪Kto bol pred vami v tomto dome?

≫ Knieža odvetil: ≪Môj otec≫. ≪A kto bol tu pred vaším otcom?≫ spytoval sa žobrák. ≪Môj dedo≫

, odpovedal knieža. Tu poznamenal žobrák: ≪Nuž vidíte, že jeden vždy odchádza a druhý prichádza, 

aby tu býval. A tak či nie je to dom pre pocestných?≫ Knieža, ktorý hneď pochopil zmysel  slov, mal 
z toho radosť a obdaroval žobráka. (Meh.) Áno, my nie sme páni, ale len dočasní majitelia a šafári 

pozemských statkov.  
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4. Človek teda smie používať pozemské statky len tak, ako Boh chce. A Boh chce, 

aby sme zo zbytku svojho núdznym pomáhali. 
 

Ani len svoje zmysly a údy svojho tela nesmieme svojvoľne použiť ale len podľa poriadku Bohom 

ustanoveného. Práve tak má sa vec i s majetkom. (Sv. Asterius)  
— Ako každý správca statkov musí účtovať svojmu pánovi, tak i človek Pánu Bohu. Boh bude 

požadovať odpočet z používania hrivien. (Mat 25, 14) Pri smrti povie nám Boh: ≪Vydaj odpočet z 

vladárstva svojho.≫ (Luk. 16, 2) 
 

II. Príkaz konať skutky milosrdenstva. 
 

1. Keď Kristus hovoril o poslednom súde, prikázal nám čo najprísnejšie, aby sme 

núdznym pomáhali; lebo osvedčil, že večnú spásu udelí len tým, čo svojim 
núdznym blížnym pomáhali. 
 

Pri poslednom súde, ako vraví, postaví jedných ľudí na pravicu, druhých  na lavicu. K tým na pravici 

povie: ≪Poďte, vy požehnaní Otca môjho! Vládnite kráľovstvu, vám pripravenému od ustanovenia 

sveta. Lebo bol som lačný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som počestný a 

prijali ste ma; bol som nahý a zaodeli ste ma ; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a 

prišli ste ku mne≫. Potom mu títo odpovedia: ≪Pane, kedyže sme ťa videli?≫ A Kristus povie:              

≪Amen pravím vám, čo učinili ste jednému z týchto najmenších bratov mojich, mne ste učinili!≫ 

Nato prehovorí k tým na lavici: ≪Odstúpte odo mňa, vy zlorečení, do ohňa večného! Lebo bol som 

lačný a nedali ste mi jesť, bol som smädný a nedali ste mi piť atď.≫ Potom mu títo odpovedia: ≪Pane, 

kedyže sme ťa videli?≫ A Kristus povie: ≪Čo neučinili ste jednému z týchto  najmenších, ani mne ste 

neučinili!≫ (Mat. 25, 31— 46) Chudobní musia vydobyť si nebo trpezlivosťou, bohatí však skutkami 

milosrdenstva. (Sv. Ludv. IX.) Radi dávame, čo je menšie, aby sme nestratili, čo je väčšie; dáme si 

odrezať nohu alebo rameno, aby sme si život zachovali. Tak i ty dávaj čiastočne menšie dobro - 
majetok, aby si neprišiel o väčšie dobro - večnú spásu. 
 

1.1. Bohatí sú najviac zaviazaní pomáhať núdznym. 
 

Od každého, komu mnoho bolo dané, bude mnoho požadované. (Luk. 12, 48) Bohatí majú nadbytkom 

svojim pomáhať chudobným v nedostatku. (2. Kor. 8, 14) Bohatý má podporovať chudobného, ako 
brest podporuje vinič. Brest je strom vysoký, no neúrodný. Vinič leží pred ním na zemi, kde ovocie 

jeho ľahko môže zhniť. Aby sa to však nestalo, dávajú Taliani tak rásť viniču, aby sa po breste hore 
vinul; tu má svetlo i povetrie a darí sa mu dobre. Ako s brestom, tak je i s boháčom: bohatstvo jeho 

nedáva mu nárok na večnú odplatu: skutočne bohatým je len vtedy, keď pomáha chudobným. 

(Hermas) No lebo boháči neradi dávajú, sú v nebezpečenstve, že stratia večnú spásu. Kristus 

hovorí: ≪Ľahšie je ťave prejsť cez uško ihly, než boháčovi vojsť do kráľovstva nebeského≫, (Mat. 19, 

24) Povraz z ťavej srsti musí sa najprv rozpliesť na vlákna, a len tieto prevlečú sa uškom ihly; tak i 

boháč musí rozdeliť svoj majetok, aby niečo dal. ≪Súčasné šťastie podobá sa na hrniec s vriacou 

vodou; daj pozor, aby si sa neobaril≫. (Sv. Vin. Fer.) Bohatí sú práve v takom nebezpečenstve, že 
zahynú, ako plavci, ktorí nabrali mnoho tovaru. (Sv. Zl.) Pes ani za kráľovstvo nedal by koštiaľ, ktorý 

ohrýza, boháč ani za celú spásu nechce byť bez súčasných statkov svojich. (Sv. Bern.) Bohatí nechcú 
nič dať preto, že prítomné šťastie svoje považujú za pravú spásu; zdanie považujú za skutočnosť, ako 

pes, čo s kusom mäsa išiel cez potok, no obraz mäsa, ktorý vo vode zočil, mal za skutočné mäso, 
chcel ho chmatnúť a tak stratil svoje mäso. (Sv. Vinc. Fer.) Až pri smrti pocítia ľudia bohatí svoju 

biedu, ako vták, čo na lep sadol, až potom cíti, že je lapený, keď chce uletieť. Boháči, keď v hodinu 

smrti prebudia sa k životu večnému, pocítia, že sú tak oklamaní, ako človek, ktorému sa o veľkom 

šťastí snívalo. (Ž. 75, 5) Preto Boh mnohými prekážkami zahradil cestu k bohatstvám, ako roľník 

tŕňovým plotom ohradzuje svoje pole, keď nechce, aby mu iní po ňom chodili. (Sv. Bern.) 
 

1.2. Aj chudobný môže pomáhať svojim blížnym, v núdzi postaveným. 
 

Tobiaš hovorí: ≪Budeš-li mať mnoho, dávaj hojne, ak málo budeš mať, i z mala rád udeľuj.≫ (4, 9) 

Kto blížnemu z lásky podá pohár vody, ak viac nemôže dať, bude mu to pripočítane ako Zachejovi, 
ktorý polovicu svojho majetku rozdáva chudobným. (Sv. Aug.) Chudobná vdova v chráme s malou 

obetou svojou dala viac, než všetci boháči. (Luk. 21) Vdova v Sarepte dala Eliášovi svoj posledný olej. 

(3. Kráľ. 17, 12) 
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1.3. Kto blížnemu svojmu v núdzi nepomáhal, nenájde u Boha milosrdenstva. 
 

Sv. Jakub hovorí: ≪Súd bez milosrdenstva tomu, kto neučinil milosrdenstva≫. (2, 13) Boháč v 

evanjeliu prišiel do pekla, lebo nedával almužny. (Luk, l6, 19) ≪Kto zapcháva ucho svoje, keď 

chudobný volá, i on bude kričať a nebude vypočutý≫. (Prísl. 21,13) Kto chudobným neudeľuje, pácha 
na nich lúpež a odníma im život. (Sv. Zl.) Boháč ukrutného srdca má sa považovať za zlodeja, lebo v 

skrini svojej ukrýva poklady, čo iným odobral. (Sv. Zl.) Kto len sebe samému privlastňuje dary prírody, 

prehrešuje sa na živote núdznych spolubratov svojich; pácha každodenne vraždu na tých, čo hynú. 

(Sv. Reh. V.) Výhovorka, že sa chudobným nič zlé nerobí, nie je dostatočná. Kedykoľvek zanedbáme 
almužnu, podliehame trestu, aký patrí tým, ktorí blížnemu berú, čo je jeho. (Sv. Zl.) Kto chudobnému 

uťahuje, tomu Boh z hrdla vytrhne. (Záturecký, ≪Slov. porekadlá.) 
 

2. Každá pomoc, ktorú núdznemu blížnemu preukazujeme, nazýva sa skutkom 
milosrdenstva alebo almužnou. 
  
Nazýva sa skutkom milosrdenstva, lebo je skutok, ku ktorému nás popudzuje cit útrpnosti a či 

milosrdenstvo. 
 

3. Sú telesné i duchovné skutky milosrdenstva, podľa toho či blížnym svojim 
pomáhame v telesných a či v duchovných potrebách. 
 

Telu nášho blížneho môže chýbať: jedlo, nápoj, odev, prístrešie, sloboda, zdravie alebo život. Ako 
môžeme mu tu pomáhať? 

— Duchu nášho blížneho môže chýbať:  
poznanie pravdy (tu je potrebné poučenie alebo rada);  

dobrá vôľa, preto uráža Boha alebo nás (tu je potrebné pokarhanie alebo trpezlivé znášanie alebo 

odpustenie); radosť mysle (tu je potrebne tešenie).  

No keď blížnemu vôbec nemôžeme pomáhať alebo len málo, máme prosiť Boha, aby pomáhal. (Tu 

teda je potrebná modlitba). 
 

III. Najdôležitejšie skutky milosrdenstva. 
 

I. Telesné skutky milosrdenstva sú: 
1. Hladných kŕmiť,  
2. Smädných napájať,  
3. Nahých zaodievať,  
4. Pocestných do hospody prijímať,  
5. Väzňov vykupovať,  
6. Chorých navštevovať,  
7. Mŕtvych pochovávať. 

 

1. Hladných kŕmiť. Vdova v Sarepte nakŕmila Eliáša, Abrahám troch mužov, Kristus päť tisíc ľudí; 

sv. Alžbeta, krajinská grófka turingska, počas hladu (1215) darovala celú zásobu obilia; sv. pápež 

Rehor Veľký (+ 604) veľmi často choval u svojho stola 12 chudobných: sv. Ludvik, kráľ francúzsky 

(†1270), choval denne 120 chudobných, vo sviatky 200; neraz ich aj obsluhoval.  
2. Smädných napájať. Samaritánka pri studni Jakubovej dala piť Spasiteľovi; Rebeka Eliezerovi, 

sluhovi Abrahámovmu. Chudobným môžeme dávať rozličné nápoje: mlieko, víno, pivo, lieky ap.  

3. Nahých zaodievať. Tabita v Joppe šatila chudobné vdovy. Sv. Martin dal v Amiensi jednému 
chudobnému polovicu svojho plášťa (333). Aj vianočné dary pre chudobné školské deti sú skutok 

milosrdenstva.  

4. Pocestných do hospody prijímať. K pohostinstvu povzbudzuje nás sv. Pavol, keď píše: ≪Na 

pohostinstvo nezabúdajte; lebo týmto niektorí nevedomky prijali do hospody anjelov≫. (Žid. 13, 2) 

Abrahám a Lot mali šťastie pohostiť anjelov v podobe ľudskej. Milosrdný Samaritán zaviedol Žida do 
hospody. Mária a Marta prijali Ježiša do domu svojho a hostili ho. Skutok milosrdenstva konajú i 
mnísi na hore Sväto-bernhardskej. (Na hranici Itálie a Švajčiarska, juhovýchodne od jazera 

Ženevského.) Skrze cvičených veľkých psov zachraňujú pocestných, nešťastím zastihnutých, 

odnášajú ich do hospody, kde ich opatrujú a zase zdravých prepúšťajú. Ešte dnes chodieva 

Bernhardským priesmykom každoročne asi 20.000 ľudí, čo z Itálie na sever alebo naopak cestujú, 
aby si prácu hľadali. Dnes, kde telegrafy z tamojšej kláštornej hospody môžu ľahko upozorniť na 

hroziace nešťastie, tento prechod už nie je tak nebezpečný, ako predtým. No predsa i teraz ešte 

pocestní alebo mnísi pri pomáhaní niekedy padajú za obeť snehovým lavínam.  

5. Nevinných väzňov vykupovať. Samo sebou rozumie sa, že uväznených zločincov nesmieme 

vyslobodiť; taký skutok bol by zločin. Ale ovšem v niektorých štátoch, ako v Číne alebo v Turecku sú 
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v žalároch také mizerné pomery, že navštevovanie a podporovanie väzňov je záslužný skutok. 

Abrahám vyslobodil Lota z rúk zbojníkov, kresťania v Damasku vyslobodili sv. Pavla. Skutok 

milosrdenstva konala rehoľa ≪svätej Trojice≫; táto bola založená r. 1000 s cieľom vykupovania 

kresťanských otrokov zo zajatia tureckého. Vykupovanie dialo sa peniazmi alebo náhradníctvom. 

Rehoľa vyslobodila asi milión kresťanských otrokov. Asi 9000 členov tejto rehole podstúpilo smrť 
mučenícku. Skutky milosrdenstva koná Spolok detinstva Ježišovho na zachránenie pohodených detí 

pohanských v Číne, ako i Spolok na vyslobodenie čiernych otrokov v Afrike, založený kardinálom 

Laevigeriem (č. lavižrim) v Kartágu. 
 

Ale navštevovanie chorých len vtedy je skutok milosrdenstva, keď koná sa preto, aby sme 
pomáhali duši alebo telu chorého. 
 

Priatelia Jóbovi svojou návštevou chorého nemali zásluhy, ale ovšem milosrdný Samaritán, ktorý 

opatroval raneného Žida. Sv. Alojz v Ríme slúžil chorým počas moru (†1591) Chorých opatrovali i : 

sv. Ján z Boha a rehoľa ním založená pod menom ≪milosrdných bratov≫ (1617), sv. Vincent z Pauly 

a ním založená rehoľa ≪milosrdných sestier≫ (1618) Obetovanie sa katolíckych kňazov pri 

navštevovaní chorých, zvlášť počas nákazlivých chorôb, je skutok milosrdenstva. 

 
Mŕtvemu preukazujeme skutok milosrdenstva, keď sa o slušný pohreb jeho postaráme, mŕtvolu jeho 

k hrobu vyprevádzame, alebo náhrobník mu postavíme. 

 
Tobiaš pochovával mŕtvych počas prenasledovania Židov za Senacheriba. Obyvatelia naimskí 

vyprevádzali mŕtvolu mládencovu. Jozef Arimatijsky a Nikodém pochovali mŕtve telo Kristovo. ≪Keď 

mŕtvych pochovávame, preukazujeme službu lásky tým, čo ju už nemôžu odplatiť; druhov rovnakej 

prirodzenosti chránime od vtákov a divokej zveri≫. (Sv. Bernardín) Nesmieme si nevšímať tiel 

zomrelých, obzvlášť spravodlivých, lebo boli nástrojmi duše. (Sv. Aug.)  

— V niektorých krajoch konajú sa po pohreboch kary, zväčša na trovy pozostalých. Koľká to 

ľahkomyseľnosť! Miesto toho, aby dobrými skutkami osožili zomrelým, oddávajú sa tam hýreniu a 

často do biedy uvrhujú celú rodinu. Tým súčasne odháňajú i milosť Božiu, ktorá pri pohrebe 
spasiteľne pôsobila na človeka. Niekde taký zlozvyk je už zakázaný svetskou vrchnosťou. 
 

Okrem menovaných 7 telesných skutkov milosrdenstva sú ešte iné, napr. 

požičiavanie peňazí, zachránenie života, pomáhanie v nešťastných prípadoch a pod. 
 

Skutok milosrdenstva vykonala kráľovská dcéra, keď zachránila dieťa Mojžiša; Veronika, keď 

Spasiteľovi podala ručník k zotretiu potu. Taký skutok konajú členovia hasičských spolkov, keď pri 
požiaroch pomáhajú. Ba záslužné je každé vľúdne slovo, každá prívetivá odpoveď, daná blížnemu 
preto, že zastupuje Krista. Z toho dôvodu hovorí Spasiteľ, že odplatí i pohár vody, ktorý v mene jeho 

podáme tým, čo jemu patria. (Mar. 9, 40) 

 

II. Duchovné skutky milosrdenstva sú:  

1. Neznalých vyučovať,  

2. Pochybujúcim dobre radiť,  
3. Hriešnikov karhať,  

4. Krivdu trpezlivo znášať,  
5. Ubližujúcim odpúšťať, 
6. Zarmútených tešiť,  

7. Za živých i mŕtvych sa modliť. 

 
Neznalých blížnych môžeme vyučovať buď vo veciach náboženstva alebo v iných užitočných 
predmetoch a síce ústne alebo skrze dobré spisy. Skutok milosrdenstva konali a konajú všetci sv. 

apoštoli, hlásatelia viery v rozličných národoch, misionári v krajinách pohanských, všetci kazatelia, 

katechéti, spovedníci, kresťanskí spisovatelia i všetci učitelia. ≪Najbožskejší zo všetkých božských 

skutkov je spolupracovanie na spasení duše človeka≫. (Sv. Dion.) Tí, čo iných v náboženstve vyučujú, 

dosiahnu v nebi vyšší stupeň blaženosti a slávy. Daniel hovorí: ≪Ktorí v spravodlivosti vyučujú 

mnohých, budú sa ligotať ako hviezdy na večné veky≫. (Dan. 12, 3) Podobný skutok milosrdenstva 

konajú tí, čo milodarmi v peniazoch alebo zbieraním listových známok podporujú misionárov. 
Listové známky, ako známo, predávajú sa do väčších zbierok, upotrebujú sa na ozdobenie stien 

v dvoranách alebo na zostavenie obrazov. Tak istý úd školských bratov kresťanských v Cachach bez 

štetca a bez tužky zostavil obraz poslednej večere od Leonarda dá Vinei z 12.000 listových známok, 

zbieraných po všetkých krajinách. Sú listové známky, za ktoré sa pre ich zriedkavosť a starobylosť 

platí mnoho tisíc korún. V Rakúsku zasielajú sa listové známky vel. o. Sev. Grimmovi v Linci na 
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podporu trappistov-misionárov v južnej Afrike; v Germánií farárovi Steinovi v Siggene, pošta Isny vo 

Virtembergsku. (Tento pán zozbieral za 18 rokov asi 80 centov známok poštovej hodnoty a pod., utŕžil 

za to 70.000 korún, napomohol vyše 100 misiám a vykúpil 600 pohanských detí.) Alebo môžu sa 

poslať profesorovi J. Scheuermannovi v Offenburgu v Badensku. No listové známky len tak majú 

cenu, ak nie sú veľmi poškodené a ich zubatosť je neporušená. Poštové listy, kuverty a krížové obálky 
s vtlačenými známkami musia sa celé dodávať. Zbieraj a tvoja usilovnosť donesie ti hojný úžitok!  

 

Pochybujúcim dobre radiť je síce skutok milosrdenstva; avšak radu máme si vopred rozvážiť 

a nenatískať ju blížnemu. Egyptský Jozef dal dobrú radu Faraónovi, Ježiš bohatému mládencovi, 

Gamaliel vysokej rade židovskej.  
 

Máme karhať hriešnych blížnych, ak môžeme to urobiť bez svojej ujmy a keď 

dúfame, že to bude mať výsledok. 
 
Bol by to ukrutný človek, ktorý by nevystríhal slepého, keď ho vidí stáť na kraji priepasti; ešte 

ukrutnejší je, kto mohol by svojho brata zachrániť od večnej smrti a zanedbá to z lenivosti. (Sv. Aug.) 

Kto môže napraviť niečo a zanedbá, je bez pochyby účastný na hriechu. (Sv. Reh. V.) Boh bude 

požadovať odpočet z duše nášho blížneho, ak sme mohli, ale zanedbali pracovať na spasení duše jeho. 
(Sv. Reh. V.) Keď si človek zababral šaty, upozorňujeme ho na to ; no keď je zohavený škvrnami 

duchovnými, dávame mu zahynúť. (Sv. Zl.)  
— Biblické príklady karhania: Noe kázal pokánie súčasníkom svojim. Lotor na pravici karhal lotra na 

lavici. Karhanie ponáša sa na soľ. Táto strpčuje rany, avšak hojí ich; tak i karhanie je nepríjemné, 

ale užitočné. Kto by z karhania mal veľkú škodu, nie je k nemu zaviazaný; lebo nik nepotrebuje milovať 

blížneho viac, než seba samého. (Len predstavený musí karhať; lebo musí jednať nielen snáď z 
ohľadov lásky, ale i spravodlivosti.) Karhanie máme vynechať i vtedy, keď vidíme, že by neosožilo. 
Ktože by bol taký blázon, že by karhal opitého? Napomínajme ho, no neskôr, keď je triezvy. 

 

Ale pri karhaní musíme sa držať poriadku, Kristom predpísaného. 
 
Najprv máme karhať blížneho medzi štyrmi očami. Ak nás neuposlúchne, máme ho karhať pred 
jedným alebo dvoma svedkami. Ak ani to neosoží, povedzme jeho predstaveným. (Mat. 18, 15)  

 

Blížneho svojho smieme karhať len s útlocitom a láskou. 
 
Čím láskavejšie a šetrnejšie karháme, tým viac osoží karhanie. Ako klinec, ktorý chceme vbiť, hlbšie 

a ľahšie vnikne, keď ho namastíme, tak je to i s karhavými slovami; ak sa s útlocitom prednesú, viac 
účinkujú. (Sv. Martin) Ak karhanie má byť užitočné, musí podobať sa tichému dažďu. Dážď len vtedy 

vsiakne do zeme a zúrodni ju keď ticho prší; ale keď náhle príde a s veľkým šumom, trhá, pustoší 
zem a odtečie rýchlo. Práve tak je i s karhaním. (Korn. a L.) Ako zelený orech, tak i karhanie od prírody 

má v sebe čosi trpkého; preto musí sa posypať cukrom krotkomyselnosti. (Sv. Fr. S.) Ako nezrelé 
ovocie je ťažko stráviteľné a v žalúdku zapríčiňuje bolesť, tak i karhanie, keď obsahuje pravdy ťažko 

stráviteľné; preto musí sa uvariť a zohriať ohňom lásky. (Sv. Fr. S.) Prísnosť má byť spojená s 

krotkosťou, ako ruža s tŕním.  
— Preto odporúča sa pred karhaním uznať, čo je chválitebné a len potom vľúdne napomínať. Tak 

budeme podobní tým, čo najprv natiahnu kušu a len potom vystrelia šíp.  
— Naproti tomu nedosiahneme nič, dokonca blížneho urobíme ešte horším, ak ho hrubým tónom 

pokarháme. ≪Lebo hriešnik neodhodlá sa polepšiť svoj život, keď vidí, že nie je úprimne milovaný≫. 

(Sv. Alf.) Keby sme pocestného sácaním a kopaním chceli viesť na pravú cestu, išiel by práve opačnou 

cestou. Tak robí i človek, ktorého hlasnými výčitkami chceme priviesť k zmeneniu mysle. (Wen.) 
Furmani hľadia krotiť zdurené kone nie šibaním a krikom, ale pokojom; tak i kresťan má zachádzať 

s blížnym, ktorý stratil pravú cestu. (A. Stolz) Musíme prenasledovať chyby blížneho, no nie urážať 

osobu. 
 

≪Kto odvráti hriešnika od bludnej cesty, zachráni dušu jeho od smrti a prikryje 

množstvo hriechov≫. (Jak. 5, 20) 
 
Ako namáhal sa preto sv. evanjelista Ján, aby zachránil nešťastného mládenca, ktorý ním obrátený 

neskôr stal sa zbojníkom. Vyhľadal ho v horách a bežal za ním so slovami: ≪Prečože, synu môj utekáš 

pred svojim otcom, bezbranným starcom ? Neboj sa ! Ja sám vyprosím ti u Krista odpustenie a 

vykonám zadosťučinenie ≫. Tieto slová lásky obrátili ho. (Meh.) Nemôžeme viac prenasledovať Krista, 

ako keď mu odoberáme duše; ani nemôžeme ho viac uctiť, ako keď mu naspäť privádzame poblúdené 

duše. (Sv. Aug.) Táto almužna stojí viac, ako celý svet; lebo jedna duša je vzácnejšia, ako celý svet. 
(Sv. Aug.) Nič nemôže sa porovnať s cenou duše. Hoci by si dal chudobným nesmierne sumy peňazí, 

to je toľko ako nič voči tomu, ak obrátil si jednu dušu. (Sv. Zl.) Kto obráti hriešnika, hoden je väčšej 
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odplaty, ako ten, čo z nebezpečenstva života vyslobodí kráľovho syna; lebo zachráni syna nebeského 

Kráľa a síce nie od súčasnej, ale od večnej smrti. 

 

Ak trpezlivo znášame krivdu, osožíme nielen sebe, ale i blížnemu: chránime ho 
totiž od ešte väčšej neláskavosti a privedieme ho ľahšie k tomu, aby svoju krivdu 

uznal. 
 

Dávid trpezlivo znášal pohanenie od Semeiho; tento uznal svoju krivdu a potom prosil kráľa o 

odpustenie. (1. Kráľ. 16 10) Nič nestratíme, keď trpezlivo znášame krivdu. Lebo naša nevinnosť vyjde 
raz na svetlo a potom za svoju trpezlivosť dostaneme veľkú  odplatu.  
— Veľmi záslužné je tiež, keď sa nevyhovárame, ak robí sa nám nejaká výčitka. (Sv. Ter.) No žiaľ, 

mnohí ľudia sú podobní ježovi, ktorý hneď skrúca sa do klbka, ak sa ho len dotkneme; lebo akonáhle 

sa im niečo vytýka, hneď prednášajú všelijaké výhovorky.  
— Avšak máme sa brániť proti krivde, keby nám trpezlivé znášanie krivdy prinieslo skôr škodu, než 
osoh. Malej urážky nemáme si povšimnúť, no proti výčitke ťažkého zločinu máme sa brániť. (Sv. Fr. 

S.) Stredná cesta vo všetkom je najlepšia. 
 

Že ubližujúcim odpúšťame, ukazujeme tým, že sa im nepomstíme, ale s nimi i 

vľúdne zachádzame a im podľa možnosti dobre činíme. 
 

Krásny príklad dáva nám egyptský Jozef; nepomstil sa na svojich bratoch, objímal ich, bozkával a 

zasypal darmi. Aj kráľ Dávid odpustil Semeimu; lebo nepomstil sa na ňom.  

— Ak radi odpúšťame tomu, ktorý nás urazil, i Boh odpustí nám hriechy naše. Mysli na 5. prosbu v 
Otčenáši. Kto svojmu bratovi rád odpúšťa, dosiahne od Boha milosrdenstvo. 
 

Zarmútených tešiť môžeme tak, že im srdečný súcit prejavujeme, príčiny k úteche 
podávame alebo v núdzi pomáhame. 
 
Prejavenie súcitu v nešťastí nazýva sa vyjadrením sústrasti.  
— Príčiny k úteche, aké ľuďom môžeme podávať sú rozličné: Chudobných a nešťastných tešíme 

poukazovaním na prozreteľnosť Božiu a na radosti nebeské, hriešnikov poukazovaním na 

milosrdenstvo Božie a pod.  
— Ale najšľachetnejšie konáme, keď im v núdzi pomáhame. Týmto spôsobom Kristus tešil matku 

naimského mládenca i obe sestry Lazárove.  
— Zármutok je choroba mysle a preto škodí človeku. (Prísl. 25, 20) Kto teší zarmútených, koná 

podobný skutok, ako ten, čo opatruje chorých. (Sv. Reh. Veľ.) Potecha v zármutku podobá sa dažďu 

počas suchoty. (Sv. Zl.) Veľkou potechou pre smutného je, ak len má niekoho, kto s ním cíti srdečnú 

útrpnosť. (Sv. Ambr.) 

 

Modlitba za živých i mŕtvych je Bohu veľmi príjemná. Táto modlitba osoží súčasne 

im i nám. Nadovšetko chce Boh, aby sme sa modlili za svojich rodičov a dobrodincov, 
ďalej za pápeža, krajinského panovníka, biskupa a duchovného pastiera, konečne i 

za svojich nepriateľov. (Luk. 6, 28) 
 

Sv. Pavol osvedčuje, že dobré a vzácne pred Bohom je, keď sa modlíme za všetkých ľudí, obzvlášť za 

kráľov a vrchnosti. (1. Tim. 2, 3) Ďalej hovorí sv. Písmo: ≪Svätá a spasiteľná myšlienka je modliť sa 

za zomrelých, aby hriechov zbavení boli≫. (2. Mach. 12, 46)  

Nielen nič nestratíme, ale i získame veľmi mnoho, keď sa za blížneho láskavo prihovárame u Boha. 
(Sv. Gertr.) Modlitba, ktorú za iných konáme, rozmnožuje naše zásluhy. (Sv. Fr. S.) Modlitba priťahuje 
nám i požehnanie Božie. To vidíme na slávnom víťazstve vojvodcu Judasa Machabejského nad 

Nikanorom; Judas totižto dal najprv konať obetu za padlých bojovníkov. (2. Mach. 15)  
Lenže modlitba za iných nemá vždy hneď svojho účinku. Keď sv. Gertruda sťažovala sa, že na ľuďoch, 

za ktorých sa modlila, nevidela nijakého polepšenia, povedal jej Kristus: ≪Ani jedna verná modlitba 

nezostane bez následku, hoci spôsob, akým javí sa ten následok, ostane človeku skrytým≫. Príklady 

modlitby za iných (a či prímluvy): Abrahám modlil sa za Sodomu, Mojžiš za svoj ľud, kresťania za 

uväzneného Petra. Aj Kristus pri poslednej večeri modlil sa za svojich učeníkov i za celú Cirkev, potom 

na kríži za svojich nepriateľov. ≪Keď Pán celú noc sa modlil, nemodlil sa, aby niečo pre seba obdržal, 

ale aby pre teba niečo vyprosil≫. (Sv. Ambr.) Sám Spasiteľ dáva ti teda najkrajší príklad. Pováž tiež, 

že v Otčenáši modlíme sa za všetkých blížnych; lebo vravíme: ≪Príď k nám kráľovstvo tvoje≫, ≪

chlieb náš každodenný daj nám≫ atď. 
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IV. Ako máme konať skutky milosrdenstva? 
 

1. Nesmieme dobre činiť blížnemu iba len preto, aby sme od ľudí boli videní alebo 

chválení, inak dostali sme odplatu už na zemi. (Mat. 6, 1) Ani nesmieme dobre činiť 
blížnemu iba preto, aby sa nám za to odslúžil. (Luk. 14, 12) 
 

Spasiteľ hovorí: ≪Keď almužnu dávaš, nech nevie ľavica tvoja, čo činí pravica≫ (Mat. 6, 3), t.j. máš 

byť taký, akoby si o svojej almužne nič nevedel. Preto i svätí zväčša chceli ostať nepoznanými pri 
dávaní almužny. Sv. biskup Mikuláš (†342) mal zvyk v noci oblokom vyhadzovať peniaze chudobným 

ľudom; český kráľ Václav (†936) v noci nosieval almužnu do chalúp chudobných; podobne robili iní 

svätí.  

— Čím menšiu odplatu za skutky milosrdenstva dostaneme na zemi, tým väčšiu máme očakávať po 
smrti. Preto radšej máme dobre činiť takým ľudom, čo sa nám nemôžu odslúžiť: chudobným, slabým, 
chromým, slepým; tak žiada to Spasiteľ. (Luk. 14, 13) Ani nesmieme požadovať nijakej vďaky. 

Dobročinným ľudom vodí sa často, ako Pánu Bohu: žnú nevďaku. No predsa majú, ako Boh, i 

nevďačným preukazovať dobrodenia. Veď práve v tom záleží milosrdenstvo. 
 

2. Máme dobre činiť blížnemu pre Krista. 
 

Ohľad na Krista má teda byť pohnútkou, ktorá nás vedie k dávaniu almužny. Mysli na slová Kristove 

pri poslednom súde. ≪Keď si teda videl svojho brata, videl si v ňom Boha≫. (Klem. Alex.) Preto sv. 

Magdaléna Pazíska právom dávala prednosť skutkom milosrdenstva pred modlitbou a hovorila:           

≪Keď rozjímam, Boh mi pomáha, no keď blížnemu dobre činím, ja pomáham Bohu, lebo čo blížnemu 

činím, to Boh tak považuje, akoby som to jemu činila≫. 
 

3. Máme dobre činiť blížnemu rýchlo a s prívetivou tvárou. 
 

Neodkladajme almužnu na zajtra, ak ju hneď môžeme dať (Prísl. 3, 28) Kto rýchlo dáva, dvojnásobne 

dáva.  
— Kto koná milosrdenstvo, nech koná ho s úprimnosťou. (Rim. 12, 8) Veselého darcu miluje Boh. (2. 

Kor. 9, 7) Preto chudobnému nemáme robiť výčitky. (Sir. 18, 18) Kto sa na chudobného hrubo osopuje, 

ponáša sa na lekára, čo znovu raní chorého, ktorý sa k nemu utieka. Ani nemáme sa najskôr dlho 
vypytovať chudobného, ba máme dobre činiť núdznemu z vlastnej pohnútky a ani nečakať na jeho 

prosby. Konečne nemáme sa zatvárať pred chudobnými. Sv. Ján Almužník, patriarcha alexandrijsky, 

vravieval: ≪Keď nám Boh všemohúci v každom čase dovoľuje, aby sme mu prosby svoje prednášali, 

a vždy je pripravený vypočuť ich, nuž naozaj tým viac je slušné, aby sme sa my, ktorí sme len prach 

a popol, voči bratom a sestrám svojim tiež tak ochotnými ukazovali≫. (Meh.) Cisár Rudolf neraz 

povedal: ≪Pripúšťam k sebe každého; lebo nie na to vyvolili ma za kráľa, aby som sa zamykal≫. 
 

4. Len zo svojho nadbytku potrebujeme dávať almužnu. 
 

Ale nijako nemusíme vzdať sa toho, čo k výžive svojej alebo k životu podľa svojho stavu potrebujeme. 

Kristus hovorí: ≪Z toho, čo vám zostáva, dávajte almužnu≫. (Luk. 11, 41) Bohoslovci si myslia, že 

postačuje, keď dávajú sa 2 percentá ročných úspor (t j. zvyškov). Keby to všetci boháči robili, bolo by 

chudobným dostatočne pomožené. 
 

5. Len zo svojho vlastného majetku smieme dávať almužnu a síce len ľuďom, čo 

naozaj sú chudobní alebo nevládzu pracovať. 
 

Mnohí sa domnievajú, že môžu dávať almužnu na cudzí účet; jednému berú, druhému dávajú. 

Almužna, na ktorej krivda spočíva, je ohavnosťou pred Bohom. (Sv. Aug.) Kto teda má dlhy, nech 

radšej platí dlhy, a len potom, ak mu zvýši, nech dáva almužnu. ≪Spravodlivosť ide pred 

dobročinnosťou≫. (Sv. Aug.) Bola by veľká nespravodlivosť, keby sme jednému vzali šaty a dali ich 

druhému núdznemu; práve tak nespravodlivé je dávať almužnu z majetku, ktorý inému sme dĺžni. 

(Sv. Zl.) Kto z cudzieho majetku dáva almužnu, podobá sa zlodejovi alebo zbojníkovi, ktorý pri súde 
ponúka sudcovi časť lúpeže, aby ho skrotil; tým len ešte viac popudí sudcu proti sebe. A ty dúfaš 

získať Boha, keď dávaš almužnu zo skrivodlivého statku? (Sv. Aug.)  

— Kto však zaháľačom alebo korheľom dáva almužnu, ten prispieva k ich hriechom. ≪No lepšie je 

pomýliť sa v milosrdenstve, než pomýliť sa v prísnosti; lebo kde hospodár je tak štedrý, tam rozdávač 

jeho nesmie skupániť≫. (Sv. Zl.)  

— Avšak vôbec nemáme opravdivo núdznemu odoprieť almužnu preto, že je snáď hriešnik. Či i my 

hriešnici nedostávame od Boha mnoho almužny? ≪Milosrdný má byť podobný prístavu. Ako tento 

bez rozdielu prijíma všetkých, ktorým sa loď stroskotala, tak ani ty nemáš súdiť tých alebo žiadať 

počet od tých, čo do chudoby upadli, ale máš ich vyslobodiť z nešťastia≫. (Sv. Aug.) 



299 
 

6. Pri dávaní almužny máme zvlášť mať ohľad na svojich príbuzných, spoluveriacich 

a ľudí, čo sú chudobnejší. 
 

Sv. Pavol napomína nás: ≪Čiňme dobre všetkým, ale obzvlášť domácim viery≫. (Gal. 6, 10) ≪Ak 

všetkým nemôžeš pomáhať, musíš najprv prispieť tým, čo s tebou užšie sú spojení≫. 

— Avšak hodným chudobným vôbec nesmieme odoprieť almužnu len preto, že sú iného náboženstva, 

inej národnosti alebo naši nepriatelia. Máme byť podobní milosrdnému Samaritánovi. Nábožný 

patriarcha benátsky Agostini (†1892) stretol raz na ulici plačúceho muža. Spýtal sa ho, čo mu chýba. 

Muž vravel: ≪Moja žena je ťažko chorá a nemám peňazí, že by som jej zavolal lekára, ba nemám 

peňazí ani len na olej; chorá musí ležať po tme≫. Patriarcha hovoril: ≪Zaveď ma do svojho príbytku≫. 

Nato povedal zarazený muž: ≪Hľa, veď som ja žid, i moja žena je židovka≫. Biskup odvetil: ≪Preto 

nič. My všetci sme dietky jedného Boha≫. Navštívil manželov a dal im hojnú almužnu. (Warnsd. 

Hausbl.) 
 

V. Aký osoh donášajú nám skutky milosrdenstva ?  
 
Kto koná skutky milosrdenstva, robí si dlžníkom Boha. (Prísl. 19, 17) Lebo čo chudobným dávame, to 

podľa výpovede Kristovej dávame Bohu. (Mat. 25, 10) Teda požičiavame Bohu, keď dávame almužnu. 
(Sv. Zl.) No Boh zas prinavráti nám pôžičku s hojnými úrokmi. Almužna teda je najistejší kapitál, aký 

na úroky uložiť môžeme. 
 

1. Dávaním almužny dosiahneme odpustenie hriechov; hriešnik totiž dosiahne 
milosť ľútosti, spravodlivý odpustenie všedných hriechov a pokút za hriechy. 
 

Preto hovorí Kristus: ≪Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu≫. (Mat. 5, 7) Ako voda 

zaháša oheň, tak dávanie almužny ničí hriechy. (Sir. 3, 33) Sv. Ambróz teda dáva hriešnikovi radu: 

≪Vykúp sa peniazmi svojimi≫ Tú istú radu dáva Daniel kráľovi Nabuchodonosorovi. (Dan. 4, 24)  

— Hriešnik dávaním almužny dosiahne milosti pomáhajúce (či prispievajúce), ktoré znenáhla 

umožnia jeho obrátenie. ≪Daj Kristovi (t.j. chudobným, v ktorých Kristus žije) pokrm pozemský a on 

dá ti za to pokrm nebeský ≫. (Sv. Aug.) Niektorí dávaním almužny dosiahli mimoriadne milosti. 
Kornelius, pohanský stotník v Casarei, dosiahol dávaním almužny veľké milosti: Boh dal ho poučiť 

skrze anjela i vierozvesta, sv. Petra. (Sk. ap. 10) Neverecký básnik Klement Brentano (†1842) 

nadobudol si veľkou štedrosťou voči chudobným milosť viery; prozreteľnosť Božia viedla ho k posteli 
chorej Kataríny Emmerichovej v Dulmene, ktorá u Boha v milosti bola a tam sa úplne obrátil; neskôr 

spísal videnia Kat. Emmerichovej a tým spôsobil veľmi veľa dobrého. ≪Milosrdný teda činí dobre 

svojej vlastnej duši≫ (Prísl. 11, 17) Dávanie almužny chráni nás od večnej smrti. Rafael hovorí 

Tobiašovi: ≪Almužna oslobodzuje od všelijakého hriechu a od smrti i nedá duši prísť do temnoty≫ 
(Tob. 4, 11) Kto chudobným spravil dobré dni, nedožije sa zlého dňa. (Sv. Zl.) Boh nedopustí, aby 

človek, ktorý koná milosrdenstvo, bol stratený; daruje mu času i milosti, aby sa obrátil. (Sv. Aug.) 

Nikdy som nepočul, že by niekto nešťastnou smrťou zomrel, kto za života svojho rád vykonával 

milosrdenstvo; lebo taký má mnohých prímluvníkov. (Sv. Hier.) Spravodlivý udeľovaním almužny 

dosiahne odpustenie pokút za hriechy. Sv. Tomáš Akvinský je tej mienky, že dávanie almužny má 

väčšiu zadosť robiacu silu, než modlenie a postenie. 
 

2. Dávaním almužny dosiahneme večnú odplatu, ak sme pri ňom v stave milosti 
Božej. 
 

Cisár Ludvik II., Nemec, zablúdil raz na poľovačke (r. 855). Neskoro večer prišiel do jednej fary a 
poprosil nábožného kňaza Wulfhelma o nocľah. Tento vľúdne prijal neznámeho hosťa, pohostil ho a 

dal mu prichystať nocľah. Druhého dňa odobral sa nepoznaný cudzinec s poďakovaním. Po mnohých 

týždňoch prišiel zrazu jeden veľký pán i doniesol kňazovi list, opatrený cisárskou pečaťou; v ňom 

stálo vymenovanie Wulfhelma za biskupa munsterského (Meh.) Hľa, tak i Kráľ nebeský odmení ti vo 
večnosti tvoju almužnu spôsobom, aký ani za možný nechceš považovať! Almužna podobá sa zrnám 
obilia zasiatym v poli: tieto nezahynú, ale vyrastú na utešenú úrodu. (Sv. Zl.) Mravec zbiera na zimu; 

keď almužnu dávaš, zbieraš na druhý svet. (Sv. Aug.) ≪Nebo je práca kupecká: človek dáva 

pominuteľné, no Boh dáva mu za to večné≫. (Sv. Zl.) Môžeme večné zameniť súčasným, večné zakúpiť 

skrze súčasné. (Sv. Zl.) Šťastie kupcov spočíva v tom, keď môžu draho predať veci, ktoré lacno kúpili; 

v takom položení sme i my: za maličkosť v tomto živote, za kúsok chleba, za obšúchané šaty, ba za 
pohár vody kúpime si nebo. (Sv. Zl.) Keď Európania objavili Ameriku, dávali im tamojší domorodci 

zlato a striebro za bezcenné veci. ≪Nuž dávaj chudobným, čo nemôžeš podržať, aby si dosiahol, čo 

nemôžeš stratiť≫. (Sv. Aug.) Už teraz pri udeľovaní almužny mávame oblažujúci pocit. Istý mladík 

prišiel so svojim vychovávateľom k lesu, pri ktorom bosý roľník oral; čižmy jeho stáli na kraji lesa. 
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Mladík zbadal to a chcel ich prekryť. Avšak vychovávateľ poradil mu, aby radšej do každej čižmy vložil 

po peniazi a potom zďaleka sa díval, čo roľník bude robiť. Mladík uposlúchol; hneď potom bol roľník 

hotový a obúval si čižmy. Lebo ho tlačili, vyzul ich a pozeral, čo im chýba. No keď zbadal peniaze, 

padol na kolená a ďakoval Bohu, že mu práve v najväčšej núdzi pomoc poslal. Prosil o požehnanie 

pre svojho dobrodinca. Mladík, ktorý všetko to počul, povedal dojatý svojmu učiteľovi: ≪Takého 

blaženého pocitu som odjakživa ešte nemal≫ Hľa, aké požehnanie prináša dobročinnosť ≪Nemožno, 

žeby duša toho, čo núdznym preukázal milosrdensvo, napadnutá bola smútkom a nepokojom≫ (Sv. 

Zl.) 
 

3. Almužnou dosahujeme požehnanie Božie: Boh rozmnoží náš majetok a udelí 
nám zdravia i šťastia. 
 

Kto je náchylný k milosrdenstvu, bude požehnaný. (Prísl. 22, 9) Požehnanie Pánovo obohacuje. (Prísl. 

10, 22) Majetok štedrého človeka je podobný prameňu, ktorý nikdy nevysychá. Lebo Boh uisťuje:       

≪Kto chudobnému dáva, nebude trpieť núdze≫ (Prísl. 28, 27) Kristus sám hovorí: ≪Dávajte a bude 

vám dané≫ (Luk. 6, 38) Štedrá bola vdova v Sarepte voči prorokovi Eliášovi. Za to i dostala naspäť 

oveľa viac, než Eliášovi dala; lebo neubúdalo múky v hrnci, ani oleja v krčahu (džbáne), kým hlad 
trval. (3. Kráľ. 17, 14) Pekná je história o sv. Jánovi z Boha (†1550) a o zemanovi granadskom. Tento 

dal svätému značnú almužnu a ešte toho samého dňa išiel k nemu preoblečený za žobráka i dostal 

naspäť menovanú almužnu. Potom zeman dal svätému desaťkrát toľko a ostal mu najväčším 

dobrodincom. Tak robí i Boh. Prečo? ≪Keď chudobným dáme niečo z toho, čo nám Boh daroval, nuž 

to so ziskom stane sa zas vlastníctvom naším≫ (Sv. Zl.) Strom rastie tým viac, keď ho poobrezávame; 

tak i boháči stanú sa zámožnejšími, keď poobrezávajú svoje poklady, t.j. ukážu sa dobročinnými. (Sv. 
Bonav.) Sv. Pavla, hoci mala 5 detí, dávala hojnú almužnu. Keď ju preto príbuzní hanili, povedala: 

≪Najbohatšie dedičstvo, ktoré dietkam svojim môžem zanechať, je nebeské požehnanie, aké nám 

almužna priťahuje≫ Sv. Ján Zlatoústy vraví: ≪Požehnanie, čo na štedrosti spočíva, je najlepší statok, 
ktorý dedičom svojim môžeme zanechať≫ Štedrému daruje Boh zdravie telesné. Lebo Tobiaš toľko 

skutkov milosrdenstva vykonal, poslal Boh na zem archanjela Rafaela, aby ho uzdravil. (Tob. 12, 14) 
Mŕtva Tabita v Joppe bola Petrom vzkriesená k životu pre veľkú  štedrosť svoju. (Sk. ap. 9, 36) Štedrý 

má šťastie. Dávid volá: ≪Blahoslavený, ktorý pamätá na chudobného a núdzneho, v deň nešťastia 

vyslobodí ho Pán≫ (Ž. 40, 1) Židovský vojvodca Judas Machabejský dal za 12.000 drachiem striebra 

konať obetu v chráme jeruzalemskom za padlých bojovníkov. Onedlho približoval sa k Jeruzalemu 

sýrsky vojvodca Nikanor s ohromným vojskom. Ale Judas zvíťazil nad ním, hoci mal len 3000 vojakov. 

Z toho vidno, aké požehnanie prinášajú skutky milosrdenstva. (2. Mach. 15) A hoci by pozemská 

odplata hneď neprišla, ona predsa nevystane. Zrno na roli tiež hneď nevychádza, ani hneď neprináša 

úrodu. 
 

4. Dávaním almužny dosiahneme rýchle vypočutie modlitby. 
 

Preto anjel povedal Korneliovi: ≪Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred tvár Božiu≫. (Sk. ap. 

10, 4) Ak chcete, aby Boh vašu modlitbu vypočul, nuž vypočujte volanie chudobných. (Sv. Tom. Vili.) 

Boh ničomu nie je tak prístupný, ako milosrdenstvu. (Sv. Reh. Naz.) Dávanie almužny je ako pôst, 

krídlo modlitby. (Sv. Aug.) 

 

5. Dávaním almužny robíme si chudobných priateľmi; títo potom modlia sa za nás, 
a ich modlitba má veľkú silu. 
 

Tak najstarší zo židov podporovali prosbu stotníka pohanského v Kafarnaume, ktorý židom vybudoval 

synagógu; Kristus ihneď vyhovel ich prosbám. (Luk. 7, 3) Chudobní v Joppe prihovárali sa za Tabitu; 

tu vzkriesil ju Peter. (Sk. ap. 9, 39) Boh uisťuje, že modlitba chudobných nikdy nezostane nevypočutá. 
(Ž. 21, 25; 68, 34) No najviac modlia sa chudobní, keď sú v nebi. Preto napomína nás Kristus:               

≪ Robte  si  priateľov  z  nespravodlivej  mamony,  aby  vás,  až sa pominie, prijali do večných 

príbytkov≫. (Luk. 16,9)  

— Nepusť teda bez almužny ani jedného chudobného! Už pohan, rímsky cisár Titus (†81 po Kr.), 

považoval za stratený každý deň, v ktorý almužnu nemohol dávať.  
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13. Povinnosť vďačnosti. 
 

Spasiteľ hovorí: ≪Blaženejšie je dávať, než brať≫. (Sk. ap. 30, 35) To je preto, že ten, čo berie, je 

zaviazaný k vďake, darca však má nárok na odplatu. 

 

1. Komu skutok milosrdenstva bol preukázaný, ten zaviazaný je ku vďake najprv 
voči Bohu a potom aj voči dobrodincovi Svojmu; lebo Boh chce, aby sme za prijaté 
dobrodenia vďační boli. 
 
Máme byť vďační, t.j. máme uznávať dobrodenia a hľadieť, aby sme sa dobrodincovi odslúžili.  
— Vďaka patrí v prvom rade milému Pánu Bohu, lebo každý dar dokonalý je zhora, t.j. od Boha. (Jak. 

1, 17) Ľudia sú len sluhovia a nástroje Božie, teda len v druhom rade patrí im vďaka.  
— Kedykoľvek Ježiš prijal nejaké dobrodenie od svojho Otca nebeského, hneď pohliadol k nebu a 

hovoril: ≪Otče, velebím ťa≫, alebo ≪Otče, ďakujem ti≫. Tak robil pri vzkriesení Lazara. (Ján 11, 41) 

Ani nikdy neodišiel od stola bez toho, že by bol zaďakoval Otcovi svojmu; mysli na poslednú večeru 

alebo na jeho správanie sa v Emausi. Podobne robili svätí. Dávid volá: ≪Čím sa odmením Pánovi za 

všetko, čo mi učinil≫. (Ž. 115, 3) Prvé slová, ktoré oslepnutý Tobiaš po svojom uzdravení preriekol, 

boli: ≪Chválim ťa, Pane Bože Izraelský, lebo si má potrestal a zas uzdravil≫ (Tob. 11, 17) Keď Noe z 

korábu vystúpil, prvé, čo urobil, bolo: konal Bohu obetu vďaky. (1. Mojž. 8) Keď Kolumbus na objavnej 

ceste svojej zočil pevninu americkú, chválil Boha a z vďaky pomenoval ostrov Guanahani na ktorý 

najprv vystúpil, St. Salvadorom (t.j. ostrovom sv. Vykupiteľa) i postavil tam kríž (1492). Cisár 

František I., keď dostal správu o bitke pri Lipsku, ktorá šťastne dopadla, pred svojimi ľuďmi hneď 

padol na kolená a ďakoval Bohu (1813). Keď dostal si dobrodenie, zvykni hovoriť slová: ≪Buď Bohu 

vďaka≫ Hovorí sa, že i Matka Božia veľmi často opakovala tieto slová. Alebo vrav takto: ≪Sláva Bohu 

i Synu i Duchu Sv.≫ 
— Ale popri Bohu patrí vďaka i nášmu ľudskému dobrodincovi. Dávid, ktorý od Jonatana prijal 

mnoho dobrého, dal po jeho smrti priviesť k sebe chromého syna svojho dobrodinca, tešil ho, robil 

mu mnoho dobrého, dal mu vždy jedávať pri svojom stole i prinavrátil mu všetky role Saulove. (2. 

Kráľ. 9) Keď Dávid bol na vojne proti svojmu nevďačnému synovi, mal nedostatok všetkej potravy; tu 
jeden bohatý 80 ročný starec zaopatril ho všetkým, čo potreboval. Dávid chcel ho za to pojať so sebou 

do Jeruzalema a na konci jeho života urobiť mu mnoho dobrého. No lebo starec pre svoj vysoký vek 

odoprel dobrodenie, pojal kráľ so sebou jeho syna a preukazoval mu mnoho dobrého. Ešte pred svojou 

smrťou napomínal syna svojho Šalamúna, aby na syna tohto starca nezabudol a dal mu jedávať u 

svojho stola. (3. Kráľ. 2, 7) Tobiaš chcel archanjelovi Rafaelovi, ktorý ho na ceste sprevádzal, dať 
polovicu prinesených peňazí. (Tob. 12) Ba i nerozumné zvery sú vďačné: V Ríme bol raz utečený otrok 

menom Androklus v amfiteátri predhodený levovi; avšak lev lichotil otrokovi. Ľudia divili sa; no ešte 

viac, keď počuli, že otrok žil 3 roky v Afrike v jednej jaskyni, kde levovi vyhojil nohu, ktorá mu hnisala. 

Zločincovi hneď darovali život. (Meh.)  

Boh chce, aby sme za prijaté dobrodenia vďační boli. (1. Tess. 5, 18) Lebo Ježiš veľmi zazlieval 9 
uzdraveným malomocným, že sa mu nepoďakovali. (Luk. 17, 17) Boh najláskavejší často žaluje sa 

skrze prorokov na nevďačnosť ľudskú; hovorí: ≪Vôl pozná svojho majiteľa a osol jasle pána svojho; 

ale ľud môj Izraelský nepozná mňa≫. (Is. 1, 3) Sv. Pavol často napomínal kresťanov k povďačnosti. 

(Kol. 3, 15; Ef. 5, 20) Boh stvoril ľudské telo zo zeme a nie snáď z jemného vzduchu, zo zlata, mramoru 

alebo drahokamov. Boh totiž chcel, aby sa človek od svojej matky, zeme, učil vďačnosti, lebo zem 

rozmnožuje obdŕžané semä, čo u vzduchu, zlata atď. niet. (Sv. Ambr.) 

 
2. Vďačnosťou dosiahneme nové dobrodenia, no nevďakom upadneme do biedy. 
 
Vďačnosť nadobúda nám nové milosti od Boha. To vidíme na obete Noemovej; ledva zaďakoval Bohu, 

už obdržal nové zasľúbenia a dúhu na oblohe nebeskej ako zálohu. (1. Mojž. 8—9) Roľník seje nové 

zrno do úrodnej zeme, lebo vie, že tam bude žať hojnú úrodu. Podobne je i s Bohom. ≪Milému Bohu 

nič nie je príjemnejšie, ako vďačnosť za preukázané dobrodenia≫. (Sv. Zl.) Vzdávanie vďaky za prijaté 
dobrodenia robí človeka schopným prijať ešte väčšie dobrodenia. (Dion. Kart.) O človeka, ktorý sa  voči 

Bohu uznanlivým ukazuje, má Boh väčšiu starosť a ujíma sa ho viac. (Sv. Gert.) Vďačnosť je cesta, 

ktorou od Boha dosiahneme pomoc.  
- Nevďak zapcháva prameň milosti Božej. (Sv. Aug.) Nezaslúži nových dobrodení, kto za prijaté nevie 

ďakovať. (Sv. Tom. Akv.) Nevďak je nepriateľom milosti a spasenia; podľa mojej mienky nič sa tak 

veľmi neprotiví Bohu, ako nevďak, obzvlášť od jeho dietok, čo dostali milosť a obrátili sa. (Sv. Bern.) 
Kto dobré zlým odpláca, nešťastie neodíde od domu jeho. (Prísl. 17,13) Judáš dostal od Krista toľké 

dobrodenia, a zradil ho; avšak ako biedne zahynul! ≪Vďačnú dušu robí Boh svojou priateľkou, 

nevďačnou zavládne diabol≫. (Sv. Kl. Rim.)  
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Nevďačnosť je znakom surovosti a podlosti. 
 
Nevďačnosť je odplata ľudská, t.j. ľudia veľmi často neuznávajú dobrodenia, ba odplácajú dobré zlým. 

Nevďačný bol napr. Achitofel, ktorý s kráľom Dávidom pri jednom stole jedával a od neho obdržal 

mnohé dobrodenia. Človek tento držal potom s odbojným Absolónom, na čo si Dávid horko sťažoval. 
(Ž. 54,13— 15) Kto voči svojmu blížnemu je nevďačný, je tobôž nevďačný voči Bohu. Lebo keď nemiluje 

brata svojho, ktorého vidí, akože môže milovať Boha, ktorého nevidí. (1. Ján 4, 20) Nevďační ľudia sú 

teda i bezbožní. Bohabojný je povďačný i za najmenší dar.  

— Vďačnosť a pšenica iba v dobrej zemi rastú. (Záturecký, ≪Slov. porekadlá≫) 

 

14. Kresťan v chudobe. 
 
Boh rozlične podelil hrivny: jednému dal 5, druhému 2 a tretiemu len 1 hrivnu. (Mat. 25,14— 30) To 
urobil Boh z múdreho úmyslu. Lebo keby všetci rovnako mali, nebol by nik odkázaný na iných a ľudia 

by druh s druhom ani neobcovali. Kdeže by potom bola láska k blížnemu, kde príležitosť k zásluhám? 

 

1. Chudoba vôbec nie je hanba pred Bohom; len chudoba na cnosti a dobrých 
skutkoch je hanba, lebo táto vedie k večnému zatrateniu. 
 
V očiach večnej Pravdy chudoba nie je ani najmenšia hanba. (Lev XIII.) Sám Kristus stal sa 
chudobným, súc bohatým. (2. Kor. 8, 9) Kráľ neba i zeme, ktorému predsa všetko patrí, žil 

v ustavičnom nedostatku; nemal ani len, kde by hlavu sklonil. (Luk. 9, 58) Aký chudobný prišiel Ježiš 

na tento svet; pohliadni len na rodisko Spasiteľovo!  
— Môže byť niekto chudobným na pozemské statky a predsa nadmieru bohatý pred Bohom. Ako? 

Naopak, niekto môže byť bohatý na pozemské statky a napriek tomu nadmieru chudobný pred 

Bohom. (Luk. 12, 21) Len bohabojnosť je slávou bohatých i chudobných. (Sir. 10, 25) Pravými 

bohatstvami nie sú súčasné statky, ale cnosti. (Sv. Bern.) Verte mi, bratia moji, nie ten je bohatý, kto 
má truhly plné zlata a striebra, ale ten v ktorom Boh býva a ktorý je plný Ducha Sv. (Sv. Aug.) 
 

2. Chudobní ľahšie dôjdu spasenia, než bohatí. 
 

Kristus sám hovorí: ≪Ľahšie je ťave prejsť cez uško ihly, než bohatému vojsť do kráľovstva 

nebeského≫ (Mat. 19, 24) Bohatí totiž ľahko spyšnejú, stanú sa skúpymi, surovými, nemilosrdnými, 
lenivými, pachtia za pôžitkom a zabudnú na Boha. Veď bohatstvo poskytuje im prostriedky k 
uspokojeniu každej neporiadnej náklonnosti. Nie tak je u chudobných: týmto chýba veľká príležitosť 
k hriechu. Chudobný ponáša sa na loď, ktorá nie je veľmi obťažená pozemskými statkami a preto tak 

ľahko sa nepotopí. (Sv. Nil.)  
— Ako pocestný bez batožiny ľahšie ide, tak i chudobný ľahšie príde k svojmu najvyššiemu cieľu. Ako 

šermiar, ktorý obliekol si málo šiat, ľahšie zvíťazí, tak i chudobný ľahšie prekoná všetky pokušenia 

diabolské. Preto mnohí chudobní na druhom svete budú mať vyšší stupeň hodnosti, ako mnohí 

boháči. Kristus sám hovorí: ≪Mnohí z prvých budú poslední a z posledných prví≫. (Mar. 10, 31) 

Chudobný Lazar prišiel po smrti do lona Abrahámovho, hýrivý boháč však do pekla. (Luk. 16) Ľudia 

zo starých handier zhotovujú snehobiely papier, na ktorom sa potom píše a maľuje; tak robí i Boh: z 

chudobných ťažko skúšaných ľudí robí si nástroje, ktoré sú celé čisté a mnohými zásluhami 
ozdobené. (Sv. Zl.) 

3. Chudobu posiela Boh človekovi k spaseniu jeho duše. 
  
Mnohí ľudia totiž zneužili by bohatstvo k bezbožnému životu a tým pritiahli by si večné zatratenie. 

Boh predvída to a preto im odníma pozemské statky. Chudoba a bohatstvo sú od Boha. (Sir. 11, 14) 

Sv. Antonín, arcibiskup Florentínsky, videl raz nad jedným domom viac anjelov hore vystupovať a 

zostupovať; lebo sa dozvedel, že tam býva jedna veľmi chudobná vdova s 3 dcérami, posielal jej značnú 

almužnu. Druhý raz zbadal nad týmže domom zlých duchov; skúmal a počul, že títo ľudia teraz vedú 

rozkošnícky život. Hneď prestal dávať almužnu. (Meh.) Podobne robí Boh. Čo robí učiteľ, keď vidí, že 
sa dieťa školské baví hračkou a je nepozorné? Či otec ponechá malému dieťaťu nôž v ruke? 

 

4. Chudobných má Boh veľmi rád. 
 

Boh najláskavejší je obzvlášť naklonený chudobným a nešťastným na tomto svete: lebo Kristus 
vyhlásil chudobných za blahoslavených (Mat. 5, 3); pozýva láskavo k sebe všetkých, čo sú ustatí a 
obťažení, aby ich občerstvil (Mat. 11, 28); ujíma sa s celkom mimoriadnou dobrotivosťou odsotených 

a prenasledovaných. (Mat. 5, 10) Tieto pravdy musia chudobným dodávať smelosti a utlmovať 

spupnosť zámožných a vysokopostavených. (Lev XIII.) Chudobným dáva Kristus v prvom rade 
zvestovať evanjelium. (Mat. 11, 5) Čo chudobným robíme, považuje Kristus tak, akoby sme jemu 
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samému robili; mysli na slová Kristove pri poslednom súde. (Mat. 25, 40) Obeť chudobných je Bohu 

príjemnejšia, než bohatých. Či Kristus halieru chudobnej vdovy nedal prednosť pred obeťami 
boháčov? (Mar. 12, 41) Volanie potlačených sľubuje Boh obzvlášť vypočuť. (Jak. 5, 4) Pri narodení 

Kristovom dal Boh milosť chudobným pastierom, no vôbec nie bohatým farizejom a zákonníkom. 

Naozaj u Boha niet nijakého ohľadu na osoby. (Rim. 2, 11) Chudobný je práve tak dieťa Božie, ako 

bohatý. (Prísl. 22, 2)  
 

5. Chudobný, ktorý počestne žije, nikdy nebude opustený od Boha, ba taký už na 

zemi bude šťastný. 
 

Lebo Boh, ktorý živí vtáctvo nebeské, tak nádherne šatí ľalie a trávu na poli, stará sa tým viac o ľudí, 

ktorí sú oveľa viac, než tie. (Mat. 6, 25—30) No Boh spravodlivému už vonkoncom nedá trpieť 

nedostatok. Lebo Kristus hovorí: ≪Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a spravodlivosť jeho (t.j. starajte 

sa najprv o spasenie duše svojej a zachovávajte príkazy), a všetko ostatné (t.j. všetko, čo k udržaniu 

telesného života je potrebné) bude vám pridané≫. (Mat. 6, 33) Kráľ Dávid hovorí, že bol mladý 

i zostarel sa, ale nikdy nevidel, že by spravodlivý bol opustený a jeho dietky chodili po žobraní. (Ž. 36, 

25) Hoci dopustením Božím často i spravodlivý (ako Jób, Tobiaš, Jozef egyptský) upadne do núdze a 
biedy, nuž zase príde i čas, kde ho Boh obsype súčasnými statkami. Áno cnosť už v tomto živote nikdy 
nezostáva bez súčasného požehnania. (Ž. 111, 2—5)  

— Chudobný navzdory chudobe svojej môže byť nadmieru šťastný. Veď šťastie života vôbec nezáleží 

v hojnosti súčasných statkov (Luk. 12, 15), ale vo vnútornej spokojnosti. Túto má každý spravodlivý, 

či je chudobný alebo bohatý. Sv. Pavol chváli sa niekedy, že nič nemá a predsa je tak spokojný, akoby 

všetkým vládol. (2. Kor. 6, 10) 
 

6. Chudobní nie sú oprávnení vynútiť almužnu, aká im patrí od bohatých; ba majú 
trpezlivo znášať svoj osud a hľadať pomoc viac u Boha. 
 
Povinnosť dávať almužnu nie je povinnosťou spravodlivosti, okrem v najkrajnejšej potrebe, ale 

povinnosťou kresťanskej lásky; preto ani nemôže sa vynútiť cestou súdobou. (Lev. XIII.) Z toho dôvodu 

sv. otcovia vždy len napomínali bohatých k dávaniu almužny. ≪Ty si pán a môžeš dať i nedať≫, vraví 

sv. Hieronym boháčovi. A sv. Ján Zlatoústy: ≪Udeľuj z majetku svojho. Pravda, ak nechceš, nenútim 

ťa, nepoužívam násilia, len zaklínam ťa≫. No ovšem chudobní môžu žiadať slušnú mzdu za svoju 

prácu.  

— Chudobní majú trpezlivo znášať svoj osud a hľadať pomoc viac u Boha. ≪Chudobní musia si 

vydobyť nebo trpezlivosťou, bohatí avšak skutkami milosrdenstva≫. (Sv. Ľud. IX.) No dvojnásobne 
nešťastný je chudobný, ktorý opúšťa Boha a prestupuje príkazy jeho; lebo v živote tomto nemá nič a 

po smrti čaká ho k tomu ešte večné zatratenie. 
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B ) DOBRÉ SKUTKY, CNOSŤ, HRIECH, NEPRÁVOSŤ. 
 
Doteraz pojednávali sme o vôli Božej (o prikázaniach). V nasledujúcom prehovoríme o vyplnení vôle 

Božej a o jej prestúpení. Vyplnením vôle Božej vznikajú dobré skutky, jej prestúpením hriechy. 
Opakovaním dobrých skutkov vzniká cnosť, opakovaním hriechu neprávosť. Dobré skutky a hriechy 

sú pominuteľné činy, voči tomu cnosti a neprávosti sú stavy trvalé. 
 

1. Dobré skutky. 

 
1. Dobrými skutkami nazývajú sa také ľudské činy, ktoré Boh odpláca, lebo 
konajú sa podľa vôle Božej dobrovoľne a vzhľadom k Bohu. 
 
≪Mravne dobré≫ je, čo páči sa Bohu alebo je podľa vôle Božej. Boh totižto je prameň a pôvod 

všetkého dobrého na svete a vzor i najvyššie vyobrazenie dobrého. Preto slová Kristove: ≪Nik nie je 

dobrý , len sám Boh≫. (Mar. 10, 18) Teda ≪mravne dobré≫ môže byť len to, čo vôli Božej zodpovedá; 

no také činy, čo nie vo všetkom sú po vôli Božej, nie sú dobré skutky. Kto sa teda dopustí pošetilosti 

alebo niečoho zlého s úmyslom ctiť Boha, ten nekoná dobrého skutku. Keby sa tak napr. niekto 

zastrelil, aby svoj zločin odpykal; alebo kto dával by almužnu z cudzieho majetku; alebo kto by sa 
modlil miesto toho, že by konal potrebné práce svojho povolania, taký by hrešil a nekonal dobrého 
skutku. S dobrými skutkami je to tak, ako so školským svedectvom: ak v ňom len z jedného predmetu 

je zlá známka, vysvedčenie už nie je pekné a ďalšie postupovanie v triedach je nemožné. Ak skutok, 

čo i len v jednom ohľade nezodpovedá vôli Božej, už nie je dobrý  a nebude odplatený od Boha.  

— Aj taký čin, čo sám v sebe je dobrý, len vtedy je ≪dobrým skutkom≫, keď sa dobrovoľne koná. 

Teda zločinci, odsúdení v trestniciach k prísnemu pôstu, nekonajú dobrého skutku, keď sa postia.  

— Ani nie sú dobré skutky také činy, čo nekonajú sa z ohľadu na Boha, ale len z pozemských 

pohnútok. Napr. ľudia, čo dlho hladujú, aby boli obdivovaní a tak svojim pôstom zaslúžili si peňazí, 

nekonajú dobrého skutku, ako sa to samo sebou rozumie. Alebo kto od niektorého chudobného je 
veľmi znepokojovaný a konečne dá mu almužnu, aby od neho mal pokoj, toho skutok síce nie je zlý, 
ani hriešny, no ani nie dobrý. Je to len nedokonale dobrý skutok, prirodzene dobrý skutok, lebo 

pochádza z pohnútky pozemskej (prirodzenej). Pod ≪ohľadom na Boha≫ rozumie sa napr.:  

1. ohľad na vôľu Kristovu,  
2. láska k Spasiteľovi,  

3. ohľad na večnú odplatu,  

4. strach pred večnou pokutou.  

 
Taká pohnútka je potrebná, aby čin bol dokonale, t.j. nadprirodzene dobrým skutkom. K vysvetleniu 

nech slúži nasledujúce podobenstvo: Ak je súkno zafarbené purpurom, už nie je obyčajným súknom, 

ale vzácnejším, i viac platí sa zaň. Tak dobrý skutok ľudský, nevykonaný z ohľadu na Boha, má 
chatrnú cenu. Ale keď človek koná z ohľadu na Boha, nuž dobrý skutok jeho už je zafarbený krvou 

Kristovou, preto vzácny pred Bohom i dostane odplatu božskú.  

— Z toho dôvodu spravodlivý koná mnohé dobré skutky; lebo spravodlivý (človek v stave milosti) 

vôbec vždy má na mysli Boha a svoj posledný cieľ. Preto hovorí Kristus: ≪Každý dobrý strom nesie 

dobré ovocie≫ (Mat. 7, 17) Spravodlivý podobá sa révovej ratolesti, ktorá s vinným pňom, Kristom, je 

spojená a tak i rodí ovocie. (Ján 15, 4) 
 

Kto len z pozemských pohnútok činí dobre, toho konanie nemá ceny pred Bohom. 
 
Tak farizeji za čias Kristových veľmi okázalo činili dobre, aby od ľudí boli videní a chválení. Kristus 

haní ich skutky a hovorí: ≪Amen, pravím vám, vzali odplatu svoju≫. (Mat. 6, 2) Kto napr. dáva 

almužnu, aby v novinách bol vychvaľovaný, dosiahol verejný úrad a pod., ten nekoná dobrého skutku 

a nemá ani nároku na odplatu. Také skutky podobajú sa veľkému, ale prázdnemu batohu, ktorý na 
súde vážený nebude mať váhy. (Meh.) Človek pozerá na zovňajšok, ale Pán hľadí do srdca. (1. Kráľ. 

16, 7) Musíme hľadieť na zmýšľanie, a nie na skutok; tento môže byť dobrý, no keď nekoná sa 

vzhľadom k poslednému cieľu, je hriechom. (Sv. Aug.) Kto pri svojich dobrých skutkoch hľadá vlastnú 

česť svoju, je zlodej, lebo kradne Bohu česť a odberá mu, čo jemu patrí. (Sv. Bern.)  

 

Dobrý skutok má pred Bohom tým väčšiu cenu, s čím väčšou nezištnosťou a 
sebapremahaním sa koná. 
 

Čím menej ohľadu máme na pozemskú odplatu, teda čím nezištnejšie konáme, tým vzácnejší je dobrý 
skutok. Kto teda robí dobre takým chudobným, čo sa mu nemôžu odslúžiť, toho dobrý skutok je veľký 
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pred Bohom, hoci bol by malý v očiach sveta; lebo má za pohnútku len Boha. (Sv. Fr. S.) Preto Spasiteľ 

odporúča robiť dobre obzvlášť chudobným, slabým, chromým a slepým, ktorí sa nemôžu odvďačiť. 
(Luk. 14, 13) Aj také dobré skutky, čo sa s väčším sebapremáhaním konajú, majú väčšiu cenu, než 

iné. Preto Kristus viac chváli malú almužnu chudobnej vdovy, ako všetky iné obete boháčov. (Mar. 

12, 41) Z tej istej príčiny chváli Boh tak veľmi i poslušnosť Abrahámovu, ktorý na rozkaz Boží bol 
pripravený obetovať svojho jediného syna. (1. Mojž. 22) Tie dobré skutky, pri ktorých skusujeme väčší 
odpor vonkajší alebo vnútorný, majú pred Bohom tým väčšiu cenu. (Sv. Fr. S.) Aj od lásky našej k 

Bohu závisí väčšia alebo menšia cena dobrého skutku. ≪Malý skutok ku cti Božej, vykonaný s 

úmyslom, aby sme sa Bohu páčili, je mu príjemnejší, než veľký, vykonaný s menšou horlivosťou ≫. 
(Sv. Fr. S.) Boh nehľadí na veľkosť našich skutkov, ale na veľkosť lásky, s ktorou ich konáme. Čím 

väčšia láska, tým dokonalejší skutok. (Sv. Ján Kríž.) 

 

2. Obzvlášť odporúčajú sa nám od Boha nasledujúce dobré skutky: Modlitba pôst 

a dávanie almužny. 
 

Archanjel Rafael riekol Tobiašovi: ≪Modlitba s pôstom a almužnou je lepšia, než nahromadenie 

zlatých pokladov≫ (Tob. 12, 8) Lebo tieto tri skutky sú poklady nebeské, ktorých ani hrdza ani mole 

nezožerú, ani zlodeji nemôžu vykopať a ukradnúť. (Mat 6, 20) Tieto tri skutky obzvlášť odporúčal 
Kristus v kázni na hore. (Mat. 6) Pre tieto skutky bol pohanský stotník Kornelius anjelom pochválený. 

(Sk. ap. 10)  
— Modlitbou nazýva sa každý spôsob úcty Božej, zvlášť prijímanie sv. sviatostí, počúvanie omše sv. 

a kázne.  

— Pôstom nazýva sa nielen zdržovanie sa od istých pokrmov alebo ujma v jedení, ale každé potlačenie 

zmyselných žiadostí, napr. potlačenie zvedavosti, vyhýbanie sa daromným rečiam, odopretie si 

nejakej zábavy.  
— Almužnou nazýva sa každá služba, ktorú blížnemu preukazujeme, najmä však skutky telesného 

a duchovného milosrdenstva. 

 

Modlitby, pôsty a almužny najviac vedú k dokonalosti, lebo sa nimi potlačuje 
trojnásobná zlá žiadosť, pýcha, žiadosť telesná a žiadosť očí a tak duša voľnejšie 

povznáša k Bohu. 
 

Modlitbou potlačuje sa pýcha, pôstom žiadosť telesná (túžba po zmyselných pôžitkoch) a almužnou 
žiadosť očí (baženie za pozemskými statkami). Modlitbou, pôstom a udeľovaním almužny zbavujeme 
sa teda vecí pozemských a blížime sa tým viac k Bohu. Práve tak, lenže ešte silnejšie, pôsobia tri 

evanjeliové rady, o ktorých je reč v záverečnej náuke o mravoch. 
 

3. I najnepatrnejšie skutky môžu byť Bohu veľmi milé, ak ich konáme s úmyslom, 

ctiť Boha. 
 

Teda i za deň ľahko môžeme vykonať mnohé stovky dobrých skutkov. Sv. Pavol prikazuje nám: ≪Či 

jete alebo pijete alebo čokoľvek iného činíte, všetko čiňte na slávu Božiu≫. (1. Kor. 10, 31) Čo o jedení 

a pití, to platí o práci, oddychu, spánku atď. Midas, kráľ frygický kedysi prosil bohov, aby sa všetko, 

čoho sa dotkne, na zlato premenilo. Nuž to môže skutočne i kresťan; lebo skrze dobrý úmysel všetky 

dobré skutky jeho naozaj stanú sa zlatými a božskými, t.j. nanajvýš vzácnymi a záslužnými. (Sv. Ans.)  
— Cena dobrého skutku spravuje sa podľa úmyslu. To vidíme na Judášovom bozku; bozk, ktorý je 

znakom najúprimnejšieho priateľstva, následkom zlého úmyslu stal sa znakom najväčšej podlosti. ≪
Podľa tváre posudzujeme krásu telesnú, podľa úmyslu posudzujeme poctivosť skutku≫. (Sv.  Bern.) 

Čo je koreň pre strom, to je úmysel pre skutok. Ak zdravý je koreň, nuž strom je krásny a má i dobré 

ovocie; ak skazený je koreň, nuž drevo nemá ani šťavy, ani chutné ovocie. Podobne je to aj s úmyslom 
pri našich skutkoch. (Rodr.) Čo je základ pre budovu, to je úmysel pri skutkoch. (Sv. Reh. Vel.) Keď 

panovník prichádza do mesta, môže mu byť celkom ľahostajné, keď vidí, že mu cestu zahádzali 

kvetinami a zelenými ratolesťami; ale nemôže mu to byť ľahostajné, keď vie, že jeho poddaní chcú 

tým prejaviť svoju lásku k nemu. To platí aj o rozličných skutkoch našich, ktoré konáme s úmyslom, 

aby sme Boha ctili. (Deh.)  

— Avšak netreba pred alebo pri každom jednotlivom dobrom skutku si vzbudzovať spomenutý 
úmysel, postačí, keď ho len tu i tam vzbudíme. (Sv. Tom. Akv.) Preto vzbuď každé ráno dobrý úmysel 

a obnovuj ho častejšie vo dne. 
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4. Od vykonávania dobrých skutkov závisí spása. 
 

Bez dobrých skutkov niet spásy. Lebo Kristus hovorí: ≪Každý strom, ktorý nenesie ovocie, bude vyťatý 

a do ohňa hodený≫. (Mat, 3, 10) ≪Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva 

nebeského, ale kto činí vôľu Otca môjho, ktorý je v nebi≫. (Mat. 7, 21) ≪Kráľovstvo nebeské trpí 

násilie≫. (Mat. 11, 12) Kristus v deň súdny bude požadovať od nás skutky milosrdenstva. (Mat. 25. 
31) Rozpomeň sa i na podobenstvá o neplodnom figovníku. (Luk. 13, 6), o hrivnách, (Mat. 25, 14) a o 

5 opatrných i 5 nemúdrych pannách. (Mat. 25)  

— Boh najláskavejší nie je spokojný len so samou počestnosťou (ktorá na tom záleží, že človek 

nevraždí, nekradne, neklame, nedopúšťa sa nijakej podlosti). Na súdny deň mnohí budú poslaní do 

ohňa nie preto, že zle činili, ale preto, že nečinili dobre. (Sv. Hier.) Nečiniť nič dobré je toľko, ako činiť 
zlé. (Sv. Zl.) Nebo je mzdou za dokonanú prácu; kto nepracoval, nemôže si sľubovať mzdu. Keby si mal 

služobníka, čo ťa síce neokráda, proti tebe sa nepreviňuje, ale zanedbáva prácu, či by si ho 
neodohnal? (Sv. Zl.) Riman Cato (č. kato) neprijal nikoho za občana rímskeho, ak nemal mozole na 

rukách od ustavičnej práce. Podobne koná aj Boh. ≪Chceš-li prísť k Bohu, hľaď, aby si neprišiel 

samotný≫. (Sv. Reh. Vel.) Každý človek má troch priateľov: prvý, peniaze, opustí ho pri smrti; druhý, 

rodina, opustí ho pri hrobe; len tretí sprevádza ho k súdnej stolici Božej, a to sú dobré skutky. (Zj. 

14, 13) Teda dobrými skutkami zabezpečíme si spásu svoju. (2. Pet. 1, 10) Dobré skutky podobajú 

sa hradbám okolo mesta, ktoré ho chránia od nepriateľov. Pre naše dobré skutky udeľuje nám Boh 
dar vytrvalosti alebo, ak sme navzdory tomu upadli do ťažkých hriechov, silné pomáhajúce milosti, 
aby sme sa zase obrátili. (2. Kron. 19, 3) Mysli na padlého Dávida, ku ktorému Boh poslal proroka 

Natana. Mysli na láskavý pohľad Kristov na padnutého Petra. 

 

5. Dobrými skutkami dosiahne hriešnik pomáhajúce milosti, potrebné k svojmu 
obráteniu; spravodlivý rozmnoženie posväcujúcej milosti i večnú spásu 
a odpustenie súčasných pokút za hriechy; aj dosiahneme skrze nich vypočutie 

modlitby, často i odplatu pozemskú. 
 

Dobré skutky, ktoré hriešnik koná, prispievajú k jeho obráteniu. Keď naša polovica zemegule v lete 

je obrátená k slnku, vtedy je u nás jasno i teplo. Práve tak je i vtedy, keď sa hriešnik konaním dobrých 

skutkov odvráti od tvorov a obráti k Stvoriteľovi ; v jeho duchu bude vždy jasnejšie a v jeho srdci 

teplejšie. Nasledovne začne znenáhla nový život. ≪Modlitba a hriech smrteľný nemôžu sa znášať≫. 
(Sv. Tom.) To samé platí aj o pôste a udeľovaní almužny, ako vidno na pohanskom stotníkovi 

Korneliovi. (Sk. ap. 10) Modlitba hriešnikova, hoci bez záslužná, získa mu milosť odpustenia. Túto 

silu má modlitba nie skrze zásluhu toho, ktorý sa modlí, ale skrze zasľúbenie Božie : ≪Kto prosí, 

dostane≫. (Sv. Alf.) Lebo teda dobré skutky, ktoré hriešnik koná, neodplácajú sa na druhom svete, 

ale slúžia len k jeho obráteniu, menujú sa obyčajne ≪mŕtvymi skutkami≫. Rozumie sa, že i dobré 

skutky hriešnikove zdržujú mnohé kary a tresty Božie, ktoré by inak naňho boli prišli.  

— Spravodlivý svojimi dobrými skutkami dosiahne rozmnoženie posväcujúcej milosti a večnú 
spásu. (Sn. Tr. 6, 32) Kristus hovorí, že jeho Otec očistí každú ratolesť, čo nesie ovocie, aby viac ovocia 

prinášala. (Ján 15, 2) Ďalej : ≪Každému kto má, bude dané, aby hojne mal. (Luk. 19, 26) Tým mieni 

Kristus, že posväcujúca milosť bude rozmnožená v tom, ktorý ju už má. Taký teda dostane nové 
pomáhajúce milosti. Kristus za vykonané dobré skutky sľubuje odplatu stonásobnú a život večný. 
(Mat. 19, 29) Naše dobré skutky nepominú, ako by sa zdalo, ale sú semenom k spásy. (Sv. Bern.) Lebo 

dobré skutky spravodlivého po smrti sa odplácajú, nazývajú sa ≪živými skutkami≫ Čím viac takých 

skutkov vykonal spravodlivý, tým väčšia bude jeho večná spása. Kristus sám hovorí: ≪Syn človeka 

príde v sláve Otca svojho s anjelmi svojimi a odplatí každému podľa skutkov jeho≫. (Mat. 16, 27) Sv. 

Pavol osvedčuje: ≪Kto skúpo seje, bude i skúpo žať, a kto hojne seje, bude i hojne žať≫. (2. Kor. 9, 

6) Snem Florentínsky hovorí, že duše v nebi vidia Boha trojjediného, no jedny dokonalejšie, než druhé, 

podľa rozličných zásluh svojich. Dobré skutky ničia pokuty za hriechy, a síce preto, že konanie 
takých skutkov pre ľudí v stave dedičného hriechu je ťažké. (Sv. Tom. Akv.) Aj temer každý dobrý 

skutok musí prekonať vonkajšie prekážky. Niekedy chce ho prekaziť zlý duch. Rozpráva sa, že mnísi 

jedného kláštora, ktorí včas ráno vstávali na modlitbu, videli prichádzať mnoho diablov; keď sa tomu 

divili, povedali diabli: ≪Potrebujete si len zas ľahnúť, a ujdeme preč≫. Vzťahuj to na konanie dobrých 

skutkov. Nakoľko dobré skutky sú nám obtiažne, natoľko robia zadosť a slúžia k osláveniu trestajúcej 

spravodlivosti Božej; no nakoľko prispievajú ku cti Božej a blahu blížneho, natoľko sú záslužné a 

napomáhajú oslávenie odplácajúcej spravodlivosti Božej. Slúžia i k osláveniu milosrdenstva Božieho; 

lebo skrze ne dosiahneme i vypočutie modlitby. Myslime na dobré skutky stotníka Kornelia, ktorý 

sa modlil (Sk. ap. 10) alebo sv. Moniky, matky sv. Augustína.  
— Pozemská odplata dobrých skutkov záleží obyčajne na tom, že Boh rozmnoží náš majetok, naše 

zdravie, predĺži nám život, získa nám česť u ľudí a urobí nás vnútorne spokojnými i veselými a pod. 

≪Dobré skutky právom menujú sa ovocím, lebo majiteľa svojho občerstvujú≫ (Sv. Tom. Akv.) 
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Kto však spácha ťažký hriech, stratí zásluhu všetkých vykonaných dobrých skutkov. 
 
Ale keď spravodlivý odvráti sa od spravodlivosti svojej a činí zle, nebude sa pamätať na nijakú 

spravodlivosť jeho, ktorú činil. (Ezech. 18, 24) No ak sviatosťou pokánia očistil sa od ťažkého hriechu, 

nuž predtým konané dobré skutky zase ožijú. I jarné slnko robí, že sa rastliny zase zelenajú. Inak 

má sa vec s hriechmi, ktoré sú už odpustené; tieto nikdy viac neožijú. Oj, aký láskavý je Boh! 
 

6. Dobrými skutkami môžeme pomáhať aj iným ; ako svojim blížnym, tak i dušiam 
v očistci. 
 
Môžeme teda za iných obetovať sv. omšu, sv. prijímanie, pôst alebo almužnu a takýmto spôsobom, 

ako sv. Monika svojmu synovi Augustínovi, vyprosiť im milosť obrátenia. Modlitbou totiž môžeme 
od Boha dosiahnuť všetko podľa zasľúbenia Kristovho; tým viac, ak si pritom vezmeme na pomoc 

takzvané ≪krídla modlitby≫, pôst a almužnu. Z toho dôvodu môžeme takto i blížnym vyprosiť pomoc 

a ochranu Božiu pri ich činnostiach. Aj dušiam v očistci môže pomáhať spravodlivý cez dobré 

skutky. Lebo každý dobrý skutok spravodlivého (človeka v stave milosti) je z jednej strany bohumilý 
a tak záslužný pre nebo (získa mu večnú odplatu), z druhej strany ako obtiažny robí zadosť (t.j. ničí 

súčasné pokuty za hriechy). Zásluhu pre nebo ovšem nemôže spravodlivý nikomu darovať, no môže 
zmierlivú silu dobrého skutku obetovať za iných. Dobrý skutok spravodlivého je ako peniaz, ktorým 

vlastné alebo cudzie trestné dlžoby môže zaplatiť. Hoci spravodlivý iným poskytuje zmierlivú cenu 
dobrého skutku, nuž týmto poskytovaním zase koná skutok milosrdenstva, a za skutok milosrdenstva 

dosiahne nielen odpustenie pokút za hriechy, ale i večnú odplatu. Ako teda vidno, v poslednom 
prípade spravodlivý nielen nestratí nič, ale iba ešte rozmnoží svoje zásluhy pre večnosť. Viď o tomto i 

náuku o obcovaní svätých. 

 

7. Svoje dobré skutky máme konať i pred blížnymi, aby sme im dobrý príklad dali. 
 

Čo zmôže dobrý príklad, vidíme v životopise sv. Pachomia. Tento ako vojak bol ubytovaný u jednej 

kresťanskej rodiny. Tu bol prijatý čo najláskavejšie, a celé zaobchádzanie rodiny bolo vzorné. To 

urobilo naňho taký ohromný dojem, že vyzvedal sa o podstate kresťanského náboženstva i dal sa 
pokrstiť. Bol veľkým napomáhateľom mníšstva a požehnane účinkoval v Egypte (†348). Kristus 

napomína nás: ≪Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky vaše a velebili Otca 

vášho, ktorý je v nebi≫. (Mat. 5, 16) Kristus chce, aby sme svojimi dobrými skutkami nakvasili celú 

hŕbu múky, svietili vo tme ako svetlá, stali sa tak učiteľmi iných a ako dobrí anjeli pôsobili na bratov 

svojich. (Sv. Zl.) Kto iba v skrytosti spravodlivo žije, podobá sa uhliu; no kto pred mnohými dáva 
svietiť svetlu spravodlivosti, podobá sa lampe, čo nielen sama horí, ale i druhým svieti. (Sv. Bern.)  

— Máme zatajiť len také skutky, čo na sebe majú niečo zvláštneho, ako napr. prísny pôst o vode a 

chlebe a pod. (Sv. Alf.) Podivínstva sú chyby, ktoré nábožnosť robia smiešnou a ošklivou. (Sv. Fr. S.) 

No nemáme zatajiť skutky, ku ktorým je každý zaviazaný, napr. prijímanie sv. sviatosti. ≪Keď Kristus 

vynáša kliatbu na tých, čo dávajú pohoršenie, oj, aké nebeské požehnanie očakáva tých, čo svojim 

cnostným životom k všetkému dobrému navádzajú iných!≫ (Sv. Fr. S.) 
 

8. Ako svoje pozemské statky, tak i čas svojho života máme horlivo používať k 

vykonávaniu dobrých skutkov. 
 

Spasiteľ žiada, aby sme si pomocou svojho bohatstva robili priateľov, ktorí nás po smrti prijmú do 

večných stánkov. (Luk. 16. 9) Od piade pominuteľného času závisí večnosť. (Sv. Hier.) Máme 

účinkovať, zakiaľ je deň; lebo príde noc, kde už nik nemôže účinkovať. (Ján 9, 4) Život ľudský je 
čas siatby. (2. Kor. 9, 6) Máme napodobňovať mravca, ktorý v lete zbiera si pokrm na zimu. (Prísl. 6, 

6) Vypráva sa, že na biskupa Bossueta za mladi veľký dojem urobili slová, napísané na ktorýchsi 
hodinách: Transeunt et imputantur. (Hodiny plynú a počítajú sa.) Ako by sme sa ponáhľali vziať si 

poklady svoje, keby sme mali len hodinu času! Zatratení dali by s radosťou všetky poklady sveta, 

keby im bol dožičený len jeden okamih, ktorý by podľa ľubovôle strávili. (Sv. Antonín) Akí blázniví sú 
ľudia, ktorí, miesto aby konali dobré skutky, zháňajú sa len po zmyselných radostiach, sú práve tak 

hlúpi, ako tí, čo na brehu rieky, bohatej na zlato a striebro, zbierajú len bahno a bezcenné mušle. 
Keď si premárnil trochu peňazí, hneď povieš: to je veľmi veľká škoda; no keď celý deň stráviš v službe 

diablovej, myslíš, že si nič nestratil. (Sv. Zl.) Príde hodina, keď mnohí poznajú, čo znamená prítomný 

čas. Avšak potom, žiaľ, nebude im toto poznanie na spásu, ale len na trápenie. (Sv. Vavr. J.) 
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2. Cnosť. 
 

Ešte lepšie než dobré skutky, sú cnosti. 
 

Kto má jeden alebo dva viniče, ten ešte nemá vinicu, ale iba ten, kto má veľmi mnoho viničov. Ako 

vinič k vinici, tak dobrý skutok má sa k cnosti. 
 

1. Cnosť je stálym cvikom nadobudnutá spôsobilosť k vykonávaniu dobrého 

a náchylnosť vôle k dobrému. 
 
Dobré je všetko, čo vôli Božej zodpovedá, alebo čo sa Bohu páči.  
— Častejším písaním, maľovaním, plávaním, telocvikom, hrou dosiahneme v tom istú spôsobilosť (= 

obratnosť, hotovosť) a vôľa stane sa k tomu náchylnou (ochotnou). To isté platí o všetkých dobrých a 

zlých skutkoch. Cvik robí majstrom. (Sv. František Saleský dosiahol v krotkosti, t.j. nezlobivosti takú 

spôsobilosť, že i toho, ktorý mu ublížil, prosil za odpustenie.) Aký človek, taký zvyk. Na čo sme navykli, 

od toho už tak ľahko neupúšťame. (Cisár Titus býval smutný, ak niektorého dňa nemohol dávať 

almužnu.)  
— Pohania pod cnosťou (virtus) rozumeli telesnú silu (Cicero hovorí, že virtus, t.j. cnosť, pochádza od 

slová vir, t.j. muž); zriedka pod cnosťou rozumeli mravnú silu.  
 

Často nazýva sa cnosťou i vrodená alebo milosťou dosiahnutá schopnosť k nejakému 

skutku. 
 

Sú vrodené alebo prirodzené schopnosti (= spôsobilosti, cnosti). Niektorý človek je už od prírody 

obzvlášť uschopnený ku krotkomyselnosti, poslušnosti, štedrosti, poctivosti atď. Odtiaľ pochádzalo, 
že mnohí z pohanov skveli sa takými cnosťami. Ba slovo cnosť v tomto zmysle užíva sa i o zvieratách. 

Keď napr. pes je tak vycvičený, že pánovi svojmu chodí pre noviny alebo na ulici nosí kôš a pod., 

hovoria o ňom: tento pes má krásnu cnosť. No sú i schopnosti nadprirodzené a tieto udeľuje Duch 

Sv. v tej chvíli, keď prijímame posväcujúcu milosť, t.j. pri krste alebo pokání. Duch Sv. uschopňuje 
nás konať dobre ohľadom na Boha. Táto nadprirodzená schopnosť nazýva sa pripravenosťou (alebo 

súcosťou); lebo človek mimo schopnosti dostáva aj istú náchylnosť k dobrému. No táto náchylnosť 

ešte nie je spôsobnosťou (= obratnosťou) v konaní. Táto nadobúda sa len cvikom. Teda len cvik robí 

vlastnú cnosť. Schopnosť udelená Duchom Sv. má sa k vlastnej cnosti, ako jadro k stromu, alebo ako 
niektorý zo zmyslov ľudských (napr. zrak) k skutočnému užívaniu tohto zmyslu.  
— Schopnosť dobrého udelená Duchom Sv., nazýva sa i vliatou cnosťou; cvikom nadobudnutá 

spôsobnosť nazýva sa cnosťou nadobudnutou. 

—  Schopnosť Duchom Sv. vliata nepôsobí ešte, aby sme dobre konali; preto je potrebné, aby sme 

túto schopnosť často užívali a takto nadobudli zručnosti a obratnosti v dobrom.  
 

2. Po smrti odpláca sa len dokonalá cnosť, t.j. tá, ktorú v stave milosti konáme. 
 
Je to tak ako s dobrými skutkami. Iba dobré skutky spravodlivého, teda dobré skutky vykonané v 

stave milosti, dosiahnu večnú odplatu. Kto nie je spojený s Kristom, ako réva s viničom, nemôže niesť 

ovocie pre život večný (Ján 15, 14) Lebo skutky ≪vykonané v Bohu≫ sú záslužné pre nebo. (Sn. Tr. 

6, kap. 16) Cnosť konaná v stave milosti nazýva sa dokonalou, i nadprirodzenou alebo kresťanskou 
cnosťou. Sú i cnosti prirodzené (nedokonalé), a síce také, čo sa z pozemských pohnútok konajú. 

Prirodzené cnosti dosiahnu len pozemskú odplatu (Mat. 6, 2) a nie sú dostatočné k spáse. (Mat. 5, 

20) Také cnosti mali farizeji, mnohí pohania a majú i teraz mnohí kresťania, čo chcú sa zdať svätými. 
Prirodzené cnosti rôznia sa od kresťanských, ako pozlátka od rýdzeho zlata, alebo ako oceľové železo 
od magnetizovaného. Oceľové železo nadobúda sa mnohým kovaním (ako prirodzená cnosť mnohým 

cvičením), je tvrdšie i lepšie od obyčajného železa (ako prirodzená cnosť je trvanlivejšia i lepšia, než 

jednotlivé dobré skutky), ale nemení povahu svoju. Voči tomu zmagnetizované železo získavajú 

dotýkaním sa ho magnetom (kresťanské cnosti nadobúdajú sa tak, že sa človek spojí s Bohom); týmto 

dotknutím dostane železo zvláštnu silu, lebo sa snaží smerovať k zemským pólom a aj samé ma 
príťažlivosť. (Kresťanské cnosti spojením sa človeka s Bohom dostávajú zvláštnu božskú silu, lebo 

smerujú len k Bohu ako k pólu a robia na ľudí veľký dojem.) 
 

3. Cnosť sa nadobúda a rozmnožuje len sebapremahaním a bojom; lebo cnosti 

stoja v ceste prekážky vnútorné, zlé žiadosti v človeku a vonkajšie, ako 
opovrhnutie a prenasledovanie. 
 
Aby lodička, zachvátená silným prúdom, nestroskotala, musí mať lodníkov, čo ustavične veslujú; no 

aby proti prúdu dorazila k svojmu cieľu, potrebné je veľké namáhanie veslárov. Tak je to i s 
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človekom; aby do večnej záhuby bol strhnutý, potrebuje len oddať sa krehkej prirodzenosti svojej; no 

aby proti návalu svojich náruživostí, proti vábeniam svetským i pokušeniam diabolským vesloval do 

prístavu večnej spásy, k tomu potrebné je veľké namáhanie. (Scar.) Kráľovstvo nebeské trpí násilie. 
(Mat. 11, 12) Cesta cnosti nevedie dolu strminou, ale hore vrchom. (Orig.) Cnosť nenadobúda sa v 

časoch pokojných. (Sv. Fr. S.) Mnohí zdajú sa cnostnými a predsa nemajú cnosti, lebo si ju 

nenadobudli prácou. (Sv. Fr. S.) Mnohí ľudia totiž sú od prírody krotkí, mravopočestní, mierni, 

pracovití a pod.; ich cnosť práve tak málo je vlastnou cnosťou, ako málo je vernosť psa, trpezlivosť 

ovce, lásku vtákov k svojim mladým a pod. môžeme nazývať cnosťou. Už ten, čo chce si osvojiť nejaké 
umenie alebo remeslo (teda nejakú spôsobilosť), musí sa najprv veľmi namáhať. Pravá cnosť tak málo 

rastie v pokoji a pohodlí, ako výborné ryby v stojacich vodách. (Sv. Fr. S.) V cnosti pokročíme len 
natoľko, nakoľko robíme si násilie. (Sv. Ig. L.) Niet cnosti, ktorá by nekázala kríža. (Sv. Aug.)  

— Najväčšie ťažkosti má človek prekonať na začiatku, potom ide to už ľahšie. Každý začiatok býva 
ťažký. Stavba cesty stojí mnoho práce; no keď je hotová, potom ľahko vozí sa po nej. (Wen.) Kto s 

úslnia príde na tmavé miesto, ten zozačiatku nevidí nič. (Plutarch) Kto v cnosti už urobil pokrok, 

skoro pocíti svoje šťastie i namáha sa potom tým viac. ≪Rovná sa tým, čo hľadajú poklady; čím hlbšie 

idú, tým horlivejšie kopú, lebo šípia poklad≫. (Sv. Reh. Vel.) Cnosti a trápenia sú nerozluční 

spojenci. Kto sa teda ľaká trápenia a prenasledovania, nikdy nebude cnostný, ≪Kto bojí sa sveta, 

neurobí nič, čo bolo by dôstojné Boha; lebo nič, čo je dôstojné Boha, nemôže sa stať bez toho, že by 

sa svet pobúril≫. (Sv. Ig. L.) Kto sa vážne domáha cnosti, ten preto nevyhnutne bude pokorný. Lebo 

pozná i cíti svoju slabosť, ako ten, čo na horu vystupuje, cíti ťarchu svojho tela. Preto čím väčšia je 
cnosť jedného človeka, tým väčšia je pokora jeho. 

 

4. Cnosť prináša osoh, lebo robí nás súčasne i večne skutočne šťastnými. 
 
Gréci vyprávajú, že ich hrdina Herakles našiel na rázcestí dve rozlične oblečené panny, Rozkoš a 

Cnosť. Prvá lichotila mu a sľubovala mnohé radosti. Druhá bola vážna a ukazovala mu mnohé 

trápenia, po ktorých však nesmrteľná odplata bude nasledovať. Herakles išiel za poslednou. Áno 

hriech, ktorý nás do biedy uvrhuje, je naozaj vábivý; avšak cnosť je síce ťažká, ale má svoje 

požehnanie. Cnosť už na zemi robí nás naozaj šťastnými. (Ž. 127,1) Cnostný človek dosiahne pravý 
pokoj duševný (Ž. 118, 165) a vždy je veselej mysle. Najveselší je pred svojou smrťou. (Sir. 6, 29) Akú 

radosť na konci života svojho pocítil napr. sv. Pavol ! (2. Tim. 4, 7) Cnostnému darí sa všetko, čo robí. 

(Ž. 1, 3) Nič nemôže mu škodiť; i trápenia pomáhajú mu k dobrému. (Rim. 8, 28) Cnosti sú perute 
Božie, čo ho zakrývajú. (Sv. Reh. Nis.) Boh požehnáva cnostného (Ž. 127, 4), t.j. obdarúva ho 

súčasnými statkami. Na cnostnom plnia sa slová Kristove: ≪Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a 

spravodlivosť jeho, a všetko ostatné bude vám pridané≫. (Mat. 6, 33) Rovná sa olive, zasadenej pri 
potokoch. (Ž. 1, 2) Cnosť má dobré následky i pre zdravie, česť a blahobyt človeka. Cnosť osvecuje i 

rozum a vedie k lepšiemu poznaniu náuk Kristových. Kristus dosvedčuje, že ten, čo plní vôľu Božiu, 
rozozná, či učenie Kristovo je od Boha. (Ján 7, 17)  

— Cnosť získa nám večnú spásu. (Ž. 36, 29) Pobožnosť (cnosť) má zasľúbenie tohto i budúceho života. 

(1. Tim. 4, 8) Vyzvedači, ktorí poprezerali zasľúbenú zem, rozhlasovali všade, že je veľmi úrodná a 

príjemná; tak i všetci Duchom Sv. oduševnení svätí uisťujú, že život cnostných je naozaj sladký a 

blažený. (Sv. Fr. S.) Táto vnútorná blaženosť je predchuťou večnej spásy.  

— Cnosť robí nás skutočne bohatými a váženými pred Bohom. Cnosť má prednosť pred 
kráľovstvami i trónmi, a bohatstvo je nič v porovnaní s ňou. (Múdr. 7, 8) Pozemské poklady môžu byť 
zožraté hrdzou a moľami, vykopané a uhradené zlodejmi; ale cnosť je poklad, ktorý na veky zostane. 

(Mat. 6, 20) Čo milionári a šľachtici na zemi, to cnostní ľudia sú u Boha. Pravým bohatstvom nie sú 

súčasné statky, ale cnosti. (Sv. Bern.) Kto má cnosti, ten je bohatý u Boha. (Luk. 12, 21) Vysoký rod, 

tituly a hodnosti sú pominuteľné a nerobia nás slávnymi pred Bohom; voči tomu cnosť má za sebou 

večnú slávu, totiž večnú spásu.  

— ≪Cnosť je matkou slávy≫. (Sv. Bern.) Nič nedá nám také nesmrteľné meno, ako cnosť. (Sv. Zl.) 

Cnosťou dôjdeme slávy, akú nemôže nám dať ani jeden cisár a akú si nijakými peniazmi nemôžeme 
nadobudnúť. (Sv. Zl.) Bohatstvo pominie, cnosť zostane. 
 

5. Cnosť robí nás podobnými Bohu a priateľmi Božími. 
 

Boh najláskavejší je pokorný, krotko myseľný, štedrý atď.; ak i my budeme takí, budeme podobní 

Bohu. ≪Cnosť robí, že sme podobní Bohu≫. (Sv. Bern.) Cnosťou stanú sa naše skutky podobnými 

skutkom Božím. (Sv. Tom. Akv.) Dajme teda usilovne pozor na vlastnosti svojho nebeského Otca, aby 

sme ich u seba napodobňovali a tak boli počestnými dietkami Božími. (Sv. Reh. Nis.)  

— Cnostný je priateľom Božím. Lebo Kristus hovorí: ≪Ktokoľvek činí vôľu Otca môjho, ktorý je v 

nebesiach, ten je brat môj i sestra a matka moja≫. (Mat. 12, 50) Priateľstvo vždy pochádza z 

podobnosti osôb.  

— Cnosť robí nás krásnymi pred Bohom. Krása telesná je klamlivá a márna. (Prísl. 31, 30) Pravou 

a najvyššou krásou je cnosť. (Sv. Aug.) Krása cnostného je vnútri. (Ž. 44, 14) Táto krása je teraz ešte 
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neviditeľná, ale raz vyjde najavo. ≪V zime všetky ovocné stromy stoja bez okrasy, no vnútri 

zachovávajú skrytý život. Voči tomu tráva a malé rastliny sú v najtuhšej zime ozdobené sviežou 
zeleňou; no keď príde horúce leto, uschnú, a ovocné stromy stoja vo všetkej nádhere. Tak je i s ľuďmi: 
cnostní zdajú sa teraz chatrnými a opovrhnutými, ich pravá sláva, ich život je vnútri a ukrýva sa pred 

očami ľudskými. Príde jar, a tí, čo boli považovaní za mŕtvych, budú sa ligotať ako slnko v kráľovstve 

Otca svojho (Mat. 13, 43), zlí však, ktorí sa tu považovali za šťastných, budú smútiť a plakať. (Ľud. 

Gran.) Ak máš krásu duše, odrazí sa niečo z jej lesku i navonok na tebe. (Sv. Efr.)  
— Len cnosť robí nás opravdivými kresťanmi. Samotný krstný list nepostačuje, ba ani len kňazský 

oblek. Kresťan bez cnosti je to, čo orech bez jadra, studňa bez vody, ovocný strom bez ovocia. ≪Nik 

nesmie sa nazývať kresťanom, ak necvičí sa v cnostiach Kristových, na koľko mu sily stačia≫. (Sv. 

Cyp.) Darmo nazývame sa kresťanmi, ak nenasledujeme Ježiša Krista. (Sv. Lev. Veľk.) Kresťanstvo je 

nasledovanie prirodzenosti božskej. (Sv. Reh. Nis.) 

 

II. Spôsoby kresťanskej cnosti. 
 
Jedna cnosť vzťahuje sa na rozličné predmety a preto má rozličné mená. 
 

Niektoré cnosti vychvaľujú sa i svetármi, ako štedrosť, opatrnosť; iné voči tomu považujú sa za 

opovrhnuteľné, ako krotkomyseľnosť, pokora, láska k nepriateľovi.  

— Niektoré cnosti majú vznik svoj viac činnosťou rozumu, ako viera, iné viac činnosťou vôle, ako 

miernosť. 
 

Sú božské i mravné cnosti. 
 

1. Tri božské cnosti sú: Viera, nádej a láska. 
 

Svetlo vyobrazuje tri božské cnosti : jasnosť poukazuje na vieru, smer plameňa hore je obrazom 

nádeje, horúčosť plameňa vyobrazuje lásku. Aj kríž vyobrazuje tri božské cnosti: dolný trám 

vyobrazuje vieru, základ náboženstva; horný nádej, ktorou sa domáhame statkov nebeských; stredný 

a rozdelený dvojnásobnú lásku. (Sv. Pet. Dam.) Viera je koreň, nádej peň a láska ovocie. (Sv. Efr.) 

Viera kladie základ pre dom Boží, nádej buduje ho, láska dokonavá. (Sv. Aug.) Viera vyobrazuje sa 
krížom, nádej kotvou, láska plápolajúcim srdcom.  
— Najväčšia z týchto troch cností je láska. (1. Kor. 13, 13) Bez lásky viera a nádej nemajú ceny; lebo 

Boh udeľuje spásu len tým, čo ho milujú.  

 

1. Tri božské cnosti prejavujú sa nasledujúcim spôsobom: 
 

 Cnosť viery spôsobuje, že sme presvedčení o tom, že je Boh. I o pravde toho, 

čo zjavil. 

 Cnosť nádeje spôsobuje, že od Boha očakávame večnú spásu a prostriedky 

potrebné k jeho dosiahnutiu. 

 Cnosť lásky spôsobuje, že v Bohu máme zaľúbenie a snažíme sa páčiť sa mu 

zachovávaním jeho príkazov. 
 

2. Tieto cnosti právom nazývajú sa božskými, lebo sám Boh je ich predmetom, 

pohnútkou a pôvodcom. 
 
Boh je predmetom viery ; veríme totiž, čo Boh zjavil a čo na samého Boha sa vzťahuje (a síce v jeho 

bytosť, jeho vlastnosti, jeho diela a jeho vôľu). Boh je pohnútkou viery; veríme totiž čo Boh zjavil, a 

síce preto, že Boh je vševedúci a nanajvýš pravdivý.  
— Boh je predmetom nádeje; lebo veď po smrti dúfame v spásu, teda že Boha uvidíme a budeme 

naňho pozerať. Boh je pohnútkou nádeje; lebo v spásu dúfame preto, že Boh je vševedúci, nanajvýš 

dobrotivý a verný.  
— Boh je predmetom lásky; lebo táto len k nemu smeruje. Boh je pohnútkou lásky; lebo ho milujeme 

preto, že je najkrajšia a najdobrotivejšia bytosť.  
— Boh je i pôvodcom 3 božských cností a síce z nasledujúcej príčiny:        

 

3. Tri božské cnosti ako schopnosti dostávame súčasne s posväcujúcou milosťou. 
 

Keď Duch Sv. vojde do duše, premení naše duchovné sily tak, že môžu sa ľahko pozdvihnúť k Bohu. 
Keď železo príde do ohňa, tento ho prenikne a ono začne svietiť a žiariť. Práve tak je i vtedy, keď sa 

Duch Sv. v nás ubytuje a udelí nám posväcujúcu milosť: zažiari v nás svetlo, ktoré nás pohybuje k 
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viere a nádeji (2. Kor. 4, 6) a zapáli sa v nás oheň, ktorý nás popudzuje k milovaniu Boha. (Rim. 5, 5) 

Toto pôsobenie Ducha Sv. v duši nazýva sa obyčajne vliatím troch božských cností. Tri božské cnosti 

vlievajú sa do duše našej. (Sn. Tr. 6, kap. 7) S vliatím troch božských cností je to práve tak, ako s 
vyjasnením a zohriatím ovzdušia slnkom. (Sv. Tom. Akv.) Tri božské cnosti teda nenatískajú sa nám 

Bohom, ale napriek všetkej schopnosti, akú sme dosiahli, máme úplnú slobodu.  

— Schopnosť troch božských cností dostávame krstom a, ak sme ju stratili, pokáním. Ako zrno 
z počiatku drieme v zemi, až pod vplyvom slnka a dažďa vyklíči a rastie, tak i 3 božské cnosti sprvu 
len driemu v duši dieťaťa, až konečne, keď toto príde k užívaniu rozumu, vplývaním milosti a výučby 

kresťanskej vyvinú sa v ňom a prejavia sa navonok (v jeho skutkoch). Pokrstené dieťa rovná sa 
spiacemu: tento nevidí a predsa má schopnosť videnia; len keď sa zobudí, ukáže sa táto schopnosť. 

Tak schopnosť viery, nádeje a lásky drieme v duši dieťaťa; až dieťa príde k rozumu, ukáže sa táto i 

zvonku.  

 

4. Tri božské cnosti máme v živote častejšie vzbudzovať, obzvlášť pred prijímaním 

sv. sviatosti a v hodinu smrti. 
 
Tri božské cnosti vzbudzujeme tým, že si predstavujeme ich predmet a pohnútku. Nemusíme pritom 

použiť obyčajnú formulu, ale môžeme sa vyjadriť i vlastnými slovami. Aj v tomto prípade získame 

odpustky. (Bened. XIV.) Pri žehnaní sa, modlitbe, konaní dobrých skutkov už tým samotným 

vzbudzujeme jednu alebo viac z troch božských cností. 
 

2. Mravné cnosti spôsobujú, že naše skutky zodpovedajú mravnému zákonu. Tieto 
si nadobúdame po dosiahnutí posväcujúcej milosti svojou vlastnou námahou a 
milosťou Božou. 
 

Volajú sa ≪mravnými≫, lebo naše mravné správanie sa usporadujú spôsobom bohumilým. Ako 3 

božské cnosti  pretvárajú naše vnútro, tak mravné cnosti náš vonkajšok. Keď sa tri božské cnosti 

bezprostredne vzťahujú na Boha, mravné vzťahujú sa predovšetkým na nášho blížneho alebo na nás 
samých. Štedrosť napr. vzťahuje sa na blížneho, miernosť v jedle a nápoji na nás samých. Keď sa 

nám 3 božské cnosti vlievajú s posväcujúcou milosťou, nuž mravné cnosti musíme si nadobúdať 
svojou vlastnou námahou a súčasnou pomocou milosti Božej. Ovšem, že vôľa naša pri krste udelením 

Ducha Sv. stala sa náchylnou k vykonávaniu mravne dobrého; avšak spôsobilosť vo vykonávaní 

mravne dobrého musíme si ešte len nadobudnúť častým opakovaním dobrých skutkov a bojovaním 

proti zlým náklonnostiam. Pri krste vložil Boh do pôdy nášho srdca zrno mravných cností; musíme 

teda horlivo obrábať túto pôdu, odpratať všetky skaly, ak má zrno priniesť úrodu. No súčasne musí 

na pôdu nášho srdca svietiť i slnko milosti Ducha Sv., aby naša námaha nezostala bez výsledku. 
  

3. K najdôležitejším mravným cnostiam patrí 7 hlavných cností, a síce: pokora, 
štedrosť, čistota, láska, miernosť, krotkomyseľnosť, horlivosť v dobrom. 
 
Pokora (poníženosť) vzťahuje sa na našu česť, štedrosť na náš majetok, čistota na naše telo, láska na 

nášho blížneho, miernosť na užívanie jedla a nápoja, krotkomyselnosť na našu dušu a horlivosť v 

dobrom na našu prácu.  
— Spomedzi týchto cností má byť vlastná kresťanovi obzvlášť krotkomyselnosť a štedrosť. Preto 

Kristus častejšie nazýva veriacich ≪baránkami≫ alebo ≪ovcami≫; veď ovca je krotká (tichá 

trpezlivá) a ochotne dáva iným svoju vlnu.  

— Tieto cnosti nazývajú sa hlavnými cnosťami, lebo každá jedna je zase hlavou iných cností. 

Postavené sú proti 7 hlavným hriechom. 
 

4. Všetky mravné cnosti pochádzajú zo štyroch základných cností: z opatrnosti, 
spravodlivosti, miernosti, zmužilosti. (Múdr. 7, 8) 

 

Štyri základné cnosti volajú sa tak preto, že sa na nich zakladá celý mravný život. Keď cnosti 

kresťanove sú domom, potom 4 základné cnosti sú 4 uhly tohto domu. (Sv. Reh. Vel.)  

— Štyri základné cnosti sú 4 hlavné vlastnosti, aké musí mať každá cnosť. Aj všetky mravné cnosti 
sú zahrnuté v štyroch základných cnostiach, napr. miernosť v jedle a nápoji a krotkomyselnosť v 

miernosti, horlivosť v dobrom v zmužilosti atď. Lebo všetky iné cnosti pochádzajú zo základných 
cností, teda základné cnosti sú akoby matkami a všetky iné cnosti ich dietkami.  

— Opatrnosť je vlastnosť rozumu, spravodlivosť vlastnosť vôle. Miernosť a zmužilosť sú dve podpory 

vôle. Opatrnosť pozerá ako oko na to, čo je nebeské ; miernosť pri domáhaní sa nebeského používa 

čo je pozemské len ako prostriedok k cieľu, zmužilosť nedá sa pri tomto domáhaní odstrašiť nijakými 

prekážkami. ≪Táto štvorka zavezie ťa do neba, ako voz Eliáša≫. (Massl.)  
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— Už starodávni mudrci (filozofi) uznávali veľký význam miernosti a zmužilosti. Celú múdrosť života 

zahrnovali do slov: ≪Odriekaj si a trp≫. Mysleli, že tieto dve cnosti môžu priviesť človeka k 

bezhriešnemu životu i k najvyššiemu šťastiu. (Epiktet) 
 

1. Opatrnosť je schopnosť rozumu poznať večné statky a prostriedky spôsobilé na 
ich dosiahnutie. 
 
Najlepšia opatrnosť je tá, ktorá najlepšie vie rozoznávať božské od ľudského. (Sv. Ambr.) Opatrný má 
vo všetkom na zreteli svoj posledný cieľ. Je ako kupec, ktorý pri všetkom myslí len na svoju výhodu; 

lebo človek s kresťanskou opatrnosťou tiež myslí na výhodu, lenže na výhodu večnej spásy. Opatrné 
sú hady. Tieto okom svojim vidia veľmi ďaleko, ba vzývajú sa i svojho tela, len aby hlavu svoju 

zachránili. Tak i my máme ustavične pamätať na svoj najvyšší cieľ a vzdať sa všetkého pozemského, 

len aby sme získali Krista, ktorý je naša hlava. Preto vraví Kristus: ≪Buďte opatrní, ako hady≫. (Mat. 

10, 16) Opatrný vo vynájdení prostriedkov je rybár; dáva rybám na udicu najmilší pokrm a ukrýva sa 

pred nimi. Opatrný je vtáčnik; ukrýva sa, napodobňuje spev vtákov a tak vábi ich na lep. Ako spôsobilo 

vedeli svätí uskutočniť svoje podujatia a dosiahnuť svoj cieľ. Túto opatrnosť ukázal sv. Pavol, ktorý v 

Aténach použil nápis ≪Neznámemu bohu≫, k tomu aby evanjelium tam hlásal. (Sk. ap. 17) 

Opatrnosť je cnosť veľmi dôležitá; lebo rozum spravuje vôľu. Ak rozum nie je schopný poznať, čo je 

pravé, vôľa dostane sa na zlú cestu a prestúpi príkazy. Opatrnosť teda právom je okom duše. (Sv. 

Tom. Akv.) Bez zraku nemôžeme nájsť cestu, bez opatrnosti nenájdeme cestu do neba. Bez zraku 

nemožno dobre užívať údy telesné, bez opatrnosti nemôžeme náležite vykonávať cnosť. ≪Opatrnosť 

rovná sa kormidlu u lode≫. (Sv. Bern.) Ona je vodkyňa všetkých cností (Sv. Fr. Ass.), slovom 

riaditeľka všetkých mravných našich úkonov. Opatrnosť dopomáha ku všetkým cnostiam. (Sv. Ant. 
Pust.) Cnosť bez nej stane sa neprávosťou. (Sv. Bern.) Opakom opatrnosti je mudráctvo svetské (Luk. 

16, 8) alebo mudrovanie tela. (Rim. 8, 6) Toto spočíva v tom, že človek pozná, čo mu prináša pozemský 
osoh alebo zmyselný pôžitok. Také mudráctvo je bláznivosťou u Boha. (Kor. 3, 19) 

 

2. Spravodlivosť je úprimná náchylnosť vôle k tomu, čo je pravé. 
 

Spravodlivosť robí nás ochotnými kráčať úzkym chodníkom príkazov. Spravodlivý desí sa 

najmenšieho prestúpenia príkazov. ≪Spravodlivým≫ nazýva sa napr. pestún Ježiša Krista. (Inak 

slovo ≪spravodlivý≫ značí i to, čo ≪v stave milosti≫. No tu nepoužíva sa v tomto zmysle.) Spravodlivý 

teda je i poctivý, t.j. dáva každému, čo mu po práve patrí: Bohu poklonu, vrchnosti poslušnosť, 

poddaným odplatu a trest, seberovným pravú lásku k blížnemu.  

— Ale lebo sa vôli našej vnútorné i vonkajšie prekážky do cesty stavajú, nuž táto potrebuje dve 
podpory, miernosť a zmužilosť. 
 

3. Miernosť spôsobuje, že človek len natoľko používa pozemské statky, nakoľko je to 

potrebné pre dosiahnutie večných statkov. 
 
Teda napr. užíva len toľko jedla a nápoja, koľko je potrebné k udržovaniu života a zdravia. (Alebo 

koľko je potrebné, aby dobré skutky konať mohol.) Ani neukazuje príliš baženie za cťou, rozkošou 

alebo inými zmyselnými pôžitkami. Ponáša sa na orla, ktorý sa spúšťa na zem len vtedy, keď potrebuje 

obživu, no inak vo výške ostáva. Máme užívať sveta len tak, akoby sme ho neužívali. (1. Kor. 7, 31) 
Pri požívaní pozemských statkov musíme tak robiť, ako vtáci pri žraní: títo sú totiž veľmi zdržanliví a 

ustavične sa obzerajú, aby neboli lapení. Oj, keby každý mohol povedať, ako sv. František Saleský: 

≪Len málo vecí milujem na zemi a ešte i to málo len trochu!≫  

— Avšak miernosť nespočíva v tom, že by niekto ešte menej požíval, ako potrebuje, tak že by potom 

nevládal konať dobré skutky; takej miernosti by chýbala opatrnosť. 

 

4. Zmužilosť spôsobuje, že človek ochotne prináša obete, aby večné statky dosiahol. 
 

Zmužilý nedá sa zastrašiť ani posmechom, ani hrozbou, ani prenasledovaním atď.; ba neľaká sa ani 
smrti. Podobá sa levovi, ktorý sa nedá tak ľahko naplašiť. Na druhej strane zmužilý trpezlivo znáša 

všetko zlé, čo naňho ide. V tom rovná sa diamantu, ktorý nijakým kameňom nemôže byť poškriabaný. 

≪Zmužilosť vyniká omnoho viac v znášaní veľkých trápení, ako v podujímaní veľkých činov; lebo 

trpieť je ťažšie, než konať≫. (Sv. Tom. Akv.) Vzorom zmužilosti je matka Machabejských so svojimi 7 

dietkami, ktoré si ≪múk ani nevšímali≫ (2. Mach. 7, 12); ďalej Abrahám, ktorý na rozkaz Boží chcel 

zabiť Izáka; Dávid, ktorý pustil sa do boja s obrom Goliášom; sv. pápež Lev Veľký, ktorý Attilovi, 

kráľovi Húnov, neohrozene išiel v ústrety. Ani jeden svätý nebol zbabelcom (bojazlivý). Najviac ukázala 

sa zmužilosť na sv. mučeníkoch. Aj zavrhnutí sú statoční; ich statočnosť spočíva v tom, že navzdory 

všetkým trestom božím neprestávajú milovať veci pomíňajúce a honia sa za nimi aj pod stratou života. 

(Sv. Reh. Veľ.) 
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5. Všetky dokonalé cnosti pochádzajú z lásky k Bohu a touto láskou sú nerozlučne 

spolu spojené. (1. Kor. 13) 
 
Rozličné dokonalé cnosti sú len rozličné podoby (prejavy) jednej a tej istej cnosti, lásky. Pokora, 

krotkomyseľnosť, čistota, miernosť atď. nie sú iné, ako láska, ktorá má rozličné smery. (Martin) Odtiaľ 

slová sv. Augustína: ≪Cnosť je dobre usporiadaná láska≫. ≪Ako rozličné ratolesti stromu len z 

jedného koreňa vyrastajú, tak i rozličné cnosti vyrastajú len z jednej lásky≫. (Sv. Reh. Vel.) Láska je 

koreň všetkých cností. (Efes. 3, 17) Staraj sa teda len o koreň, a konáriky s ovocím rozličných cností 
samy od seba vyrastú. Láska môže sa nazývať i kráľovnou všetkých cností, lebo ona je to, čo popudzuje 

vôľu k vykonávaniu dobrých skutkov. Čo je zástava pre vojsko, to je láska medzi cnosťami; pod jej 
zástavou musia bojovať. (Sv. Fr. S.) Ako rôznofarebné kvety vo venci alebo konáre stromu spolu sú 

zviazané, tak i jednotlivé cnosti; nie je možné ich od seba odtrhnúť. Puto, ktoré všetky cnosti tak 

pevne spolu drží, je láska. (Kol. 3,14)  

 

Kto teda nemá lásky k Bohu, nemá ani jednej dokonalej cnosti. Kto však má lásku 

k Bohu, má všetky dokonalé cnosti, hoci nie všetky v rovnakej miere. 
 
Láska k Bohu môže sa veľmi dobre porovnať so slnkom. Keď toto v zime sa ukrýva, stromy, lúky a iné 

predmety stratia svoju krásu. Tak i všetky cnosti stratia svoju nadprirodzenú krásu, keď láska z duše 
sa vzdiali. (Scar.) No kto nemá lásky k Bohu, môže navzdory tomu mať jednotlivé nedokonalé 

(prirodzené) cnosti. Lebo každý človek má od prírody isté poznanie dobrého a istú vnútornú 

náklonnosť k dobrému; preto môže častejšie konať niektorý dobrý  skutok a tak nadobudnúť si istú 
spôsobilosť v jeho vykonávaní. (Sv. Tom. Akv.) Teda nedokonalé mravné cnosti môžeme mať bez lásky 

k Bohu; tak to bolo u pohanov (Sv. Tom. Akv.) a je ešte i teraz u mnohých svetárov, ktorí od prírody 

sú krotkomyseľní, mierni, štedrí a pod.  
— Aj nedokonalé božské cnosti môžeme mať bez lásky k Bohu. Lebo viera môže stáť bez nádeje (Sn. 

Fr. 6, 7) a viera i nádej bez lásky. (Sn. Tr. 6, 28) Veď viera a nádej stratia sa len hriechmi, ktoré im 

odporujú; viera neverou, nádej zúfalstvom.  
— No kto má lásku k Bohu, má všetky dokonalé cnosti, hoci nie všetky rovnakou mierou. Kto vezme 
matku včiel, ten naraz získa celý úľ; aj kto si osvojí lásku, matku všetkých cností, zavládne všetkými 

cnosťami. (Scar.) Akonáhle slnko blíži sa k zemi, odievajú sa kvety, lúky a všetky predmety v predošlú 

krásu svoju; aj keď láska zavíta do duše, ozdobí sa táto všetkými cnosťami a tieto stanú sa 

nadprirodzenými, božskými i hodnými večnej odplaty. (Scar) Svätí mali všetky dokonalé cnosti, aké 

existujú. Lenže tá istá cnosť u jedného Svätého bola väčšia, u druhého menšia. Jób mal vo vysokej 

miere cnosť trpezlivosti, Dávid zmierlivosť, Abrahám poslušnosť, sv. Alojz čistotu, sv. František 

Saleský krotkosť, sv. Ignác Loyolsky horlivosť v dobrom. 
 

Kto len jednu dokonalú cnosť nemá, ten nemá žiadnu (Sv. Tom. Akv.); lebo nemá 

lásku k Bohu. A kto len jednu dokonalú cnosť má, má i všetky iné. (Sv. Aug.)  
 

Jedna cnosť bez druhej je buďto nijaká alebo len nedokonalá cnosť. (Sv. Reh. Vel.) Kto teda napr. je 

hnevu oddaný, nemá ani dokonalú cnosť krotkomyselnosti, ani štedrosti, ani pokory, ani nejakú inú 
cnosť. Iba nedokonalé cnosti môžeme mať bez iných. Tak napr. lakomec môže od prírody byť 

krotkomyselný. 

 

6. Najväčšia a najznamenitejšia zo všetkých cností je láska k Bohu preto, že len ona 
spája človeka s Bohom, že všetky cnosti len skrze ňu dostávajú svoju cenu a že po 

smrti len sama ďalej žije. 
 

Najprednejšie zo všetkých sú 3 božské cnosti , lebo tieto sa na Boha vzťahujú. Medzi nimi najväčšia 

je láska. Lebo sv. Pavol vraví: ≪Teraz však ostávajú viera, nádej a láska, tieto tri; no najväčšia z nich 

je láska≫. (1. Kor. 13, 13) Ako oheň nad živlami, zlato nad kovmi, slnko nad planétami, serafíni nad 
anjelmi, tak i láska zaujíma prvé miesto nad všetkými cnosťami a duševnými darmi. (Marchantius) 

Láska k Bohu spája človeka s Bohom. Lebo Kristus hovorí: ≪Kto mňa miluje, bude milovaný od 

Otca môjho; i ja budem ho milovať (Ján 14, 21); k nemu prídeme a uňho sa ubytujeme≫. (Ján 14, 23) 

A sv. Ján hovorí: ≪Kto v láske zostáva, ten zostáva v Bohu, a Boh v ňom≫. (1. Ján 4, 16) Len láskou 

dostávajú cenu iné cnosti. Lebo sv. Pavol osvedčuje, že znalosť reči, vedomosť, dar zázrakov a 

proroctiev, almužna a mŕtvenie nemajú cenu, ak človekovi chýba láska k Bohu. (1. Kor. 13, 1—3) 

Láska k Bohu trvá ďalej i po smrti. Lebo sv. Pavol hovorí: ≪Láska nikdy neprestáva≫. (1. Kor. 13, 

8) Naproti tomu viera prechádza do videnia Boha, nádej v požívanie Boha. Mravné cnosti ostanú síce 

na druhom svete, ale vyborenejším spôsobom; lebo spása nezničí dokonalosť, akú prirodzenosť 

ľudská dosiahla. (Sv. Tom. Akv.) 
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7. Cnosti množia sa rozmnožením posväcujúcej milosti a cvičením. 
 
Cnosť podobá sa majetku na najvyššom končiari vrchu. Kto na tento vrch vystupuje, môže byť blízko 

končiara alebo i ďalej od neho a niektorých ľudí má pred sebou, iných za sebou. Lebo človek má cnosť 

nie vždy na tom istom stupni, ani nie všetci ľudia  majú ju v tej istej miere. Ak niekto dosiahol tak 

vysoký stupeň cnosti, že blíži sa k stavu spasených v nebi, ba istým spôsobom je podobný Bohu, 

vtedy cnosť nazýva sa hrdinskou. Hrdinovia sú takí ľudia, čo viac vykonali, ako obyčajní smrteľníci. 

Hrdinský stupeň 3 božských cností a 4 základných cností (obzvlášť vo vykonávaní úradných 
povinností) požaduje sa pri vyhlásení niekoho za blahoslaveného a svätého. Ľudia čo sväto nežijú, 

nerozumejú hrdinským cnostiam, ba vysmievajú sa z nich.  

— Tri božské cnosti teda množia sa rozmnožením posväcujúcej milosti a vzbudzovaním ich. Že 

rozmnoženie 3 božských cností je možné, vyplýva z modlitby Cirkvi: ≪Daj nám, ó Pane, vzrast viery, 

nádeje a lásky≫ (13. nedeľa po Sv. Duchu). Keď sa vzduch viac osvieti a zohreje slnkom, môžeme 

lepšie vidieť a pocítime väčšie teplo. A keď milostí pribúda v duši, rastie i schopnosť viery a človek 

popudzuje sa viac k milovaniu Boha. Aj má sa za to, že 3 božské cnosti častejším vzbudzovaním rastú. 

Vzbudzovaním viery množí sa viera atď. No keby božské cnosti  vzbudzovaním ani hneď nenarástli, 
predsa sa duša pripravuje k rasteniu v cnosti. (Sv. Tom. Akv.) Mravné cnosti množia sa častejším 

konaním dobrých skutkov a rozmnožením posväcujúcej milosti. Častejším konaním dobrých skutkov 
množí sa viac spôsobilosť v dobrom a rozmnožením milostí náklonnosť vôle k dobrému. Čím väčšia 

teda naša spôsobilosť, tým väčšia je mravná cnosť; a čím väčšia posväcujúca milosť, tým väčšia je 

mravná cnosť.  
— Máme hľadieť, aby sme v sebe aspoň jednu cnosť rozmnožili, lebo s rozmnožením jednej cnosti 

spojené je i rozmnoženie iných. Ani roľník neobrába naraz všetky polia svoje, ale raz jedno, raz druhé. 

Tak i my máme si predovšetkým osvojiť jednu cnosť a potom prejsť k iným. (Sv. Ján Zl.) Môžeme a 
máme sa viac vzdelať v cnosti, ku ktorej zvláštne životné pomery naše viac príležitostí poskytujú alebo 

ku ktorej zvláštnu náchylnosť máme. Čím ďalej dosiahneme vo svojej obľúbenej cnosti, tým viac 

vzmáhame sa v iných. Čím mocnejší je hlavný konár na strome a čím viac ovocia prináša, tým 

bujnejšie budú i bočné konáre. 
 

8. Všetky dokonalé cnosti hneď stratíme, akonáhle spáchame ťažký hriech; lebo tým 

stratíme lásku k Bohu, bez ktorej niet dokonalej cnosti. 
 

Komu loď stroskotá (1. Tim. 1, 20), ten stratí všetok majetok; tak i človek stratí dokonalosť všetkých 

cností i všetky zásluhy, keď spácha hriech smrteľný.  
— Akokoľvek veľká teda je spôsobilosť v konaní dobrého, predsa sloboda vôle nie je zrušená: človek 

ešte vždy môže zhrešiť. ≪Kto stojí, nech hľadí, aby nepadol≫ (1. Kor. 10, 12) Rozpomeň sa na pád 

Dávidov a Petrov.  

— Cnosť sa ľahšie utráca, ako nadobúda. Aj kameň rýchlejšie skotúľa sa dolu vrchom, avšak pomaly 

ide hore. Jeden jediný smrteľný hriech zničí cnosť. Ak na nástroji čo i len jedna struna je rozladená, 

už hra je neznesiteľná sluchu; jediná zlá čiara pokazí najkrajší obraz. No trápenia samy sebou nie sú 
vstave zboriť cnosť. Cnosť rovná sa vzácnej perle; hoci táto do blata spadne, predsa zachováva svoju 

pôvodnú krásu. (Sv. Zl.) Ba práve v trápení ukazuje sa cnosť najkrajšie. Aj hviezdy v noci sa ligocú a 
vo dne sú skryté. (Sv. Bern.) Korenie vonia najviac vtedy, keď ho tlčú. (Sv. Reh. Vel.) Zovňajšok cnosti 
obyčajne zostane, aj keď človek ťažko zhrešil. Vtedy jeho cnosť podobá sa mŕtvole bez duše, teda bez 

života. Môže teda niekto byť nábožný zvonku a predsa veľmi zlý. (Sv. Fr. S.) Dôkazom toho sú takzvaní 

svätuškovia. 

 

Umenšujú sa dokonalé cnosti, keď od vykonávania dobrého upúšťame. 
 
Aj vtedy je človek v nebezpečenstve stratiť svoje cnosti, keď ich verejne na obdiv vystavuje. Ten chce 

byť olúpený o poklad, kto ho verejne na ceste nosí. (Sv. Reh. Vel.) Kto zlato i drahocenné šaty verejne 

vystavuje, ten takrečeno vyzýva, aby na ne číhali; tak i cnosť, na obdiv vystavovaná vábi pekelného 

nepriateľa ku krádeži. (Sv. Zl.) Voňavé veci stratia ľubovoňu, keď ich na povetrie vykladáme. Preto, 

keď musíme verejne konať dobrý skutok, majme úmysel páčiť sa len Bohu.  
— Aj ten znenáhla stratí cnosť, kto je veľmi nestály. Rastliny, ktoré sa vždy presádzajú, nemôžu rásť, 

tým menej prinášať úžitok; ba sú v nebezpečenstve, že vyschnú a vyhynú. Tak ustavičné menenie 
miesta, úradu a stavu je snahe k cnosti nanajvýš škodlivé. (Sv. Nil.) Ľudia, čo veľa cestujú (putujú), 

zriedka budú svätí. 
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3. Hriech. 

 

1. Hriech pácha ten, kto príkaz Boží vedome a dobrovoľne prestupuje. 
  
Adam a Eva v raji prestúpili príkaz Boží; dobre poznali príkaz a nik, ani len had nenútil ich, aby ho 

prestúpili. Spáchali teda hriech.  
— Príkazy Božie sú zvlášť: Desatoro Božích prikázaní a príkaz konať skutky milosrdenstva, okrem toho 

všetky zákony dané (prinesene) v mene Božom. Príkazy buďto zakazujú alebo prikazujú nejaký 

skutok; preto rozoznávame hriechy spáchaním a hriechy opustením (zanedbaním). Lebo príkazy Božie 

chránia buď velebnosť Božiu alebo blaho naše alebo blížneho, nuž hriech môže byť namierený buďto 
proti Bohu alebo proti nám samým alebo proti blížnemu.  

— Hriech nie je iné, ako vzbura a neposlušnosť proti Bohu. (Rim. 4, 15; Ján 3, 4) Hriech je 

neposlúchanie príkazov nebeských. (Sv. Amb.) Hriešnik zhadzuje jarmo Božie a hovorí: ≪Nechcem ti 

slúžiť≫ (Jerem. 2, 20) Hriešnik násilne napáda Boha; zabil by samého Boha, aby tento hriech jeho 
vidieť a trestať nemohol. (Sv. Bern.) Kto hriech pácha, vedie vojnu proti Bohu. (Suso) Hriešnik znovu 
križuje Krista (Žid. 6, 6), lebo krv Vykupiteľovu robí bezvýslednou (bez účinku). (Sv. Humbert) Zlosť 

hriešnikova bolestnejšie dotýka sa Krista, než horké umučenie jeho, ako i robotníkovi ťažšie padá 
uťahovanie mzdy, než vykonaná práca jeho. (Ľud. Gran.) Kto hreší, je nepriateľom svojej vlastnej duše. 

(Tob. 12, 10) Nerozumne koná v živote, kto uráža toho, od ktorého celé budúce šťastie závisí; no ešte 

nerozumnejšie konáme my, keď urážame toho, ktorého pomoc všade a vždy potrebujeme a od ktorého 

večná spása závisí. Keby niekto stál na vysokej veži a držal sa na povraze, či by si sa opovážil urážať 
ho? Tak i život tvoj visí na vôli Božej, ako na tenkej niti: Boh mohol by ťa v každý čas zničiť, a ty si 

taký bláznivý, že ho k hnevu popudzuješ. (Ľud. Gran.) My chatrní ľudia nechceme trpieť opovrhnutie 

od svojich poddaných, čo ako ľudia sú predsa s nami v rovnakej hodnosti; ale my sami tak veľmi 

zavrhujeme nebeského Pána. (Salvian) 

 

Nedopúšťa sa teda nijakého hriechu, kto bez svojho zavinenia nepozná hriešnosti 

niektorého zlého skutku; ani ten, kto k zlému skutku neprivoľuje. 
 
Opilstvo Noemovo bolo bez viny, lebo nepoznal opojnej sily vína. Kto v piatok mäso je a nespamätal 

sa, že je piatok, nehreší. Ale celkom isto je hriech, keď niekto následkom dlhého hriešneho návyku už 

nenahliada hriešnosti niektorého skutku, alebo keď nevedomosť jeho je zavinená trestuhodnou 

nedbanlivosťou. ≪Iné je nevedieť, a iné nechcieť vedieť, lebo kto sa odvráti od pravdy, aby ju nevedel, 

je opovrhovateľ zákona≫. (Sv. Reh. Vel.) Kto sa teda teraz vyhýba slovu Božiemu, ten raz pred Bohom 

bude bez ospravedlnenia.  

— Nepácha sa hriech, keď sa neprivoľuje k zlému skutku. Prvým kresťanom napr. vtískali do rúk 

kadidlo, a museli obetovať; či vtedy hrešili? Diabol vnucuje nám zlé myšlienky; keď k týmto 

neprivolíme, vtedy nehrešíme. Nehrešíme ani vtedy, keď sa nám prisnia veci, ktoré sú hriešne, lebo 

nám vo sne chýba sloboda; preto nemáme sa znepokojovať a máme si také veci vyhodiť z mysle. Podľa 
slov Spasiteľových všetky hriechy pochádzajú zo srdca (Mat. 15, 19), t.j. zo zlomyseľnosti. Kde teda 

niet zlomyseľnosti (vlej vôle), tam niet ani hriechu. No celkom isto je hriech tam, kde niekto zavinil 
príčinu nedobrovoľného skutku. Tak zlé skutky opitého sú samé hriechy, lebo zavinil príčinu týchto  

skutkov, opilstvo. 

 

2. Hriech podľa vnútornej podstaty svojej je nedovolená náchylnosť k tvoru 
a odvrátenie od Boha. 
 
Náchylnosť k tvorovi je príčina všetkých hriechov. (Sv. Bonav.) Pozemské tvory sú len prostriedok k 
dosiahnutiu večnej spásy, ale nijako najvyšší cieľ človeka. S tvormi je to tak, ako s liekom; mierne 

užívanie osoží, no nemierne užívanie škodí a prekáža dosiahnutiu najvyššieho cieľa. Preto Boh 

dovoľuje užívať tvory len po istú hranicu a síce natoľko, nakoľko je potrebné k dosiahnutiu večnej 

spásy alebo užitočné; tak napr. dovoľuje Boh požívať pokrm, ktorý je k udržaniu života potrebný, ale 

zakazuje nemiernosť; dovoľuje istý majetok, ale zakazuje siahať na cudzie vlastníctvo a pod. No kto 
tvory ešte viac alebo inak užíva, ako Boh dovolil (taký robí tvorstvu násilie, Rim. 8, 22), vzďaľuje sa 

od Boha a svojho najvyššieho cieľa; zamieňa pominuteľné radosti za večné. (Múdr. 2, 1- 9) Koná ako 

dieťa, ktoré, keď mu podávajú kúsok cukru a kúsok zlata, siaha za cukrom. Hriešnik opúšťa Boha, 

prameň živej vody a kope si deravé vodojemy. (Jer. 2, 13)  

— Hriech teda je istý spôsob modlárstva. Hriešnik takrečeno klania sa tvorovi miesto Boha. Koľko 

ťažkých hriechov má niekto, toľko bohov má. (Sv. Hier.) Koľko smrteľných hriechov spáchal niekto, 

práve toľkým bohom sa klania. (Sv. An. Pád.) Hriechom stane sa človek otrokom tvora, t.j. závisí od 

neho. Hriešnik ponáša sa na rybu, ktorá sa na udicu chytila a hneď touto pevne je držaná. ≪Každý, 

kto činí hriech, je služobníkom hriechu≫ (Ján 8, 34) Ba je s ním ešte horšie; lebo služobník môže 
zutekať. No kde zuteká služobník hriechu? Všade, kde uteká, berie so sebou hriech. (Sv. Aug.) 
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3. Hriech je najväčším zlom na svete, lebo ním môže človek upadnúť do večnej hanby 

a večnej biedy.  
 
Ľudia sú zvyknutí považovať za zlo trápenia a protivenstvá tohto sveta, a predsa tieto vlastne sú 

milosti; lebo skrze ne nič nestratíme pred Bohom, ale skôr získame. Jediným zlom na svete je hriech; 
lebo ním stratí človek všetku cenu v očiach Božích. (Sv. Zl.) Hriechom stane sa človek, ktorý je z 

ničoho, zase ničím. (Sv. Aug.) Mnohí domnievajú sa, že najväčším zlom je večné zatratenie; ale ja 
budem ustavične učiť, že ešte väčším zlom je urážanie Ježiša Krista. (Sv. Zl.) Hriech je ešte väčšie zlo 

než zničenie celého sveta, ba nekonečných svetov naplnených tvormi. (Sv. Ant.) Jediné, čo človeka 
hanobí a ponižuje, je hriech. Iba bezbožníci považujú chudobu, prácu a pod. za niečo potupného. Keď 

sv. Františkovi Xaverskému, apoštolovi Indov, ktorý mal názov apoštolského legáta (poslanca), 

povedali, že preňho je uponižujúce, keď si sám perie šaty, odpovedal: ≪Len jedno je, čo kresťana 

uponižuje, a to je hriech≫. (Meh.) 

 

4. Hriechom stratí človek nadprirodzenú krásu duše, stane sa podobným diablovi a 

nešťastným už na zemi. 
 
Hriechom stratí sa nadprirodzená krása duše. Ako telo ušpiní sa dotknutím nečistej veci, tak i 

nadprirodzená krása duše, ktorá na posväcujúcej milosti záleží, poškvrní sa hriešnou náchylnosťou 

k tvoru a duša celkom alebo čiastočne príde o svoju krásu. (Sv. Tom. Akv.) Snehobiele rúcho ušpiní 
sa, akonáhle blata sa dotkne; tak i človek pritiahne si nečistotu pozemských vecí, akonáhle od Boha 

sa vzdiali a neporiadnou láskou k pozemským veciam sa nakloní. (Ľud. Gran.) Keď sv. Františke 

Chantalskej (č. šantalskej), ktorá opatrovala jedného malomocného, povedali, že sa ľahko môže 

nakaziť, odpovedala: ≪Nebojím sa nijakého iného malomocenstva, okrem hriechu≫. (Meh.)  

— Hriechom stane sa človek podobným diablovi. Hriešnici nasledujú diabla. (Mud. 2, 25) Hriechom 

stane sa človek rovnakej bytosti s diablom. ≪Kto činí hriech, je z diabla≫. (1. Ján 3, 8) Ba hriechom 

stane sa človek synom diablovým. (1. Ján 3, 10) Preto vraví Kristus k farizejom v chráme: ≪Vy ste z 

otca diabla a chcete činiť podľa žiadosti otca (diabla) svojho≫. (Ján 8, 44) Hriešnik okusuje jedlo 
diablovo. (Sv. Cyp.)  
— Hriechom stane sa človek nešťastným už na zemi. Keby telesá nebeské opustili svoje dráhy, boli 

by roztrieskané; keď sa vlak železničný z koľajníc vykoľají, stane sa nešťastie. Tak i rozumné tvory, 

ľudia, prídu do biedy, ak prestúpia príkazy Bohom predpísané. Keď sa človek poriadku protiví, bude 

týmto zadlávený. Hriešnik protiví sa poriadku svojho rozumu, poriadku ľudskej spoločnosti i 
poriadku božskej svetovlády; preto musí trpieť výčitky svedomia, tresty od vrchnosti a obzvláštne 

tresty Božie. (Sv. Tom. Akv.) 
 

II. Vznik a postupovanie hriechu. 
 

Nie razom váľajú sa domy, ale najprv vnikne do múru niekoľko dažďových kvapiek, ktoré rozmočia 

vápno a oslabia múr; konečne zrúti sa celá budova. Tak robí diabol v duši. (Rodriguez) Na hriechu 

Evinom vidno, ako hriech vzniká.  

 

Hriech obyčajne vzniká takýmto spôsobom: 
 
1. Príde nám na um zlá myšlienka; táto sama sebou ešte nie je hriechom, ale len 

potom, keď sa ňou zamestnávame (t.j. keď sa pri nej dlhšie bavíme). 
 
Vo vnútri našom sú dvaja pani protikladného zmýšľania; čo jeden chváli, to druhý haní. Jeden pán je 

zmyselnosť, druhý svedomie. Preto, akonáhle v nás vystúpi zlá myšlienka, nastane vnútorný boj; 

svedomie vystríha a zdržuje, zlá žiadosť však dráždi a ťahá k zlému. Zlých myšlienok sa nikdy celkom 
nezbavíme, tak ako ostrov prostred mora nemôže brániť vlnám udierať sa oň. Avšak ako ostrov 

vzdoruje vlnám, tak i my máme vzdorovať zlým myšlienkam. (Sv. Efr.)  
— Máme teda hneď odvrátiť myseľ svoju od zlého; to stane sa modlitbou alebo rozpomienkou na 

smrť a na súd. ≪Vo všetkých skutkoch svojich pamätaj na posledné veci svoje a na veky nezhrešíš 

≫. (Sir. 7, 40) Alebo môžeš myslieť i na zlé následky hriechu. Najprv uváž a potom konaj, lebo ≪po 

nečase zlá rada≫. Najdôležitejšie teda je, aby sme myseľ hneď odvrátili. Vznikajúci požiar dá sa ľahko 

zahasiť; choroba, ktorá sa začína, ľahko môže byť vyliečená; podobne je to i so zlou myšlienkou.           

≪Zabi tohto nepriateľa, kým je ešte malý a slabý≫. (Sv. Hier.) Zahluš zlú myšlienku, keď sa rodí, 

akonáhle predstaví sa duchu tvojmu. (Sv. Bern.) 
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2. Niekedy vznikne zaľúbenie v zlom; toto je hriech, ak si je toho človek vedomý 

a nepotlačíme ho. 
 
Zaľúbenie v zlom môže byť smrteľným hriechom, keď človek dobrovoľne pocíti zaľúbenie v takej veci, 

ktorá pod ťažkým hriechom je zakázaná.  
— Zlé myšlienky sú vajcia, ktoré diabol nesie do srdca nášho (Kard. Hugo); ako mladé vychádza z 

vajca, keď sa liahne, tak hriech vzniká zo zlej myšlienky, ak ju so záľubou v srdci chováme. Kto dotýka 
sa žeravého uhlia a drží ho v ruke, popáli sa ; tak i dušu svoju ťažko popáli, kto pochytil hriešnu 

myšlienku a bez prekážky dáva jej zdržovať sa v srdci. (Sv. Aug.) Keď žiadosť počala, rodí hriech. (Jak. 

1, 15) Zlé myšlienky má Pán v ohavnosti. (Prísl. 15, 26) 

 

3. Alebo vzniká v nás zlá žiadosť; táto je, akonáhle k nej privolíme, práve tak zlá, 
ako zlý skutok, ku ktorému smeruje. 
  
Dobrovoľná zlá žiadosť je už činnosťou vôle. Čo však ide zo srdca, (t.j. pochádza z vôle), to je hriech. 

(Mat. 15, 19) U Boha totiž vôľa platí za skutok. Kto dobrovoľne má zlú žiadosť, ten už v duchu vykonal 

zlý skutok. (Mat. 5, 28) Kto privolil k smrteľnému hriechu, podobá sa jeleňovi, ktorý guľkou už 

smrteľne je ranený a tak smrti už neujde, hoci by poľovníkovi zutekal. (Sv. Efr.) Zlé žiadosti dajú sa 
porovnať s morskou rybkou, takzvanou remorou, o ktorej Plinius vypráva, že prevŕta najväčšie lode, 

zastaví ich v behu, ba potopí do mora. Aj zlá žiadosť, hoci zdá sa malou a nepatrnou, môže zadržať v 

behu i najdokonalejších a najnábožnejších ľudí, čo plavia sa k brehu nebeskej vlasti, ba môže ich 
pohrúžiť do priepasti večného zatratenia. (Sv. Reh. Naz.) Mnohé zlé žiadosti sú smrteľné hriechy. (Sn. 

Tr. 14. kap. 5) Kto nevie krotiť zlé žiadosti svoje, podobá sa tomu, čo jazdí na zdurenom koňovi, ktorý 

ho vláči po všetkých močiaroch; lebo bude strhnutý do najťažších smrteľných hriechov a konečne 
hodený do priepasti pekelnej. (Sv. Amb.) Zlá žiadosť je podobná muche, ktorá je nečistá a pažravá a 

konečne utopí sa v oleji, mede alebo inej sladkej tekutine, ba zaletí i k svieci a spáli sa ; lebo práve 

tak robí i žiadosť. (Kom. a L.) 

 

4. Ak nasleduje predsavzatie činiť zlé, potom je to trvalým hriechom. 
 
Žiadosť bola iba túžbou po hriešnom predmete. Predsavzatie je už odhodlanie užívať i prostriedky, 
ktoré k dosiahnutiu tohto predmetu vedú. Bratia Jozefovi urobili predsavzatie (zaumienili si) zabiť 

svojho brata; tým ťažko zhrešili, hoci predsavzatie svoje neuskutočnili.  
— Doteraz bola reč o hriechoch vnútorných.   
 

5. Ešte horší, než vnútorný hriech, je hriech vonkajší, lebo má horšie následky. 
 

Rozmnožuje totižto zlosť vôle, ničí cit stydlivosti, často dáva pohoršenie, uvrhuje človeka do biedy 

pozemskej, priťahuje mu väčšie pokuty Božie atď. Človek, ktorý vonkajší hriech spáchal, ponáša sa 
na rybu, čo už zahryzla do udice a je lapená. Kráľ zveril vojvodcovi svojmu obranu niektorej pevnosti. 

Tu príde k vojvodcovi preoblečený špión s listom od nepriateľa, ktorý mu ponuka veľkú  sumu peňazí 

za odovzdanie pevnosti. Vojvodca tu môže konať trojakým spôsobom: odmietne ponuku i dá obesiť 
špióna; alebo dá sa do vyjednávanie so špiónom, no toto zas preruší : alebo otvorí brány nepriateľovi. 

Táto pevnosť je naša duša, veliteľ (komandant) pevnosti sme my a nepriateľ je diabol. Tento často 

vysiela k nám špiónov, aby nás všelijakými sľubmi a zámienkami od Boha odvrátil. Ak zlé myšlienky 

s hnevom odmietneme, budeme ešte viac upevnení vo vernosti k Bohu; ak si v myšlienkach týchto  
obľubujeme, začíname sa spreneverovať Bohu a sme hodní trestu; no ak zlé činíme, vydávame svoju 
dušu diablovi a tento vojde do nej so svojimi prívržencami. (Hunolt)  

 

6. Po každom smrteľnom hriechu vznikne v duši hriešny stav. 
 
Keď voda zamrzne, stane sa ľadom, kým sa teplotou zas neroztopí. A keď naša polovica zemegule od 

slnka sa odvráti, býva u nás tma a zima, až postavenie zeme zase sa premení. Podobne je to aj s 
človekom, ktorý ťažko zhrešil: ostane v stave hriechu, zakiaľ sa zas neobráti. Preto vravíme: ten človek 

žije v hriechoch, zomrel v hriechoch a pod. 

 

7. Keď sa ťažký hriech častejšie opakuje, vznikne neprávosť. (hriešny návyk, 
náruživosť.) 
 
Ak sa ťažký hriech mesačne iba raz až do 5 raz spácha, už vznikne neprávosť. Hriešnik totiž 

nadobudne si istú zručnosť v konaní zlého a jeho vôľa stane sa náchylnou k zlému. Sv. otcovia 

poukazujú na troch mŕtvych vzkriesených Kristom, aby hriech smrteľný ako vnútorný i vonkajší 

hriech a ako neprávosť znázornili. Kto hriech iba v srdci má, ponáša sa na mŕtvu dcéru Jairovu, ktorá 
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sa ešte doma nachádza. Kto hriech vonkajší spáchal, ponáša sa na mŕtveho mládenca v Naime, ktorý 

bol už von z mestskej brány. Kto neprávosti je oddaný, ponáša sa na Lazara, ktorý už v hrobe bral 
porušenie. V oboch prvých prípadoch Kristus iba rozkázal mŕtvym vstať, no v poslednom prípade bol 

zarmútený v duchu, plakal, dal odvaliť kameň a volal na hlas do hrobu. Tým chcel ukázať, ako ťažko 

je vzkriesiť človeka,  neprávosti oddanému, k životu duševnému. 

 

8. Každý ťažký hriech má za trest v zapätí zase inakšie hriechy a neprávosti. 
 
Od človeka, ktorý spáchal hriech smrteľný, odstúpila milosť Božia, no nie pokušenie. Ba zlý duch 

teraz všemožne sa usiluje ešte silnejšie zviazať hriešnika. Lebo však bez milosti Božej nemožno zvíťaziť 

nad pokušením, nuž hriešnik padá vždy hlbšie, z jedného hriechu do druhého. ≪To je kliatba zlého 

činu, že stále rodí zlo≫. (Schiller) Hriechy, čo za hriechom idú, môžu sa teda nazývať trestami za 

hriech. (Sv. Bonav.) Neprávosti trestajú sa neprávosťami. (Sv. Reh. Vel.) Sv. Písmo znázorňuje 

pozbavenie milosti týmito slovami: Boh zaslepuje, zatvrdzuje hriešnika (napr. Faraóna), vydáva ho v 

prevrátenosť mysle. (Rim. 1, 28) a pod. 
 

9. Ak neprávosť je zakorenená, často býva sprevádzaná najväčšími rozpustilosťami 
a neláskavosťami, takzvanými hriechmi do neba volajúcimi; konečne úplnou 

zarytosťou hriešnika, t.j. hriechom proti Duchu Sv. 
 

Kto v neprávosti dlhšie žije, dovolí si i najväčšie neláskavosti (vraždu potlačovanie slabých, odnímanie 

mzdy robotníkom) alebo najväčšie rozpustilosti, hriech sodomský. (1. Mojž. 12, 15)  

— A ako dokonalosť v cnosti robí človeka na zemi temer blahoslaveným a pozdvihuje ho k dokonalému 
spojeniu s Bohom (mysli na 8 blahoslavenstiev), tak i neprávosť má svoje stupne, po ktorých dušu 
dolu ťahá do stavu zavrhnutých duchov a dovršuje odlúčenie od Boha. Človek, ktorý v neprávosti žije, 

naplní sa nakoniec nenávisťou proti Bohu a celkom vedome odporuje pôsobeniu Ducha Sv. Tým ≪je 

hriech dovŕšený≫. (Sv. Bonav.) 
 

III. Spôsoby hriechu. 

 
Sú rozličné spôsoby hriechu. 
 

Okolnosti, ktoré spôsob hriechu menia, musia sa oznámiť pri spovedi. (Sn. Tr. 14, 5)  
Podľa druhu sa líšia od seba všetky hriechy, ktorými sa hreší proti rozličným 
prikázaniam alebo urážajú rozličné cnosti; ďalej sa líšia od seba hriechy, ktorými sa 
ten istý príkaz alebo tá istá cnosť rozličným spôsobom uráža. 
 
Napr. krádež a lož sú dva rozličné spôsoby hriechu, lebo krádežou prestupuje sa 7., lžou 8. prikázanie 
Božie. Pýcha a lakomstvo sú dva rozličné spôsoby hriechu, lebo nimi urážajú sa dve rozličné cnosti, 

a síce pokora a štedrosť.  
— Krádež a klam sú dva rozličné spôsoby hriechu, lebo tým sa uráža rozličným spôsobom 7. 

prikázanie Božie. Opovážlivá dôvera v milosrdenstvo Božie a zúfalstvo sú dva rozličné spôsoby 

hriechu, lebo tým uráža sa rozličným spôsobom cnosť nádeje. 

 

1. Obyčajne rozoznávame hriechy v myšlienkach, v slovách, v skutkoch. 
 

Nenávisť a vražda sú dva rozličné spôsoby hriechu, lebo tým uráža sa rozličným spôsobom (v 

myšlienkach, skutkoch) 5. prikázanie. Chvastavé reči a nádhera v šatách sú dva rozličné spôsoby 

hriechu, lebo tým uráža sa rozličným spôsobom (v slovách, v skutkoch) cnosť pokory. 

 

2. Rozoznávame i vlastné a cudzie hriechy.  
 
Vlastné hriechy sú tie, ktoré sami páchame. Cudzie hriechy sú tie, ktoré sami síce 

nepáchame, ale ktorých sa nejakým spôsobom zúčastňujeme. Cudzí hriech pácha, 
kto nejaký zlý skutok káže, radí, dovoľuje, chváli, podporuje, bráni, k nemu dráždi 

alebo mlčí, alebo ho netrestá, hoci by ho mohol a mal prekaziť. 
 
Hriešnik rovná sa malomocnému; ako tento nakazí ľudí, tak i hriešnik: zvedie iných k hriechu. V 

tomto prípade zaviní ich hriech. Kto podpaľuje dom, zaviňuje požiar; kto blížnemu svojmu podáva 
otravu, zaviňuje smrť jeho. Tak je i vtedy, keď niekoho k hriechu zvádzame alebo sa aspoň nesnažíme 
prekaziť hriech. Neprávosť učíme, keď ju netrestáme. (Sv. Reh. Naz.) Keby tí, čo majú strážiť život 
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kráľa, počuli, že stal sa útok na osobu jeho, naľakali by sa náramne; lebo vedeli by, že im nepomôže 

výhovorka. ≪Nemáme v tom účasti≫; tak musíme sa báť i my, ak naša nedbanlivosť alebo chabosť 

(t.j. veľká bojazlivosť) zapríčinila, že Boh bol urazený. (Sv. Zl.) Kto môže prekaziť zlé skutky a to 
neurobí, ten ich zaviní.  

— Príklady cudzích hriechov: Herodes rozkázal vraždu detí betlehemských. Rebeka, manželka 

Izákova, radila svojmu synovi-miláčkovi Jakubovi, aby slepého otca oklamal. (1. Mojž. 27) Áron urobil 
po vôli Izraelitom a ulial zlaté tela. Židia chválili Herodesa, že dal usmrtiť apoštola Jakuba; preto 

Herodes dal uväzniť i Petra, aby ho usmrtil. (Sk. ap. 12) Šavel podporoval vrahov sv. Štefana, keď im 

držal jeho šaty. Zlá žena Jóbova dráždila muža svojho k hnevu a netrpezlivosti; podobne robila žena 

Tobiašova. Ľudia, čo maľujú necudné obrazy, píšu nemravné knižky a nadmieru sa fintia, dráždia 
iných k hriechu. Arcikňaz Heli mlčal k hriechom svojich detí a netrestal ich; za to bol od Boha skrze 

Samuela pokarhaný. (1. Kráľ. 3) Aj tí, čo v niektorom zhromaždení majú hlas a zo strachu pred ľuďmi 

neozvú sa proti skrivodlivým ustanoveniam, páchajú hriech; prorok porovnáva takých s nemými 

psami, čo nemôžu štekať. (Is. 56, 10) 

 

Vinnými cudzích hriechov ľahko môžu sa urobiť: pozemskí panovníci, zákonodarné 
zbory, rodičia a predstavení, dodávatelia práce, vydavatelia časopisov a kníh. 
 
Pozemskí mocnári (ako kedysi cisár Napoleon) začali niekedy nespravodlivú vojnu. Komu mali sa 

potom pripočítať všetky zločiny aké sa vo vojne páchajú? Čia je vina, keď vychádzajú protináboženské 

zákony a ohrozujú spasenie duší mnohých ľudí? Čia je vina, keď sa ľudia rozličnej národnosti a 

náboženstva novinami druh proti druhovi štvú a potom vzájomne prenasledujú? Kto v takých 

prípadoch má najväčší  hriech?  
 

Kto sa cudzieho hriechu dopúšťa, je aspoň tak hoden trestu, akoby sám bol zhrešil. 
 

Kto iného k hriechu zvádza, môže byť ešte trestuhodnejší, ako tento. Pováž, že Eva, ktorá k hriechu 
zviedla Adama, bola od Boha ťažšie potrestaná, než on. A ženské pohlavie ešte doteraz viac nesie 
následky dedičného hriechu, ako mužské. Kto iných k hriechu zvádza, hreší i proti láske k blížnemu. 

Napodobňuje diabla, čo nielen sám je zlý, ale aj iných zlými chce urobiť. Preto volá Kristus: ≪Beda 

človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza! (t.j. ktorý je vinný, že iný hreší). Lepšie by mu bolo, 

keby mu mlynský kameň bol zavesený na šiju a bol ponorený do hĺbky morskej≫. (Mat. 18, 6- 7) 
 

IV. Veľkosť hriechov. 

 
I. Nie všetky hriechy sú rovnako veľké. 
 

Kristus porovnáva niektoré hriechy s ťavami, iné s komármi (Mat. 23, 24); niektoré s mrvami, iné s 

brvnami (Mat. 7, 3 ); dlžobu 10.000 hrivien stavia voči dlžobe 10 päťgrošníkov a či denárov (1 denár = 

20 halierov, Mat. 18, 23), a Pilátovi riekol: ≪Kto mňa tebe vydal, má väčší hriech≫. (Ján 19, 11)  
 

1. Hriech je tým väčší, čím dôležitejší je urazený predmet, čím väčšie je poznanie 
hriešnosti a čím slobodnejšie niekto mohol jednať. 
 
Predovšetkým záleží na tom, či urazený predmet je dôležitý (vážny). Ak zlý skutok smeruje proti Bohu, 
je hriešnejší, ako keď je namierený proti blížnym. Ak zlý skutok smeruje proti životu blížneho, je 

hriešnejší, ako keď smeruje proti majetku jeho. Potom mnoho záleží na poznaní hriešnosti. Hriech 
kresťana je zaiste väčší, než hriech pohana. Keď kňaz hreší, hriech je väčší, ako keby ho spáchal 

obyčajný človek, ktorý v náboženstve je nezbehlý, lebo kňaz lepšie pozná vôľu Božiu. Spasiteľ povedal: 

≪Služobník, ktorý poznal vôľu pána svojho a neprihotovil sa a nečinil podľa vôle jeho, bude veľmi 

bitý; ten však, ktorý ju nepoznal a činil trestuhodné veci, bude menej bitý≫. (Luk. 12, 47— 48) 

Hriechy, čo u začiatočníkov sú všedné, ťažké sú u mužov dokonalých. (Sv. Isid.) Čím viac vieš, tým 

prísnejšie budeš súdený, ak podľa svojho vedenia i sväto nežiješ. (Tom. Kemp.) Naše prečiny budú 

tým väčšie, čím väčšie boli milosti božské. (Sv. Casar) Konečne záleží na tom, či sme viac alebo menej 
slobodne konali. Kto vo veľkom; strachu konal, alebo veľmi veľkému pokušeniu bol vystavený, má 

menší hriech, než ten, čo úplne slobodne mohol konať. Zapretie Petrovo nie je taký hriech, ako dobre 

premyslená zrada Judášova. 
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2. Aj okolnosti osoby, veci, času, miesta, prostriedku, účelu alebo zlé následky môžu 

ti sťažiť hriech. 
 
Napr. verejný hriech kráľa je väčší, ako hriech poddaných jeho. Hriech spáchaný pred mnohými ľuďmi 

je ťažší, než potajomky spáchaný. Kto celú nedeľu ťažko pracuje, pácha väčší hriech, ako ten, čo v 

podobných okolnostiach len jednu hodinu ťažko pracuje. Kto násilne niečo berie, hreší ťažšie, ako 

ten, čo potajomky niečo berie. Kto chudobnému niečo berie, hreší ťažšie, ako ten, čo to isté berie 
bohatému. Krádež v kostole je väčší hriech, ako mimo neho. 

 

II. Niektoré hriechy sú tak veľké, že nás celkom odlučujú od Boha a celkom 
pozbavujú jeho priateľstva; nazývajú sa ťažkými alebo smrteľnými 

hriechmi. Hriechy však, čo nie sú tak veľké, nazývajú sa všednými. 
 
S hriechmi je to tak, ako s chorobami; niektoré choroby iba oslabujú sily telesné, no iné ničia život. 

Práve tak sú hriechy, čo iba hatia dušu v jej snahe k najvyššiemu cieľu a zase také, čo ničia život 
duše, posväcujúcu milosť. (Sv. Tom. Akv.) Medzi priateľmi stáva sa, že jeden narazí na vôľu druhého. 

Ak chyba táto je nepatrná, priateľstvo neprestáva; no keď chyba je veľká, priateľstvo sa rozpadne. 

Celkom tak je s priateľstvom božským: malé chyby nezrušia ho, ale veľké áno. Preto sv. Písmo 
spomína hriechy, ktorými sa milosť Božia celkom stráca (ako napr. hriech Dávidov) a také, do ktorých 

i spravodlivý sedemkrát (t.j. častejšie) upadá (Prísl. 24, 16) bez toho, že by preto spravodlivým byť 

prestal. (Sn. Tr. 6, kap. 11) Písmo sv. hovorí o hriechoch, ktoré z kráľovstva nebeského vylučujú i 
večnú pokutu za sebou ťahajú, a o takých, u ktorých sa to nestáva. Sv. Pavol napr. počíta modlárstvo, 

vraždu, nemiernosť, lakomstvo atď. k ťažkým hriechom. (1. Kor. 6, 9; Gal. 5, 19 a d.) No dnes niet 
tak veľkého hriechu, ktorý by nemal svojich obhajcov a chválorečníkov. (Aj podľa názoru Lutherovho 

je najväčší  hriech len všedným, t.j. nepripočíta sa Bohom, ak je spojený s dôverou v Boha!) Nedaj sa 

mýliť takými lživými zásadami sveta, ale drž sa slova Božieho, ktoré Cirkev hlása. Nie svet ale Boh 

bude raz tvojim Sudcom?  
 — Hriech smrteľný má meno svoje stadiaľ, že duši smrť prináša; duša síce neprestane existovať, ale 

stratí Ducha Sv. ≪Ako telo zomrie, keď ho duša opustí, tak zomrie i duša, keď ju Boh opustí≫. (Sv. 

Aug.) Ťažký hriech je smrťou, lebo nás odlučuje od Boha, ktorý je život. (Sv. Isid.) Ťažko hrešiť je 
toľko, čo zahášať svetlo života. (Sv. Bern.) Ťažký hriech je teda v istom ohľade samovraždou duše. 

(Lehmkuhl)  
— Hriech všedný má svoje meno odtiaľ, že sa po všetky dni, teda častejšie pácha, lebo je ľahký a 

ľahko sa odpúšťa. Avšak nesmieme si nevšímať hriechu všedného. Nemôže nás síce odtiahnuť od 

cesty k Bohu, ale môže zastaviť nás na tejto ceste. (Sv. Fr. S.) Všedný hriech je tiež urážkou 

nekonečného veličenstva Božieho. ≪ Neuraziť  Pána  Boha  ani  najmenej  nemá  sa považovať za 

málo≫. (Sv. Hier.) Kto ako milujúci syn a nie ako otrok slúži Bohu, ostýcha sa uraziť ho i v malom. 

(Sv. Basil) Keď nebo i zem zahynú, to nie je toľkým nešťastím, ako keď sa všedný hriech spácha. (Sv. 

Aug.) Všetky milióny sv. mučeníkov a ich nesmierne zásluhy nemohli by urobiť radosť urazenému 

Božstvu, ale k tomu bola potrebná najdrahšia krv Kristova. (Sv. Kat. Sien.) 
 

Medzi hriechmi smrteľnými a všednými je podstatný rozdiel. 
 
Smrteľný hriech podobá sa ťažkej rane, na ktorú človek obyčajne umiera; no všedný hriech ľahkej 

rane, pre ktorú ledva že ochorie. ≪Smrteľným hriechom kladie sa sekera na koreň stromu, všedným 

poruší sa iba kôra stromu, prečo tento začne chorľavieť ≫. (Sv. Vavr. Just.) 

 

Je veľmi ťažké a nebezpečné určiť, či niektorý hriech je ťažký alebo všedný. Isté je 
len toľko: smrteľný hriech je tu len vtedy, keď Boh už nie je posledným cieľom, ku 

ktorému vôľa ľudská je obrátená. 
 

Ťažké a nebezpečné je určiť, čo je hriech smrteľný a čo všedný. (Sv. Aug.; sv. Tom. Akv.) Zväčša 
nemožno udať, či niečo je hriechom smrteľným alebo všedným. (Gury) Nech nikto neopováži sa 

vyhlásiť niečo za hriech smrteľný, ak celkom isto nevie (Sv. Alf.), inak zavedie ľudí do zúfalstva (Sv. 

Raim.) a do pekla (Sv. Antonín); inak nezdvihne človeka z nečistoty hriechov, ale sotí ho ešte hlbšie. 
(Gerson)  

— Hriech smrteľný je tu len vtedy, keď Boh už nie je strediskom ku ktorému všetko dychtenie človeka 
smeruje. (Sv. Tom. Akv.) Lebo hriech smrteľný je úplné odvrátenie sa od Boha, posledného cieľa 

človeka a úplné obrátenie k tvoru ako k najvyššiemu cieľu. (Sv. Aug.) 
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1. Smrteľný hriech pácha ten, kto vedome a celkom dobrovoľne zákon boží vo veci 

dôležitej prestupuje, teda keď je porušená česť Božia, vlastný život alebo život, majetok alebo 

česť blížneho. 

 

Modlárstvo, kacírstvo, bohorúhanie, ťažké znesvätenie nedele alebo sviatkov sú teda v každom ohľade 
smrteľné hriechy, lebo sa nimi Boh na cti svojej ťažko uráža. Malé urazenie svojho zdravia z 

ľahkomyseľnosti je všedným, no samovražda smrteľným hriechom. Kto blížnemu vezme niekoľko 

halierov, spácha všedný hriech, no kto ukradne veľkú  sumu peňazí, smrteľný hriech. Kto iba zľahka 

udrie blížneho, spácha všedný hriech, no kto s ním veľmi zle zachádza, smrteľný hriech. Kto bez 

potreby odhalí nejakú chybu blížneho, spácha všedný hriech, no kto ho krivo obžaluje, smrteľný 
hriech. To je preto, že sa v druhom prípade dôležité dobro človeka ťažko uráža.  
— Ale smrteľný hriech je tu len vtedy, keď človek pozná hriešnosť skutku. Teda dietky, ktoré ešte 

nepoznajú ohavnosti takého skutku, aký pravidelne je hriechom smrteľným, nemôžu ľahko spáchať 

ťažký hriech. Potrebné je tiež, aby človek celkom dobrovoľne konal. Kto by teda následkom hrozby a 
tak z veľkého strachu vykonal skutok, čo sám sebou je ťažko hriešny, ten by sa sotva tak ľahko urobil 

vinným smrteľného hriechu. To samé platí o tom, ktorý vo veľkom pokušení sa nachádza, ako býva 

napr. počas veľkej núdze alebo zmätku. Židovskí vojaci vzali si raz vo vojne čosi z darov určených pre 
modly pohanské, hoci im to čo najprísnejšie bolo zakázané. Nato padli v bitke. Ale židia neboli toho 

názoru, že vojaci sú Bohom zavrhnutí; lebo dali konať za nich obetu. (2. Mach. 12) Ba niekto 
následkom ťažkej choroby môže byť tak pomätený na rozume, že ani nevie, čo robí. Môže sa teda stať, 

že i nejeden samovrah je nevinný v očiach Božích. Preto chráň sa prísne posudzovať blížneho, ktorý 

chybuje; lebo nie si vševedúci! 

 

2. Všedný hriech pácha, kto uráža len nepatrné dobro; aj kto síce veľmi dôležité 

dobro uráža, ale len málo alebo nie celkom vedome alebo nie celkom dobrovoľne.  
 
Avšak môže sa niečo stať hriechom, smrteľným, čo je len všedný hriech : keď totiž 

skrze to dáme veľké pohoršenie alebo narobíme mnoho zlého alebo keď všedného 
hriechu dopustíme sa z opovrhnutia zákona. 
  
Útoky na vieru alebo česť blížneho v novinách sotva sú len všedné hriechy; lebo tým vznikne veľké 

pohoršenie a mnoho zlého. Lož, hoci je sama sebou všedný hriech, môže stať sa hriechom smrteľným, 

ak sa tým mnoho zlého zapríčiní; rozpomeňme sa na lživú správu vyzvedačov, ktorí zasľúbenú zem 

preskúmali. Kto by zle jednal a pritom vravel: ≪Robím to práve preto, že je zakázané≫, hrešil by 

ťažko.  

 

Aj mnohé všedné hriechy môžu sa stať jedným smrteľným hriechom, ak totiž skrze ne 

dohromady vznikne veľká škoda. 
 

Kto jednej osobe viac ráz jedno za druhým kradne malé peňažité obnosy, čo dohromady tvoria veľkú 

sumu, na každý pád ťažko hreší. ≪Často mnohé všedné hriechy dohromady robia jeden ťažký, ako 

mnohé malé čísla do jedného spočítané robia veľké číslo≫. (Sv. Isid.) Voda, ktorá náhle do lodi vniká, 

ponorí ju, tak i mnohé všedné hriechy dušu. (Sv. Aug.) Mnohé konopné nitky spletú sa do ohromného 

povrazu, ktorý potom i najväčšie lode môže udržať; tak i viac malých hriechov urobí podobný povraz, 
ktorý zadržuje dušu na ďalšej ceste k nebu. (Wen.) 
 

III. Nie všetky smrteľné hriechy sú rovnako veľké, ani všedné hriechy nie 
sú rovnaké. Najväčšie smrteľné hriechy sú hriechy proti Duchu Sv. a 
hriechy do neba volajúce. 
 

1. Hriech proti Duchu Sv. pácha kto sa pôsobeniu Ducha Sv. ustavične tvrdošijne 
protiví. 
 
V živote stáva sa neraz, že nás Duch Sv. k modlitbe alebo iným dobrým skutkom popudzuje a že hlas 
jeho následkom svojej roztržitosti alebo pozemských starostí neposlúchame. Avšak to ešte nie je 
hriech proti Duchu Sv. Hriech taký je len vtedy, keď sa človek vnuknutiam Ducha Sv. ustavične 
tvrdošijne protiví a tak, Duchu Sv. odporujúc, i umiera. Príklady: Farizeji a zákonníci poznali zo 

zázrakov Kristových, z výbornosti jeho učenia, zo svätosti jeho života, z vyplnenia proroctiev, z 

výpovedí Kristových, že Kristus je od Boha poslaný a Mesiáš, no v pýche svojej nechceli ho uznať, 

lebo by inak boli museli zmeniť svoj život. Preto napriek svojmu lepšiemu poznaniu vraveli o ňom, že 

je ≪diablom posadnutý≫ (Ján 8, 48), jeho skutky pripisovali diablovi (Mat. 12, 24) a prenasledovali 
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ho, koľko len vládali. (Odporovali uznanej pravde.) Faraón poznal z neohrozeného vystupovania 

Mojžišovho a z mnohých zázrakov, že pravý Boh chce vysťahovanie Izraelitov; avšak navzdory všetkým 

napomínaniam Mojžišovým neupustil od svojej vôle. (Mal zatvrdnuté srdce voči spasiteľným 
napomínaniam.) Nepriateľ Kristov Renan (†1892) prikázal za živa, aby, keď bude zomierať, nijaký 

kňaz k smrtnej posteli jeho nepristúpil; nechcel sa nijako poučiť o lepšom. Tak robia i slobodní 

murári. ≪Zapchávajú svoje uši, aby pravdu nepočuli a zatvrdzujú svoje srdce ako diamant≫. (Zach. 

7, 11, 12) (Naschvál zotrvávajú v nekajúcnosti.) Kto proti Duchu Sv. hreší, rovná sa človeku, 
ktorého jeho nepriateľ vo veľkej zime nájde spať na poli a hneď zobudí, aby nezamrzol. Avšak spiaci 

neváži si toto dobrodenie, ale odsotí svojho dobrodinca a radšej spí ďalej. Tak robí hriešnik, ktorý sa 
pomáhajúcou milosťou duchovne zobudiť nedá. (A. Stolz) Taký koná práve tak pošetile, ako človek, 

ktorý pri východe slnka zatvára okenice, aby svetlo slnečné nepreniklo; alebo ako chorý čo nedá si 

hojiť svoje rany (Sv. Zl.) a mimo toho ešte robí, čo uskorí smrť jeho. 

 

Hriech proti Duchu Sv. je obyčajne následok veľmi hriešneho života alebo veľkej 
pýchy. 
 
Smrteľnému hriechu totiž je vlastné, že rozum zatemňuje a vôľu od Boha odvracia; čím viac niekto 

hreší, tým viac zatemňuje sa mu rozum a zatvrdzuje jeho od Boha odvrátená vôľa, až konečne človek 

ocitne sa v najsmutnejšej zaslepenosti a zatvrdilosti. (Ľud. Gran.) Naša duša podobá sa zamknutej 

chyži; neprávosti bránia svetlu Ducha Sv. vniknúť do chyže. (Galura) O Faraónovi hovorí sv. Písmo: 

≪Boh zatvrdil srdce Faraónovo≫ (2. Mojž. 19, 12) t.j. Boh dopustil zatvrdilosť ako trest za jeho 

hriechy. (Sv. Aug.) U niektorých ľudí menia sa najlepšie pokrmy na zlé šťavy pretože majú nezdravé 

telo. Tak i u mnohých ľudí následkom ich mnohých neprávostí je celkom prevrátený spôsob 

zmýšľania, tak že už nijakým pôsobením Ducha Sv. nemôžu byť obrátení. (Sv. Dorot.) Podlí ľudia 
podobajú sa jedovatým rastlinám, ktoré pri najlepšom počasí a zúrodňujúcom daždi nielen zostanú, 

čím sú, ale ešte i viac zbujnejú; lebo i tí napriek všetkému pôsobeniu Ducha Sv. stávajú sa iba ešte 
horšími. S ľuďmi je to tak, ako so stĺpom: ak tento rovno stojí a niečo sa naň položí, stojí ešte pevnejšie; 

no ak je nachýlený a niečo naň položia, zvalí sa. Tak je i s ľudským srdcom: ak je poctivé, posilní sa 

ešte viac náukou múdrosti, ale ak je prevrátené, stane sa ešte prevrátenejším. (Sv. Lev. Vel.)  

— Ovšem môže sa i stať, že zlá výchova, čítanie zlých kníh alebo pýcha je tomu vina, že sa človek 
zamyká pred každým pôsobením Ducha Sv. Prečo prenasledujú a vraždia pohania misionárov, ktorí 

k ním sú poslaní ? Následkom zlej výchovy a modloslužobníctva pohania sú tak zaslepení, že nechcú 

sa už vzdať bláznivých názorov svojich. Prečo sú ľudia, ktorí denne čítajú protináboženské noviny, tak 

predpojatí voči všetkým náukám a ustanovizniam našej sv. Cirkvi? To robí zlé čítanie. Prečo sa 
kapitulský prepošt Dollinger v Mníchove (†1890), ktorý po Vatikánskom sneme (1870) brojil proti 

vieroučnej neomylnosti pápežovej, tak urputne protivil všetkým napomínaniam svojej duchovnej 
vrchnosti? To zavinila jeho pýcha. 
 

Kto spácha hriech proti Duchu Sv., nemôže dosiahnuť od Boha odpustenie hriechov 
a síce preto, že odvrhuje milosť Božiu, ktorá je pre obrátenie potrebná. 
 

Kristus hovorí: ≪Rúhanie (hriech) proti Duchu Sv. nebude odpustené ani v tomto, ani v budúcom 

veku≫ (t.j. ani na tomto, ani na druhom svete). (Mat. 12, 31— 32) Choroba nemôže sa liečiť ak sa 

chorý vyhýba istému lieku. To samé platí o hriechoch, keď chorý na duši odmieta vlastný prostriedok 

k zachráneniu sa, milosť Božiu. (Rim. katech.) Nekajúcnosť je jediný zločin, ktorý Boh neodpustí. (Sv. 

Hier.) Nekajúcnosť viac uráža Boha, ako hriech. (Sv. Zl.) 

 

Ľudia, čo proti Duchu Sv. hrešia, často už na zemi biedne hynú a po smrti budú od 
Boha večne zatratení. 
 
Hriech proti Duchu Sv. nie je snáď hriech krehkosti, ale hriech diabolskej zlosti. Preto zaslúži si 
prísnejší trest, než iné. Faraón s vojskom svojim utopil sa v Červenom mori (2. Mojž. 14); Židia, ktorí 

sa všetkým prorokom protivili a ich aj zabíjali (Mat. 23, 27), museli ťažko trpieť za nekajúcnosť svoju 

(r. 70); lebo prišlo na nich súženie, akého od počiatku sveta nebolo, ani viac nebude (Mat. 24, 21); 

Jeruzalem bol Rimanmi celkom rozbúraný, vyše 1 milióna ľudí zahynulo hladom, morom, v boji brata 
proti bratovi a mečom Rimanov. (Joz. Flav.) Boh koná ako opatrný lekár. Tento neprestáva predpisovať 

chorému lieky, hoci ihneď neosožia alebo hoci ich chorý nechce užívať; napína všetky svoje sily, t.j. 
celé umenie svoje, aby chorého zachránil. (Sv. Zl.) No ak chorý napriek všetkému dohováraniu nechce 

prijať predpísané lieky, ba ešte i von oblokom ich vyleje, vtedy lekár opustí ho. Tak i Boh robí s tými, 
čo sa pomáhajúcej milosti protivia: opustí ich navždy. (Sv. Alf.) Takým platia slová proroka Samuela 

ku kráľovi Saulovi: ≪Lebo si zavrhol slovo Pánovo, i Pán zavrhol teba≫. (1. Kráľ. 15, 26) Keď sa 

kvetový puk otvorí, vnikne doň svetlo a teplo slnečné i spôsobí vzrast a nakoniec ovocie. Ak puk 

zostane zatvoreným, stvrdne, hynie a zostane bez ovocia. Tak vodí sa i duši, ktorá sa Duchu Sv. 
neotvorí; stvrdne a ide v ústrety večnému zatrateniu. (A. Stolz) Kto proti Duchu Sv. hrešil, nemôže 
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byť spasený, lebo pri smrti nemá Ducha Sv., ani posväcujúcu milosť, ktorú tento udeľuje. (Viď učenie 

o posväcujúcej milosti.) Taký už teraz nachádza sa v duchovnom stave, v akom sú duchovia 

zavrhnutí. 

 

2. Hriechy do neba volajúce sú hriechy toľkej zlosti, že do neba o pomstu volajú; také 
hriechy sú úmyselná vražda, potlačovanie chudobných a bezpomocných, 
zadržovanie (ujímanie) robotníckej mzdy a hriech sodomský. 
 

Tieto hriechy sú tak ohavné, že sa náš ľudský cit proti ním búri. Keď Kain zabil svojho brata Ábela, 

povedal mu Boh: ≪Čo si urobil? Hlas krvi tvojho brata volá ku mne zo zeme≫. (1. Mojž. 4, 10) Všetky 

národy sveta trestajú vraždu najťažšími pokutami, zväčša pokutou smrti. Aj to je podivné, že zriedka 

niektorý zločin tak rýchlo vyjde najavo, ako vražda. Hľa, trestajúca spravodlivosť Božia! Potlačovanie 
bezmocných Izraelitov v Egypte bolo hriechom do neba volajúcim. (2. Mojž. 3, 7) Takých hriechov 

dopúšťali sa i farizeji, ktorí potláčali chudobných a za to odriekali dlhé modlitby. (Mat. 23, 14) Zvlášť 

zakazuje Boh ubližovať vdovám a sirotám. (2. Mojž. 22, 22; Sir. 34, 26) Do neba volajúceho hriechu 

dopúšťajú sa i tí, ktorí pri požiaroch alebo povodniach kradnú veci, patriace tým, čo škodu utrpeli. 
Kto ďalej robotníkovi dáva dlho čakať na mzdu, pácha hriech do neba volajúci (5. Mojž. 24, 14); aj 

kto mu ju pod všelijakými zámienkami ukracuje. (Jak. 5, 4) V stredoveku žaloby robotníkov na súde 

pretriasali sa pred každou inou žalobou a museli za 3 dni byť vybavené. (A. Weiss) Hriech sodomský 
má svoje meno od obyvateľov sodomských, ktorí neprirodzeným chúťkam hoveli (Jud. 7) a za to od 

Boha ohňom a sírovým dažďom zničení boli. (1. Mojž. 18) Mŕtve more je dodnes smutným pomníkom 

tohto ohavného hriechu. Najhanobnejší hriech tento nedá sa ani nazvať pravým menom, lebo by tým 

jazyk učiteľa náboženstva a uši poslucháčov poškvrniť sa museli. (Sv. Aug.) Sv. Pavol spomína ho v 

liste k Rimanom. (1, 26- 28) 

 

Hriechov do neba volajúcich dopúšťajú sa dnes obzvlášť niektorí dodávatelia práce 
na bezmocných robotníkoch svojich. 
 

Niektorí dávatelia práce dávajú totiž úbohému ľudu pracovať v nečistých, prachom naplnených 

miestnostiach, kde sa v zime často ani nekurí; nedoprajú mu dosť času k jedeniu a odpočívaniu na 

poludnie; nedajú robotníkom odpočinku v nedele a sviatky; platia im chatrnú mzdu, tak že ako ľudia 

temer ani žiť nemôžu; žiadajú viac, ako človek vládze; požadujú od nich veci, ktoré sa ich osobnej 
hodnosti a právam ľudským protivia atď.  

— Vykorisťovanie a potláčanie robotníkov za našich časov malo za následok vzniknutie sociálnej 

demokracie. Viď 10. prikázanie Božie. 
 

IV. Od všedných hriechov máme rozoznávať nedokonalosti. Nedokonalosti 
sú chyby, čo nie zo zlej vôle, ale z ľudskej slabosti pochádzajú. 
 

Nevľúdne pohľady, žarty, mimovoľné roztržitosti pri modlitbe a pod. sú nedokonalosti. ≪Všedné 

hriechy majú svoju príčinu v zlej vôli, nedokonalosti nie≫. (Sv. Fr. S.) Hoci nedokonalosti nie sú 

hriechy, predsa nie sú celkom bez všetkej viny; preto i týchto máme sa chrániť. 
 

V. Tresty smrteľného hriechu. 
 

Smrteľný hriech robí človeka náramne nešťastným. ≪Mnohonásobné biče prichádzajú na 

hriešnika≫. (Ž. 31, 10) Hriešnikovi privoláva Boh: ≪Poznáš a nahliadneš, aká zlá a horká je vec 

opustiť Pána Boha svojho≫. (Jer. 2, 19) Človeku, ktorý Boha opustí, vodí sa podobne, ako tomu 

Židovi, ktorý vzdialil sa z Jeruzalema (z príbytku Boha živého) a išiel na pustatinu k Jerichu. ≪Hneď 

so zločinom začína sa trest (pokuta), hoci deň súdu ešte neprišiel≫. (Sv. Cyp.) 

 

Tresty smrteľného hriechu sú:  
 

1. Strata posväcujúcej milosti. 
 

Človeka, ktorý do smrteľného hriechu upadol, naskutku opustí Duch Sv. Ako smrad holuby, tak 
smrteľný hriech odháňa Ducha Sv. Holuby nezdržujú sa na nečistých miestach, ani Duch Sv. v srdci 

zanečistenom hriechom smrteľným. (Sv. Fr. S.) Bezbožníci hovoria k Bohu: ≪Odstúp od nás≫. (Jób. 

22, 17) Smrteľný hriech je zlodej, ktorý, pustený do izby duše, ukradne vzácny poklad milosti. (Sv. 

Bonav.) Smrteľným hriechom teda stratí človek život duše. ≪Človek hriechom zabíja svoju dušu≫. 

(Múdr. 16, 14) Hriech, keď sa dokoná, plodí smrť. (Jak. 1, 15) Smrteľný hriech je smrťou nesmrteľnej 
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duše. (Sv. Bas.) Sú teda ľudia, čo žijú a predsa sú mŕtvi. ≪Hriešnici sú mŕtvi, hoci žijú a spravodliví 

žijú, hoci umreli. (Sv. Zl.) Oplakávaš telo, ktoré duša opustila, ale neoplakávaš dušu, od ktorej sa Boh 
utiahol. (Sv. Aug.)  

— Duša opustená Bohom ponáša sa na vinicu zbavenú ohrady svojej a preto spustošenú divokou 

zverou. Keď Boh opustí človeka, vojde doňho satan. (Sv. Amb.) Smrteľným hriechom zmení sa chrám 
Ducha Sv. v peleš lotrovskú, sestra anjelov v družku zlých duchov. (Sv. Amb.) Keď na lodi kormidlo 
zlomilo, nuž loď ženie sa za prúdom, ako sa tomuto páči; tak i človek, ktorý milosť stratil, hnaný je 

satanom do záhuby. (Sv. Zl.) Smrteľný hriech je motúz, ktorý si sám usúkaš a ktorým ti diabol poviaže 
ruky i nohy. (Sv. Aug.) Hriechom diabol dostáva vládu nad človekom. (Sv. Zl.) To je preto, že človek 

hriechom vydáva sa v poslušnosť diablovi. (Rim. 6, 16) Ako proti vdove každý opovažuje sa vystúpiť, 

lebo nemá nikoho, kto by sa jej ujal, tak i diabli všetko si dovoľujú proti hriešnikovi a volajú 

jednohlasne: ≪Boh ho opustil, prenasledujte a chytajte ho; lebo nemá nikoho, kto by ho vyslobodil!

≫ (Ž. 70, 11)  

 

Strata posväcujúcej milosti má ešte tieto zlé následky: 
1. človek stratí nadprirodzenu krásu duše svojej a stane sa pred Bohom celkom 

nečistým;  
2. stratí lásku k Bohu a blížnemu;  

3. jeho rozum sa celkom zatemní a jeho vôľa náramne oslabí;  
4. príde o zásluhy všetkých predtým vykonaných dobrých skutkov a za tie, čo v stave 

smrteľného hriechu koná, nedostane na druhom svete nijakej odplaty;  
5. konečne upadne ľahko do iných smrteľných hriechov. 
 

Smrteľným hriechom stratí človek nadprirodzenú krásu duše svojej a stane sa pred Bohom celkom 
nečistým. Povodí sa mu podobne, ako Giezimu, ktorý po spáchaní klamu na Namanovi, vojvodcovi 

kráľa sýrskeho, hneď stal sa malomocným. (4. Kráľ. 5) Smrteľný hriech je pre človeka to isté, čo 

hniloba pre jablko; ako hniloba odníme jablku farbu, vôňu, chuť, skrátka všetku krásu a všetku 

hodnotu, tak smrteľný hriech odníme duši všetku krásu a hodnotu. (Sv. Bonav.) Bol by to pre 
mladuchu ťažký uder, keby ju nejaká ťažká choroba tak spotvorila, že by ju jej ženích zavrhol; niečo 

podobného stane sa duši, keď ťažko hreší: spotvorí sa tak strašne, že ju Kristus, jej ženích, zavrhne. 
(Sv. Bonav.) Kto spáchal hriech smrteľný, ponáša sa na človeka, ktorého biely oblek zrazu celkom sa 

zašpinil. ≪Ako mrcina hrozne smrdí, tak, ba ešte viac, smrdí pred Bohom duša hriešnikova; lebo je 

horšia od mŕtvoly≫. (Sv. Ans.)  
— Človek smrteľným hriechom stratí lásku k Bohu a blížnemu. Akonáhle sa zem od slnka odvráti, 

nastane zima; tak i v srdci ľudskom hneď nastane zima, keď smrteľným hriechom od Boha sa odvráti. 

≪Ťažký hriech je zima, ktorá hasí oheň lásky v srdci našom≫. (Sv. Tom. Akv.) A predsa stáva sa, že 

ľudia, čo v smrteľnom hriechu žijú, zvonku tvária sa nábožne; ich nábožnosť rovná sa mŕtvole, lebo 

jej chýba duch a život. ≪Môže niekto byť nábožný a predsa veľmi zlý≫. (Sv. Fr. S.)  

— Rozum ľudský celkom sa zatemní smrteľným hriechom. Ako búrkové mraky prekážajú nám pozerať 

na slnko, tak i smrteľný hriech omračuje oko rozumu a robí nás neschopnými pozerať na jasné slnko 
milosti Božej. (Sv. Teof.) Človek padlý do smrteľného hriechu nechápe veci, ktoré sú Ducha Božieho. 
(1. Kor. 2, 14) Ako zamazané zrkadlo predmety neodráža, tak ani duch upadnutý do ťažkého hriechu, 

neprijíma pôsobenie Božie. (Sv. Teof.) Ako človek, ktorý sa hodne nachladil, dostane nádchu a stratí 

všetku chuť a čuch, tak i duša, prechladená smrteľným hriechom, dostane nádchu duchovnú a stratí 

všetok vkus pravdy. (Wen.) Hriešnik je celkom oslepený a tak málo pozná svoju biedu a 
nebezpečenstvá, ako pocestný, ktorý v nočnej tme prechádza popri jame; keby hriešnik bol v stave 

milosti a osvietený Duchom Sv., zdesil by sa a užasol nad nešťastím svojim, ako ten pocestný, keď za 
vidna tou istou cestou ide. (Ľud. Gran.) Preto hriešnici navzdory biede svojej obyčajne sú ešte veselí.

≪Človek, ktorý sa zbláznil, bije sa a trhá, no pritom často sa smeje. Tak robia naši poblúdilí bratia, 

keď si ako šialení a blázni na duši škodia. Ešte smejú sa pritom a žartujú≫. (J. E. Schmid) Živé telo 

cíti každé pichnutie ihly, no nie mŕtve; tak je i s dušou: kým duchovne je živá, cíti najmenší hriech, 

ale keď je mŕtva, nepocíti ani najmenšej výčitky svedomia, hoci by sa do najväčších neprávosti 
pohrúžila. (L. Gr.) V zime hriechu svedomie je zamrznuté. (Sv. Zl.) Keď niekto vo dne chce spať, 

zatiahnu mu záclonu, aby svetlo nevchádzalo; tak i satan urobí hriešnikovi: posteľ padnutého do 
hriechov v spánku zatiahne záclonou predsudkov a pochybností, aby len hodne dlho spal a sa 

nezobudil. (Wen.) Hriešnik ponáša sa na Samsona, ktorému nepriatelia vypichli oči, lebo stratil svoju 

nadprirodzenú silu a leží v putách. (Súd. 16)  
— Smrteľný hriech náramne oslabuje vôľu. Vo veľkej zime zmeravejú údy a nič nemôžu robiť; 

podobne je i v smrteľnom hriechu (Sv. Zl.): človek stratí ním všetku silu k vykonávaniu dobrého. 
Smrteľný hriech je lep, čo drží ťa lapeného ako vtáka. (Sv. Bonav.) Ako voda, ktorá do lode vnikla, hatí 

jej plavbu a ťahá ju do mora, tak smrteľný hriech oslabuje silu človeka na jeho plavbe do prístavu 

spásy a ťahá ho do záhuby.  
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— Smrteľným hriechom stratí človek zásluhu všetkých predtým vykonaných dobrých skutkov. 

Boh hovorí skrze proroka: ≪Keď spravodlivý odvráti sa od spravodlivosti svojej a činí neprávosť, 

nebude už pamätané na nijakú spravodlivosť jeho, ktorú konal≫. (Ez. 18, 24) Spravodlivý, ktorý do 

smrteľného hriechu upadol, je podobný kupcovi, čo zozbieral ohromné poklady a keď blíži sa k 

prístavu, všetko stratí. (Sv. Bas.) Ako tuhý mráz v noci zničí všetky krásne kvety, tak smrteľný hriech 

naraz zničí všetky naše dobré skutky a zásluhy. (Sv. Fr. S.) Smrteľný hriech je podobný krupobitiu, 

čo naraz zničí celoročnú úrodu.  
— Kto do smrteľného hriechu upadol, nedostane odplaty za dobré skutky, ktoré v stave 
smrteľného hriechu koná. Ako ratolesť odrezaná od viniča zvädne a nerodí, tak človek, ktorý stratil 

Ducha Sv., nemôže vykonať nijaký skutok záslužný pre nebo. (Sv. Hier.) Ako telo, ktoré duša opustila, 

nemôže pracovať, tak ani človek, ktorý stratil život duše, posväcujúcu milosť, nemôže konať záslužné 
skutky. Ako apoštoli celú noc pracovali a nič neulovili, tak vodí sa i hriešnikovi: v noci hriechov 

navzdory všetkému namáhaniu nemôže vykonať nijaké skutky záslužné pre nebo. Hriešnik je ako 
púšť, na ktorej nič nerastie a kde zdržuje sa len hmyz a divoká zver. Ó, aká púšť bez Boha! Aká 

suchota, kde neprší dážď nebeský! Aká neúroda, kde nehreje slnko! (Sv. Tom. Vili.)  
— Smrteľný hriech ľahko vedie k iným smrteľným hriechom. Keď sa duša s telom rozlúči, toto vezme 

porušenie; aj duša prejde v duchovnú hnilobu, keď Duch Sv. od nej odstúpil. S dušou je tak, ako s 

mäsom: toto drží sa len, kým je posolené; bez soli hneď začne hniť a smrdí. (Ľud. Gran.) Ťažký hriech, 

nezahladený pokáním, ťahá za sebou iné hriechy a síce za trest. (Sv. Reh. Vel.) Človek, ktorý v 

hriechoch svojich zotrváva, hromadí neprávosti. (Sv. Aug.) Kameň hodený do vody zapríčiní jeden 

kruh, potom druhý, tretí atď.; tak je aj u smrteľného hriechu: každý smrteľný hriech je príčinou 

ďalšieho. (Sv. Aug.) 
 

2. Večná smrť. 
 

Smrteľný hriech privedie človekovi večné zatratenie. Ako celkom zhnité jablko odhadzujeme, tak Boh 

odhodí človeka, čo do smrteľného hriechu upadol. Kto do smrteľného hriechu upadol, stratil svadobné 
rúcho, t.j. posväcujúcu milosť; taký však bude hodený do tmy najkrajnejšej. (Mat. 22, 13)  

— Smrteľný hriech je urážka veličenstva proti Kráľovi všetkých kráľov. Urážky veličenstva obyčajne 

trestajú sa na zemi dlhým žalárom. No lebo Boh hodnosťou nekonečne prevyšuje pozemských kráľov, 
trestá smrteľný hriech večnou smrťou. Kto pácha smrteľný hriech, koná práve tak bláznivo, ako Esau, 

ktorý za jedno jedlo predal prvorodenstvo (Žid. 12, 16); lebo pre chvíľkovú radosť vzdal sa nároku na 

kráľovstvo nebeské. ≪Chvíľku trvá radosť, večne trest≫. (Sv. Amb.) Na smrť odsúdeného anglického 

kancelára Tomáša chcela manželka nahovoriť, aby skrivodlivo nariadenie kráľovo podpísal; avšak 

povedal: ≪Aký bláznivý bol by som, keby za krátke šťastie niekoľko rokov mal som zameniť večne 

trvajúcu slávu a blaženosť!≫ (Meh.) 

 

3. Pozemské tresty. 
 

Pozemské tresty posiela Boh, aby hriešnika zase uzdravil; Boh je akoby lekár. (Sir. 18, 15) Najistejší 

pozemský trest smrteľného hriechu je vnútorná nespokojnosť. Smrteľný hriech kazí pokoj a veselosť 

duše, ako víchor pokoj a priezračnosť vodnej hladiny. ≪Bezbožní sú ako zdurené more, ktoré sa 

nemôže utíšiť≫. (Is. 57, 20) Ako tieň za telom ide, tak strach a hrôza za zlým činom. (Ľud. Gran.) Kto 
v smrteľnom hriechu žije, už teraz nosí so sebou peklo. (Sv. Zl.) Mysli len na bratovraha Kaina. (1. 

Mojž. 4, 14) Zlé svedomie každodenne hovorí hriešnikovi: ≪Kdeže je Boh tvoj ?≫ (Ž. 41, 4) Aký pokoj 

môže mať hriešnik, keď vie, že všemohúce rameno je proti nemu ustavične ozbrojené? (Sv. Zl.) 

Blýskanie, rachotenie hromu, hučanie prívalu sužuje hriešnika práve tak, ako pobožná modlitba 

nábožných; všade zdá sa mu, že počúva výrok svojho zatratenia. (Meh.) Boh to tak usporiadal a je to 
tak, že každá neporiadna myseľ sama si je trestom. Duchovné a telesné útechy zhodujú sa tak málo, 

ako oheň s vodou. (Sv. Bern.) Tí, čo v rozkošiach svetských si obľubujú, nie sú schopní okúsiť radostí 

duchovných. (Sv. Fr. S.) Smrteľný hriech ďalej prináša hriešnikovi pozemskú biedu. Vidno to na 
prarodičoch v raji. Adam a Eva pre hriech boli vyhnaní z raja, museli ťažko pracovať, umrieť atď.; 

podobne vodí sa každému hriešnikovi. Najobyčajnejší následok hriechov sú choroby; preto Kristus 

hovorí k uzdravenému: ≪Už nehreš, aby sa ti niečo horšieho neprihodilo≫. (Ján 5, 14) Aj hladom 

trestá Boh hriešnika; mysli na márnotratného syna. (Luk. 15) Za proroka Eliáša dopúšťali sa Izraeliti 

modlárstva. Boh potrestal ich tak, že po pol štvrte roka nedal pršať, následkom čoho vznikol veľký 

hlad. (3. Kráľ. 17) Aj strata majetku alebo cti býva často následok hriechov, tak napr. u korheľa, 

zlodeja.  

— Hriešnikov neochraňujú ani sv. anjeli-strážcovia. ≪Hriech odháňa sv. anjelov, ako dym včely≫. (Sv. 

Bas.) Keď otrok zradí svojho pána, rozhorčí nielen pána, ale i celú rodinu jeho. (Sv. Aug.) Sv. anjeli 

sú práve tak rozhorčení na hriešnika, ako sluhovia Dávidovi na Semeiho, čo na ich kráľa kamene 

hádzal. Hľa, akí blázniví sú ľudia! ≪Boja sa jesť niečo také, čo by ich usmrtilo, ale neboja sa hriechu 

smrteľného, ktorý duši prináša smrť večnú≫. (Beda) 
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VI. Tresty všedného hriechu 
 

Všedný hriech síce je len maličkosť, no predsa odníma nám mnoho dobrého, ako vlas, keď sa pri 

písaní do pera dostane, hneď kazí pekné písmo. 

 

1. Všedný hriech vedie pozvoľna k smrteľnému hriechu a k strate posväcujúcej 

milosti. 
 

Všedný hriech vedie ľahko k hriechu smrteľnému. Ako nahnité jablko postupne celkom zhnije, tak 

i človek, ktorý pácha všedné hriechy, onedlho upadne do smrteľného hriechu. ≪Ako choroba kliesni 

cestu k smrti, tak všedný hriech cestu ťažkým hriechom≫. (Ľud. Gran.) Ak na dome zanedbáme, aby 
dažďové kvapky do múru nevnikali, budova porúcha sa a konečne môže sa i zvaliť. Tak konečne padne 

i človek, ktorý sprvu zanedbáva malé chyby. (Sv. Kassian) Šaty pokazia sa, ak si nevšímame prachu, 

čo na ne sadá; podobne je s dušou, ak si jej malých škvŕn nevšímame. (Sv. Isid.) Všedné hriechy sú 
mole, čo rozožierajú rúcho posväcujúcej milosti. Boh dopúšťa, aby tí, čo si všedných hriechov 

nevšímajú, za trest svojej ľahkomyseľnosti do smrteľného hriechu upadli. (Sv. Isid.) Vyhýbaj sa malým 

hriechom; lebo z nich vznikajú veľké. (Sv. Zl.) S malým sa začína, s veľkým sa končí. Kto v malom je 
nespravodlivý, nespravodlivý je i vo veľkom. (Luk. 16, 10) Kto chce rozštiepiť veľký kus dreva, najprv 

urobí škáru a potom vbije do nej klin; tak robí i diabol: zvádza nás najprv k všedným hriechom a 

postupne k väčším zlostiam. (Diez) Aby nás diabol k pádu priviedol, podkladá nám pod nohu 

kamienok. (Ven.)  

— Všedný hriech ľahko vedie k smrteľnému zvlášť preto, že nás pozbavuje mnohých pomáhajúcich 
milostí, bez ktorých nemôžeme prevládať pokušenia, čo sa na nás valia. Zrkadlo pokryté prachom už 

neukazuje jasne; tak ani zrkadlo duše, zaprášené všednými hriechmi, nemôže už jasne ukazovať lúče 
slnka spravodlivosti. (Ľud. Gran.) Duša pokrytá všednými hriechmi stane sa nečistou, ako človek, 

ktorý dostal škaredý výsyp alebo škvrnu na biele rúcho. ≪Keď človek ošklivým svrabom je 

znešvárený, nepriblíži sa mu ani jeden veľký pán, neobjíma ho, ani nepodá mu ruky k pobozkaniu; 

tak Boh nepripustí ani teba k svojmu zvláštnemu priateľstvu, nepoteší ťa svojou ľúbeznosťou, ak 

duša tvoja všednými hriechmi je znešvárená≫. (Sv. Aug.) Vyhýbaj sa všednému hriechu, lebo zbavuje 

ťa početných milostí, ktoré by ti Boh dal, keby si v tomto hriechu nebol. (Mária Lat.) Všedný hriech 
umenšuje horlivosť v dobrom. Ako ľahké prechladnutie neraz zapríčiní neduživosť a bráni nám 

konať práce svojho povolania, tak i hriech všedný oslabuje našu vôľu a zdržuje nás od dobrého. Ako 

chmáry zadržujú hrejúce lúče slnečné, tak všedné hriechy oslabujú oheň boholásky. ≪Všedné 

hriechy umenšujú horlivosť lásky≫ (Sv. Tom. Akv.) a robia človeka vlažným i lenivým v službe Božej. 

(Sv. Bon.) Vtedy platia o ňom slová sv. Písma: ≪Ale lebo si vlažný a nie si ani studený ani teplý, 

začnem ťa vracať z úst svojich≫. (Zj. 3, 16) 

 

2. Všedný hriech ťahá za sebou súčasne tresty, ktoré zastihnú nás už na zemi 
alebo po smrti v očistci. 
 
Zachariaš onemel, lebo nechcel veriť anjelovi. (Luk. 1, 20) Mojžiš pre svoje pochybovanie nesmel vojsť 

do zasľúbenej zeme. (3. Mojž. 20, 10) ≪Cez plamene očistcové musia ísť tí, čo pri smrti svojej 

nachádzajú sa v stave všedných hriechov, aby tieto prv odpykali, než do neba vojdú≫. (Mária Lat.) 
Preto svätí trestali na sebe najmenšie hriechy ťažkým pokáním. (Sv. Reh. Vel.) Všedný hriech predsa 

musí byť veľké zlo, keď ho Boh, najdobrotivejší a najláskavejší zo všetkých otcov, tak prísne trestá, a 
síce súčasným vylúčením zo svojho kráľovstva a dlho trvajúcim trestom v očistci. (Ľud. Gran.) 

 

4. Neprávosť. 
 

Keď človek, ktorý ťažký hriech spáchal, podobá sa mŕtvemu, nuž taký, čo neprávosti je oddaný, 
podobá sa mŕtvole, ktorá už porušenie vzala. Kto ťažko zhrešil, je ako vinica poškodená mrazom alebo 

krupobitím; no nešľachetník, čo v neprávosti žije, ponáša sa na vinicu, ktorú révová voška celkom 

spustošila. 
 

1. Neprávosť je zvykom dosiahnutá spôsobilosť (zručnosť) vo vykonávaní zlého a 
náchylnosť vôle k zlému. 
 
Zlé je všetko, čo Boh nechce.  

— Vôl alebo kôň, ktorého po prvý raz zapriahnu do voza, chce sa striasť jarma. Postupne privykne si 

a ide potom, keď je od žľabu odviazaný, už i dobrovoľne k vozu, hoci sa pri ňom musí potiť a stonať. 
Práve tak je to aj s človekom a hriechom. (Sv. Aug.) Poľovníckych psov vodia sprvu na poľovačku; no 

potom, keď už si privykli loviť zvery, sú ochotnejší v poľovaní, ako samí poľovníci. Tak i človek, ktorý 
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sa do hriechu zamotal, je ochotnejší k hrešeniu, ako diabol k pokúšaniu. (Sv. Brig.) Ako vôl a kôň 
postupne si nadobudnú istú spôsobilosť v ťahaní, psy v poľovaní, tak i hriešnik postupne dosiahne 

istú spôsobilosť (hotovosť, zručnosť) v konaní zlých skutkov.  

 

Do neprávosti ľahko je upadnúť. Avšak veľký boj stojí človeka zase opustiť neprávosť. 
Tento boj je tým väčší, čím dlhšie človek zotrvával v neprávosti. 
 

Ničomu sa človek tak ľahko nenaučí, ako neprávosti, a od ničoho tak ťažko neodúča, ako od tejto. 

Pri neprávosti pláva sa po prúde, no pri cnosti proti prúdu. (Ľud. Gran.) Ťažko je robiť dobré skutky, 
ale ľahko je robiť zlé. Ťažko je vyhodiť kameň do výšky, ale ľahko letí dolu. (Sv. Vinc. Fer.)  

— Veľký boj stojí odložiť neprávosť. Ľahšie je padnúť do jamy, ako vyjsť z nej. (Sv. Bern.) Diabol tak 

zapradie hriešnika, ako pavúk muchy. Keď sa hriešnik potom chce vyslobodiť z tejto pavučiny, cíti, 
že sa na ťažké reťaze premenila. Utlmiť svoje zlé žiadosti je práve tak ťažké, ako skrotiť zdureného 
koňa. (Bellar.) Ako loď na rieke odtrhnutú od kotvy, ani najmocnejšie lodné lano nemôže zadržať, lebo 

i toto roztrhne sa, ako cverna, tak i nešľachetníka, zachváteného prúdom náruživosti, nezadrží ani 

napomínanie, ani niečo iné. (Wen.)  

— Čím dlhšie niekto zotrvá v neprávosti, tým silnejšia bude neprávosť a tým ťažšie obrátenie. Ako 
klinec tým ťažšie dá sa vytiahnuť, čím hlbšie bol vbitý, tak je i s hriechom; čím dlhšie niekto v ňom 

ostal, tým ťažšie môže ho odložiť. (Ľud. Gran.) Ľudia, čo dlho nešľachetne žijú, ponášajú sa na tých, 
ktorí spočiatku nemajú smelosti preskočiť potok, a potom ďalej idúc vidia, že z potoka stala sa široká, 
rieka, ktorú už nemôžu preskočiť. (Sv. Vinc. Fer.) Zlý zvyk tak sa zakorení, že ho práve tak ťažko, ba 

nemožno odložiť, ako stiahnuť kožu s tela. (Kard. Hugo) Z opakovaného hriechu vznikne zvyk, z toho 

potreba a z tejto zas nemožnosť odtrhnúť sa od neho. Táto nemožnosť vedie do zúfalstva a večného 

zatratenia. (Sv. Aug.) 

 

2.Nešľachetník nemôže sa polepšiť svojou vlastnou silou, ale potrebuje veľkú  pomoc 
milosti Božej. Ani nemôže sa polepšiť naraz, ale potrebuje dlhú a naozajstnú činnosť 

vôle. Okrem toho je potrebné, aby najprv bojoval len proti jednej neprávosti a síce 
proti tej, ktorej je najviac oddaný. 
 
Snehové kotúče nerozpustia sa, ak teplý vetrík nezaduje na ne; tak ani človek bez milosti Božej nemôže 

povstať z hriechov svojich. (Sv. Aug.) Kto do jamy hriechu padol, môže byť vytiahnutý len pomocou 

milosti Božej. (Sv. Bern.) Strom, ktorý už veľmi je starý, teda má veľmi silné a hlboké korene, nedá sa 

ani zohnúť, ani vytrhnúť; len veľká povíchrica môže ho zlomiť. Tak i nešľachetník potrebuje mocnú 

pomáhajúcu milosť. Mysli na obrátenie sv. Pavla. V evanjeliu sú uvedené 3 vzkriesenia mŕtvych: 

vzkriesenie dcéry Jairovej, mládenca v Naime a Lazara. Prví dva mŕtvi predstavovali človeka, čo do 
smrteľného hriechu práve upadol. No Lazar, ktorý už 4 dni v hrobe ležal, predstavuje navyknutého 

hriešnika, spútaného svojou náruživosťou. V oboch prvých prípadoch Kristus bez veľkého namáhania 

vzkriesil mŕtvych; dievča pojal za ruku a kázal mu vstať, mládencovi kázal vstať, dotknúc sa jeho 

már; no pri vzkriesení Lazara bol Kristus pohnutý v duchu, zarmútil sa, plakal, dal odvaliť kameň a 
volal nahlas. Tak najťažšie zo všetkých je vzkriesiť navyknutého hriešnika. (Sv. Aug.) Sv. Monika 

musela sa 18 rokov so slzami modliť za obrátenie svojho syna Augustína. (Meh.) Nešľachetník teda 

predovšetkým musí prosiť Boha o jeho milosť, inak nikdy sa neobráti; ešte lepšie je, keď aj iní zaňho 
sa modlia.  
— Nešľachetník nemôže sa polepšiť naraz, ale potrebuje dlhú a naozajstnú činnosť vôle. Zvyk 

premáha sa len zvykom. (Tom. Kemp.) Zastarané neduhy telesné môžu sa zahojiť len dlhým liečením; 

tak i zastarané duševné neduhy môžu byť odstránené len trvácou činnosťou vôle. (Sv. Basil) Lebo i po 
vykonanom pokání ešte vždy ostáva v človeku náchylnosť k obvyklej neprávosti. Zlé náchylnosti po 

vykonanom pokání rovnajú sa lapeným hadom, čo nevykazujú známky života avšak môžu škodiť, ak 

sa dobre na pozore nemáme. (Sv. Reh. Nis.) Avšak keď človek usilovnosťou svojou sa tak ďaleko 
dostane, že po napnutom povraze od jedného konca k druhému chodiť môže, musí i nešľachetník byť 

v stave stálou usilovnosťou dôjsť k cnostnému životu. (Orig.)  

— Keď sa nešľachetník chce polepšiť, musí predovšetkým bojovať proti jednej neprávosti a síce 
proti tej, ktorej najviac je oddaný. Viazanicu dreva nemôžeme naraz zlomiť, ale musíme povyberať kus 
po kuse, a len potom zlomíme ju bez veľkého namáhania. Tak je i s neprávosťami. (Sv. Vinc. Fer.) Ak 

bojujeme proti jednej neprávosti, bojujeme už proti všetkým ostatným; je s tým ako so záprahom 

koní: pevným potiahnutím uzdy u jedného koňa a náležitým šibaním prispejeme i k skroteniu 
ostatných. (Rodr.) Keď vojvodca napadá nepriateľské vojsko, uderí naň tam, kde je najmocnejšie, lebo, 

keď táto časť vojska bude porazená, celé vojsko ľahko môže byť premožené; tak ani nám nie je ťažké 

ovládať ostatné náruživosti, ak sme nad hlavnou náruživosťou zvíťazili. (Scar.) Keby sme každoročne 
len jednu chybu vykorenili, boli by sme onedlho dokonalými ľuďmi. (Tom. Kemp.) No, žiaľ mnohí 

kresťania napravujú len svoje pobočné chyby a hlavnej náruživosti dávajú bujnieť; robia ako tí, 

ktorým voda strechou vniká, a ktorí namiesto aby opravili strechu, zamazávajú poškodené múry, 
vode podkladajú nádoby atď.; tak dom navzdory tomu berie skazu. Iní zas zbavia sa jednej neprávosti 
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a nato hneď podľahnú druhej; podobajú sa otrokom, čo sa jedného pána zbavujú a zas druhému 

poddávajú. (Sv. Reh. Nis.) 

 

Nešľachetník je nadmieru nešťastný, lebo nemá posväcujúcej milosti, je 
nespôsobilý k prijatiu pomáhajúcej milosti, biedny na zemi, a po smrti bude 
zatratený. 
 
Duch Sv. nebýva v nešľachetníkovi. Poriadni ľudia nechodia do takej krčmy, kde je veľká rozpustilosť 

a nezbednosť; lebo dobrý nerád obcuje so zlými. Ani Boh nechce sa zdržovať v poškvrnenom srdci 

hriešnikovom. (Sv. Makar) Každý radšej býva v malom domčeku, ako v nečistom a smradľavom paláci. 

Tak ani Boh neubytuje sa v duši zanečistenej a nakazenej morom hriechu, hoci by táto mnohými 

prirodzenými vlohami vyznačená bola. (Wen.)  
— Nešľachetník je úplne v moci diablovej. Navyknutý hriešnik podobá sa vtákovi uviazanému na 

niti, s ktorým sa chlapec baví. Vták vyletuje do výšky a chce sa oslobodiť, no chlapec ťahá ho niťou 

zas nazad. Práve tak i zlý duch baví sa s nešľachetníkom. (Sv. Ans.) Rímsky cisár Valerián padol do 
zajatia u perzského kráľa Sapora a musel tomuto slúžiť za podnožku, keď na koňa sadal. Tak i človek, 

syn nebeského kráľa, nešľachetným životom svojim upadne do zajatia a otroctva diabolského. (Meh.) 

Spravodlivý, hoci by nosil otrocké reťaze, predsa je slobodný; ale nešľachetník, čo by i na tróne sedel, 

predsa je a ostane otrokom i nosí toľko zneucťujúcich pút, koľkým neprávostiam je oddaný. (Sv. Aug.) 
Nešľachetník stane sa nespôsobilým k prijatiu milosti; je ako zašpinené zrkadlo, ktoré neprijíma 

nijakých dojmov a v ktorom nič zrkadliť sa nemôže. Povážme súčasníkov Noemových; daromné boli 

všetky Noemove kázne. Aj farizeji nedali sa obrátiť ani slovami, ani zázrakmi Kristovými. Neprávosť 

už na zemi prináša na človeka veľkú biedu, obzvlášť stratu majetku, cti, zdravia, starosti o výživu, 

nespokojnosť atď. Ako cnosť poskytuje sladké radosti, tak neprávosť trápivé muky. (Ľud. Gran.) Mysli 

napr. na biedu márnotratného syna, na rozbúranie miest Sodomy a Gomory, na potopu. Ešte dnes 

posiela Boh nákazlivé choroby, zemetrasenie, vojnu, hlad atď., aby nešľachetné národy potrestal. 

Hriech robí národy biednymi. (Prísl. 14, 34) Prečože napr. kráľa Hunov, Atilu, nazývali ≪bičom 

Božím?≫ Nešľachetníci nemôžu prísť do neba. (1. Kor. 6, 9 atď.) Ak podľa tela žijete, zomriete. (Rim. 

8, 13) Tí čo skutky tela konajú, nedôjdu kráľovstva Božieho. (Gal. 5,9 atď.) Istý panovník pripravil raz 

viacerým iným panovníkom radostnú slávnosť. Pozval ich a vystúpil s nimi na pavlač (balkón), zakiaľ 
dolu vo dvore vypustili medveďa. Už predtým prostred dvora postavili misu s vriacim medom. Medveď 

ihneď zavoňal med, rútil sa naň a strašne si popálil papuľu. Ručiac, bežal až k najkrajnejšiemu koncu 

dvora. Avšak o chvíľu prišiel zas a strebal med. Popálil sa znovu a zutekal preč, ale nie tak ďaleko. 
Potom navrátil sa a pokračoval v hre. Konečne zožral všetko a rozpučil sa. Celkom tak vodí sa 

nešľachetníkovi: Keď po hriechu dostavia sa zlé následky, robí najlepšie predsavzatia, no predsa zase 

dá sa zviesť. Čím častejšie hreší, tým menej je v stave odporovať. Konečne zahynie súčasne i večne. 

 

Lebo nešľachetník nemá milosti posväcujúcej, jeho rozum je náramne zatemnený a 
jeho vôľa náramne oslabená. 
 
Rozum nešľachetných ľudí je celkom zatemnený. Ako tmy nedajú pozerať oku telesnému, tak 

neprávosti oku duševnému. (Sv. Aug.) Náruživosti, čo sa v srdci hriešnikovom zdržujú, zatiahnu 
chmárami jeho ducha a zatemnia jeho rozum. (Sv. Teofil) Náruživý rovná sa opilcovi (Sv. Bas.); obom 

chýba jasný rozum. Kto cez žlté sklo pozerá, vidí všetko žlté. Tak i náruživý človek nesúdi o 

predmetoch podľa ich prirodzenej akosti, ale podľa preludov svojej predpojatej mysle (Sv. Cyr. Jer.), 
t.j. tak, ako ho táto za nos vodí. Náruživý človek nikdy nepríde k poznaniu seba; je podobný mútnej 

vode, kde nik nemôže vidieť pravú postavu svoju. (Sv. Vinc. Fer.) Nešľachetník natoľko je zaslepený, 
že najohyzdnejšiu neprávosť má za niečo cnostného a posmieva sa i nadáva tomu, čo ho upozorní na 

jeho zlý zvyk alebo na jeho ohavnosť a zlé následky. (Sv. Aug.) No napriek tomu rozum predsa 

nepokazí sa celkom zlými náchylnosťami. (Sv. Tom. Akv.)  

— Vôľa nešľachetníkova je náramne oslabená. Preto nešľachetník nemá sily k dobrému. ≪Čím viac 

niekto hrešil, tým viac oslabne≫ (Sv. Dorot.) Keď takého, čo tuho zaspal, potrasieme alebo volaním 

zobudíme, otvorí síce oči a namáha sa vstať, no zas upadne do spánku. To isté stane sa človekovi, 

upadnutému do spánku hriechov. Môžeme ho vážne napomínať, stavať mu pred oči smrť, peklo, súd 
a večnosť, nuž to síce počúva, uznáva za pravdu a trochu i namáha sa polepšiť život, no ťahaný zlým 
zvykom a láskou k svetu skoro zas upadá do neprávosti. (Ľud. Gran.) Ako u starého remeňa, čo už je 

preležaný, daromné sú všetky švy, tak aj u navyknutého hriešnika márne sú všetky námahy. (Kard. 

Hugo) Kto k zlému privykol, ten nevládze robiť dobré, ako černoch nevládze zmeniť svoju kožu. (Jer. 

13, 23) Nešľachetník už ani nebojuje proti hriechu. ≪Mrzí, nás, keď sme si na šatách urobili prvú, 

druhú alebo tretiu škvrnu; no potom už onedlho považujeme šaty za ubabrané a nerobíme si z toho 

nič, hoci sú celkom ublatené≫. (Sv. Zl.) 
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3. Najobyčajnejšie neprávosti sú takzvané sedmoro hlavných hriechov: pýcha, 

lakomstvo, smilstvo, závisť, obžerstvo, hnev a lenivosť v službách Božích. 
 

Toto sú hriešne vnútorné vlohy človeka, ktoré sú pôvodom všetkých hriechov. Všetky iné hriechy 
pochádzajú z nich ako zo svojich prameňov. Právom menujú sa neprávosťami, lebo zapríčiňujú v duši 
stály neporiadok, ktorý pravému poriadku sa protiví. Nazývajú sa tiež iba hriechmi, lebo vo svojich 

prejavoch sú často len všednými hriechmi, keď urážajú iba ľahké, alebo ťažkými hriechmi, keď 

urážajú ťažké povinnosti. Ako jednotlivé dobré skutky napr. almužna, ešte nie sú cnosťou štedrosti, 

tak ani jednotlivé zlé skutky, ako napr. hnev, ešte nie sú nepravosťou. Hlavnými hriechmi alebo 

nepravosťami menujú sa preto, že každá z týchto  zlých náklonností je hlavou mnohých iných 
hriechov a neprávostí. Hlavné hriechy sú vojvodcovia, čo vedú so sebou celé vojsko hriechov a srdce 

vystavujú spustošeniu. (Sv. Reh. Vel.) Každý hlavný hriech je jedovatým koreňom, čo zase ženie 
prútiky s jedovatým ovocím. Náklonnosti našej mysle súvisia ako ohnivká jednej reťaze; ak 

potiahneme jedno ohnivko, prídu do pohybu aj ostatné. (Sv. Reh. Nis.) Hlavné hriechy vznikajú zase 
z pokušenia k ctižiadosti, ziskuchtivosti a rozkošníctvu. (1. Ján 2, 16)  

— Dôkladné vypočítanie neprávosti, čo zasluhujú meno ≪hlavných hriechov≫, nie je dobre možné, 

lebo jednotliví ľudia majú najrôznejšie vlohy (Sv. Tom. Akv.) a tak i rôzne zlé náchylnosti. Sv. pápež 
Rehor Veľký a iní predpokladajú 8 hlavných hriechov: trúchlivosť, márnu slávybažnosť a pod. 

pripočítajú k hlavným hriechom. Niekde sa medzi hlavnými hriechy nazýva neposlušnosť. No všade 

pýcha ako         ≪kráľovná všetkých neprávostí≫ spomína sa na prvom mieste.  

— Kto niektorej hlavnej neprávosti trvale je oddaný, je modlárom (Ef. 5, 5), lebo si posledným cieľom 
všetkého snaženia svojho robí niektorý tvor (seba samého, blížneho, peniaze, pokrm a pod.). Taký 

miesto Boha miluje svet; lebo Spasiteľ hovorí: ≪Nemôžete slúžiť Bohu i mamone≫. (Mat. 6, 24)  

— Lebo 7 hlavných hriechov zatvára vchod do neba, tieto sú podobné 7 národom, ktoré Židom bránili 

vojsť do zasľúbenej zeme. (5. Mojž. 7. 1) Sedem hlavných hriechov je tých 7 diablov, ktorých Ježiš z 
Márie Magdalény vyhnal (Mar. 16, 9), alebo tých 7 zlých duchov, čo navrátia sa do človeka, ktorý 

stratil posväcujúcu milosť. (Luk. 11, 26) Sedem hlavných hriechov je 7 ťažkých chorôb duševných, 
ktoré môžu mať za následok smrť duše. Pýcha ponáša sa na šialenosť, lakomstvo na suchotiny, 

smilstvo na nákazlivú chorobu, závisť na očnú chorobu, obžerstvo na vodnatieľku, hnev na zimnicu, 
lenivosť na slabosť zmyslov (nervov). 

— Kto chce byť priateľom Božím, musí sa zbaviť všetkých neprávosti. Kto chce si založiť krásnu 

záhradu, musí najprv vykoreniť tŕnie a burinu. Tak i ten, kto svätým chce byť, musí najprv vykoreniť 

svoje chyby. (Sv. Alf.) 
 

5. Pokušenie. 

 

1. Pokušenie je účinkovanie zlého ducha na nás, aby nás k hriechu zviedol; zlý 
duch budí v nás žiadosť tela, žiadosť očí alebo pýchu. 
 
Mysli na pokúšanie Evy v raji, na trojnásobne pokúšanie Spasiteľa na púšti, na chráme a na hore. 

Všetci svätí mávali silné pokušenia: sv. Hugo, biskup grenobelský (†1132), bol po dlhý čas trápený 

bohorúhavými myšlienkami; sv. František Saleský, biskup ženevský (†1622), myšlienkou, že od Boha 

je zatratený; sv. Benedikt nečistými myšlienkami, tak že sa v žihľave a tŕňoch váľal (†543); sv. 

František Assiský (†1226) mával podobné pokušenie a hádzal sa do snehu. Aj pokušenia proti viere 
museli vystáť mnohí svätí. Niektoré pokušenia trvali roky. Pokušenie je napr. i to, keď človek pred 

spoveďou alebo vykonaním nejakého bohumilého skutku cíti veľký strach, alebo keď mu chabé 

(bojazlivé) myšlienky na um prichádzajú.  

— Boh nepokúša nikoho (Jak. 1, 13), on iba dopúšťa pokušenie. ≪Je to diabol, ktorý na tebe kuje, 

kedykoľvek si pokúšaný≫. (Orig.) Máme bojovať proti duchom zlosti v povetrí. (Ef. 6, 12) Na zemi 

číhajú na nás zbojníci a nejednému vodí sa, ako Židovi, čo z Jeruzalema išiel do Jericha. ≪Boj so 

zlým duchom nie je tak ľahký; lebo vedie sa potajomky a k tomu ešte so silnejším, čo nepozná nijakej 

unavenosti, ani hanby a keď je premožený, len tým vzdorovitejšie sa navráti≫. (Sv. Kassiod.) Šesťtisíc 

rokov vedie diabol vojnu proti človekovi; dlhým cvikom naučil sa už všetkým fígľom. (Sv. Cypr.) Zlý 

duch budí v nás žiadosť telesnú, žiadosť očí alebo pýchu. (1. Ján 2, 16) Aj trojnásobné pokúšanie 

Krista bolo pokúšaním k žiadosti telesnej, k žiadosti očí a pýche. Akože? Niektoré pokušenia 

prichádzajú na človeka bez zavinenia (mysli na Jóba), no niektoré sú zavinené jeho nedbanlivosťou 
(mysli na Evu). Zlý duch pravidelne využíva naše slabosti, t.j. našu prítulnosť k veciam pozemským. 

Robí, ako vojvodca, ktorý chce zajať pevnosť; tento vždy napadá na najslabšej strane. Diabol robí, 

ako ten, čo chce loviť vtákov: dáva im žrádlo, aké im je najmilšie. ≪Vši majú obyčajne ľudia, čo sú 

nečistotní; a zlé myšlienky tí, čo majú nečisté náchylnosti≫. (Wen.) Aj telesné choroby uľahčujú zlému 

duchu jeho účinkovanie v nás (Sv. Tom. Akv.); veď vidíme, ako ľahko chorí stávajú sa hundravými, 
netrpezlivými a nevďačnými. Diabol počína si veľmi ľstivo. Berie na seba i podobu dobrého anjela (2. 
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Kor. 11, 14), t.j. zaslepí človeka i pod tvárnosťou pravdy a nábožnosti, ako prenasledovateľa kresťanov 

Šavla. ≪Z jeho ľsti možno usudzovať na jeho slabosť; lebo keby mal dosť síl, nepoužíval by tejto ľsti

≫. (Sv. Efr.)  

 

Pokušenie samo sebou ešte nie je hriech, ale len privolenie k pokušeniu je hriech. 
 

Nemáme sa teda báť, ani znepokojovať, keď dráždenia k hriechu prichádzajú, ale, dôverujúc v 

podporu Božiu, volajme: ≪Pane, ponáhľaj sa a pomáhaj mi! Ježiš, Mária, zachráňte ma!≫ Kto sa v 

pokušení bojí, dokazuje, že v pomoc Božiu málo dúfa. No, kto sa však bojí, ten za trest bude zlým 

duchom len tým viac trápený. Kto nezachová pokojnej mysle, nemôže zvíťaziť. ≪Práve tak málo môže 

klásť odpor, ako štát rozháraný vnútorným nepokojom.≫ (Sv. Fr. Sal.) Nepokojnému človekovi vodí 
sa, ako vtákom, čo sa do siete lapili, čím viac chcú sa vyslobodiť, tým viac zamotajú sa v nej. (Sv. Fr. 

Sal.) Spasiteľ prisľúbil: ≪V trpezlivosti svojej budete vládnuť dušami svojimi.≫ (Luk. 21, 19) 

Opravdiví kresťania majú byť, ako vojaci. Títo obyčajne sú veselí, keď idú do vojny, lebo úfajú veľký 

zisk a korisť. 

 

2. Pokušenia dopúšťa Boh k nášmu spaseniu duše; poskytuje nám totiž 
príležitosť k zásluhám.  
 
Ako učiteľ v škole skúša žiaka, aby mu dobrú známku dať mohol, tak robí i Boh najláskavejší: skrze 

pokušenie dáva nám prísť do ťažkého položenia a tak poskytuje nám príležitosť, aby sme vernosť 
voči nemu dokázali a nárok na odplatu si nadobudli. Boh dobrotivý má teda na zreteli len naše 

blaho. Voči tomu pokušiteľ, zlý duch, nemieni s nami tak dobre, ale usiluje sa zahubiť nás. To vidíme 

v histórii Jóbovej. Môže sa teda povedať: Pokušenia sú znakom božskej priazne. Preto archanjel 

Rafael hovoril k Tobiašovi: ≪Lebo si bol príjemný Bohu, bolo potrebné, aby ťa pokušenie skúsilo.≫ 

(Tob. 12, 13) Na koho Boh posiela pokušenia, tomu už dôveruje. Aj vojvodca stavia na ťažké miesta 

len tých vojakov, v ktorých má dôveru. Preto bohabojní ľudia vždy mávajú najviac pokušení. Diabol 
nepokúša toho, koho už má, ale skôr toho, čo mu chce ujsť alebo mu škodí. Sv. Efrem Sýrsky mal 

nasledujúci sen: Pri vkročení do jedného mravne skazeného veľkomesta videl iba jedného diabla 

driemať na múre mestskom, ktorý len kedy-tedy sa obrátil, no na púšti okolo jedného Svätého 

pustovníka videl celé stádo diablov v najväčšej práci. (Meh.) Z toho, že niekoho pokušenia trápia, dá 
sa usudzovať, že je priateľ  Boží a cudzí i odporný diablovi. Ani psi nebrešú na domácich ľudí, ale 

obyčajne len na cudzích. (Sv. Fr. S.) Morskí lúpežníci nenapadajú prázdne lode, ale len také, čo s 

bohatým nákladom chcú sa vrátiť do prístavu. (Sv. Zl.) Vojna nevedie sa nikdy proti verným 
poddaným, ale len proti odbojníkom, čo sa chcú striasť jarma. (Skar.) Kde teda sú mnohé úklady 
diablove, tam nachádza sa cnosť. (Sv. Zl.) Všetci svätí mávali veľké pokušenia. Svetári nemajú temer 

nijakých pokušení.  
— Pokušenia prinášajú nám okrem toho nasledujúci osoh: vyburcujú nás z vlažnosti (sú pre nás tým, 

čím ostroha pre koňa), očisťujú nás od nedokonalostí (aj zdurené more vyhadzuje nečistoty); robia 

nás pokornými, lebo nás privádzajú k poznaniu svojej slabosti; rozmnožujú našu silu (aj strom 

víchricami dostáva pevnejšie korene); roznecujú našu lásku k Bohu (aj oheň skrze vietor stáva sa ešte 

väčším); skrze ne už teraz odpykáme tresty očistcové; konečne slúžia nám k rozmnoženiu budúcej 
spásy. (Aj drahokam stane sa brúsením ešte krajším.) Vidíme teda, že diabol je vlastne naším 

paholkom a jeho pokušenia sú pre nás schodíkmi na rebríku do neba.  
— Kto sa v pokušení nachádza, nemá sa teda nikdy modliť za jeho úplne odvrátenie, ale skôr za silu, 

aby v ňom zvíťazil. Preto sv. Pavol nadarmo prosil Pána, aby pokušenie od neho odstúpilo. (2. Kor. 

12, 8) Akože teda má sa rozumieť 6. prosba v Otčenáši? 

 

Boh na každého človeka dopúšťa pokušenia; avšak nikdy nedáva pokúšať nás nad 
sily naše. 
 

Pokušenia musia prísť na každého človeka. ≪Tí, čo sa o kráľovstvo nebeské uchádzajú, musia mať 

pokušenia.≫ (Sv. Pet. Dam.) Nik nemôže byť korunovaný, ak nezvíťazil; nik nemôže zvíťaziť bez boja; 
nik nemôže bojovať bez nepriateľa. Preto musia prísť pokušenia (Sv. Aug.). Preto Boh podrobil skúške 

anjelov a neskôr prvých ľudí. Ani po zhrešení prvých rodičov nenecháva ľudí bez skúšky; mysli na 

Jóba, na Tobiaša. ≪Bojovanie je život človeka na zemi.≫ (Jób 7, 1) Kresťanstvo je zápas. (1. Kor. 9, 

25) Avšak Boh nikdy nedáva pokúšať nás nad sily naše. (1. Kor. 10, 13) Už hrnčiar nenecháva 

pridlho v peci vyrobené nádoby, aby nepopraskali. (Sv. Efrem) Že diabol len natoľko smie pokúšať, 
nakoľko mu Boh dovolí, vysvitá zo životopisu Jóbovho. (Jób 1, 12) A hoci Boh dopustí ťažké 
pokušenia, dá i dostatočné milosti, aby sme ich vydržať mohli. (2. Kor. 12, 9) Čím silnejšie pokušenie, 

tým väčšia milosť, čím väčšie nebezpečenstvo, tým väčšia pomoc Božia. Nik teda nesmie sa vyhovárať 

a povedať, že pokušenie bolo priveľké. (Mar. Lat.) 
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3. Proti pokušeniam máme sa ozbrojiť usilovnou prácou, ustavičným myslením 

na Boha a horlivým cvičením sa v sebaovládaní. 
 
Aby sa pevnosť nepoddala, potrebné sú: 1. silné ochranné múry a stráženie brán; 2. v prípade útoku 

však udatná obrana. Podobne musíme chrániť svoju dušu, aby zlý duch do nej nevtrhol. Ochranné 

múry sú nasledujúce: Nepretržité zamestnávanie je najlepší prostriedok proti všetkým pokušeniam. 

Muchy neradi sadajú na horúci hrniec. Zlodeji nemajú chuť vlámať sa do domu, v ktorom počujú 
pracovať. Tak i diabol uteká od pracovitých ľudí. Záhaľka je počiatok všetkých neprávostí.  

— Aj tým ľahko zvíťazíme nad pokušením, keď ustavične myslíme na Boha. Pocestný, čo má 

cestovný poriadok, nepríde do rozpakov, no tulák však, čo bez istého zámeru sa potĺka, upadá často 

do rúk polície. Vzťahuj to na kresťana, čo na Boha a svoj najvyšší cieľ pamätá, a na takého, čo na 
cieľ nepamätá. Preto Kristus napomína nás, aby sme na Boha ustavične pamätali, keď hovorí:             

≪Bedlite a modlite sa, aby ste do pokušenia nevošli≫ (Mat. 26, 41), t.j. aby ste v pokušení nepadli. 

Diabol je akoby had, čo sa po zemi plazí; kto sa k nebu povznáša, toho nemôže dostihnúť. (Sv. Aug.) 
Bedlivému blíži sa diabol tak málo, ako vlk ohňu. (Sv. Zl.) Ak v prítomnosti Božej ustavične kráčame, 

rovnáme sa tým, čo drahocennú vec ustavične v ruke držia, aby ju nestratili. (Sv. Fr. Sal.) Vodí sa 
nám, ako Mojžišovi: kým ruky k Bohu vystierame, my víťazíme; no keď dáme im klesnúť, nepriateľ  

dostáva vládu. (Sv. Efr.) Najviac chýb, ktorých nábožné duše sa dopúšťajú, pochádza odtiaľ, že sa na 

prítomnosť Božiu dostatočne nerozpomínajú. (Sv. Fr. S.)  

— Aj cvičenie sa v sebaovládaní (utlmovaní zvedavosti, umŕtvení chuti k jedeniu a pod.) robí nás 
víťazmi v pokušeniach. Kto cvičil sa v ovládaní seba, podobá sa vojakom, ktorí sa pred vojnou náležite 
cvičili v šermovaní a užívaní zbrane. Nie bez príčiny postil sa Kristus prv, než dal sa pokúšať; ukázal 

svojim príkladom, čo máme robiť, aby sme v pokušení zvíťazili. Cvičením sa v sebaovládaní 
dosiahneme mohutnú silu vôle. Ale kto k pozemským veciam má priveľkú  prítulnosť, ľahko podľahne 

diablovi, Ponáša sa na človeka, ktorý má naloženú veľkú  ťarchu a tak zbojníkom nemôže ujsť. (Sv. 

Bern.) Ponáša sa na toho, čo má dlhé šaty a za tieto ľahko môže byť zachytený. (Sv. Reh. Veľ.) 

 

4. No keď sme pokúšaní, máme sa hneď utiekať k modlitbe alebo pamätať na 

posledné veci svoje a na zlé následky hriechu. 
 

Keď nepriateľ  navzdory všetkým ochranným múrom odváži sa napadnúť pevnosť, musí sa táto 

udatne brániť. Preto musíme si hneď zastať na obranu, keď nás napadá. Veľmi dôležité je silne 
odrážať prvý útok jeho. Čím odhodlanejšie vystúpime, tým malomyseľnejší bude náš nepriateľ. Ak my 

sme bojazlivé zajace, on stane sa levom; ak my sme levy, on bude bojazlivým zajacom. No keď váhame, 

on napreduje ďalej a hneď opanuje našu obrazotvornosť. Rovná sa nepriateľovi, ktorý vydobyl 

nepriateľské delá a potom týmito začne bombardovať. ≪Kto sa pokušeniu naskutku nesprotiví, ten je 

už spolovice premožený.≫ (Sv. Hier.) Vznikajúci požiar ovšem možno hneď zahasiť, no neskoršie už 

nie. Mladý stromček dá sa zohnúť, no starý už nie.  

— Jedovatých jedál nemáme ani len okúsiť. Lebo však svojou vlastnou silou nič nevládzeme vykonať, 
máme sa domáhať milosti Božej. Kto teda je pokúšaný, má sa hneď utiekať k modlitbe. Máme tak 

robiť, ako apoštoli na Genezaretskom jazere počas búrky; alebo ako dieťa, ktoré vidí prichádzať 

veľkého psa a hneď beží k matke. (Sv. Fr. S.) Aby sme ušli divokému zvieraťu, ktorý sa blíži, hneď 

škriabeme sa na strom; aby sme ušli pokušeniu diablovmu, musíme sa v modlitbe hneď povzniesť k 

Bohu. Kto sa v pokušení nemodlí, podobá sa vojvodcovi, ktorý, hoci nepriateľom obkľúčený, predsa 
od kráľa svojho nežiada pomoc. (Sv. Alf.) Adam padol do hriechu, lebo, keď bol pokúšaný, nevolal k 
Bohu o pomoc. (Sv. Tom. Akv.) Môžeme sa pomodliť Zdravas alebo aspoň nábožne vysloviť mená 

≪Ježiš≫, ≪Mária≫. ≪Veď tieto mená majú vnútornú silu proti diablovi a hrozné sú peklu.≫ (Sv. 

Zl.) Diabli padajú od strachu pred menom Mária, ako človek, keď pri ňom blesk uderí. (Tom. Kemp.) 
Ako vosk pri ohni sa roztopí, tak diabli stratia svoju moc, keď pobožne vzývame meno Mária. (Sv. 

Bonav.) Modlitba je zbraň k odrazeniu útokov diabolských. (Sv. Zl.) Modlitba je mocnejšia nad 

všetkých diablov, a síce preto, že skrze ňu získame pomoc Božiu. No moci Božej nič nemôže odolať. 
(Sv. Bern.) Modlitba má práve opačný účinok ako pokušenie; osvecuje rozum a posilňuje vôľu.  

 Aj znak sv. kríža a svätená voda majú veľkú  moc proti zlému duchu. Ako pes pred palicou, tak 

diabol uteká pred sv. krížom. ≪Zlí duchovia utekajú pred krížom, no skoro sa vracajú; pred svätenou 

vodou utekajú viac, lebo sa potom za dlhý čas nevracajú.≫ (Sv Ter.) Svätená voda má túto veľkú  silu 
skrze modlitbu Cirkvi. Preto Sv. Tomáš Akvinský a mnohí iní svätí pri pokušeniach hneď sa žehnali 

sv. krížom a síce s veľkým úspechom. Voči tomu sv. Terézia vždy užívala svätenú vodu. Svätenou 

vodou kropí kňaz ľud v nedeľu pred slávnostnou bohoslužbou. Najmä chorých a umierajúcich máme 

často kropiť svätenou vodou. Aj pri vkročení do kostola máme užívať svätenej vody.  

— Druhý prostriedok zvíťaziť v pokušeniach je, aby sme ducha svojho hneď k iným veciam obrátili a 

zvlášť pamätali na posledné veci svoje: na smrť, na súd, na tresty večné. Ako Damokles na hostine 

nechcel jesť, keď zbadal, že mu nad hlavou visí meč na jednom vlase uviazaný, tak i nás myšlienka 

na smrť odstraší od hriechu. ≪Pamätaj na posledné veci svoje a nezhrešíš na veky.≫ (Sir. 7, 40) 



332 
 

Alebo pamätaj na zlé následky hriechu. Už Rimania hovorili: ≪Čo chceš robiť, urob rozumne 

a pozeraj na koniec.≫ Rozváž si dobre, abys’ neoľutoval.  

— V niektorých prípadoch, obzvlášť vtedy, keď sme pokúšaní proti viere a čistote, je ešte lepšie 

zavrhovať pokušenia, než bojovať proti ním. Pyšné bytosti, teda i diabla, skrotíme najlepšie, keď si 

ich ani nevšímame. ≪Pri zlých myšlienkach máme sa tak málo zdržovať, ako vtedy, keď vidíme padať 

lístie so stromu, alebo keď počujeme, kričať ženu; ideme ďalej a nestaráme sa o to.≫ (Bl. Hofbauer). 

Ak pocestný nepozerá na psa, tento prestane brechať. (Sv. Zl.) Keď pri úle ticho stojíme, včely nám 

neublížia; keď sa oháňame, štípu. (Sv. Fr. S.)  

— Môžeme tiež urobiť, ako Spasiteľ, a vážne odmietnuť od seba pokušiteľa. Kristus zahriakol ho 

slovami: ≪Odstúp, satanáš!≫ (Mat. 4, 10) Preto sv. Jakub napomína nás: ≪Odporujte diablovi, a 

utečie od vás.≫ (Jak. 4, 7) Diabol ponáša sa na zlostnú ženu, ktorá zúri, keď muž pred ňou trnie, no 

rýchlo ustupuje, ak tento urobí vážnu tvár. (Sv. Ign. Loy.) Proti pokušiteľovi môžeme sa, ako Kristus, 

hájiť i slovom Božím. (Ef. 6, 17) Sv. Peter hovorí: ≪Tomu protivte sa silní vo viere.≫ (Sv. Pet. 5, 9) 

Diabol je slabý ako mravec voči tým, čo odporujú, silný ako lev, voči tým, čo s ním súhlasia. (Sv. Reh. 

Vel.)  

— Iný prostriedok zvíťaziť v pokušeniach je : Musíme sa uponížiť pred Bohom. Pokorným dáva Boh 

milosť svoju. (1. Pet. 5, 5) Sv. Augustín modlil sa v pokušení: ≪Pane, prach som a slabý tvor.≫ Keď 

zavrhujeme všetko, čo je pominuteľné, to vždy urobí nás víťazmi pri útokoch diablových. (Vianney.) 
Pri veľkých pokušeniach teda dobré je spovedať sa kňazovi z tých ťažkých hriechov svojho života, čo 

nás najviac zahanbujú; tým zaženieme i najsilnejšie pokušenie. No pokušením obyčajne býva 

premožený, kto sa nebojí, že bude premožený. (Sv. Teodoret.) Najlepšie je držať sa pri všetkých 
pokušeniach, nakoľko možno, jedného hlavného pravidla. (Sv. Fr. Sal.)  

— Radí sa nám všetky pokušenia skoro zveriť svojmu duchovnému vodcovi. Satan vždy pridŕža nás 

k mlčaniu. Robí opak toho, čo Boh. Lebo Boh chce, aby sme vnuknutia jeho podrobili skúške svojich 
duchovných predstavených a vodcov. (Sv. Fr. Sal.) Otvorenie srdca znepokojovaného práve tak rýchlo 

spôsobí úľavu, ako otvorenie (seknutie) žily u chorého na zimnicu. (Sv. Fran. Sal.) Keď spovedníkovi 

zjavíme zlé myšlienky svoje, nuž pokušenie už do polovice je premožené. (Sv. Filip Ner.)  

 
5. Kto v pokušení zvíťazil, dostane od Boha nové milosti. 
 

Keď Kristus nad diablom zvíťazil, ≪pristúpili k nemu anjeli a slúžili mu.≫ (Mat. 4, 11) Ťažké 

pokušenia obyčajne sú predchodcami zvláštnych milostí, ktoré nám Boh preukazuje. Preto máme 
dobre využiť každé pokušenie. Ono je podobné školskej skúške. Každý deň nebýva skúška, a tak ani 

nemožno každý deň dostať dobrú známku. 
 

6. Zlá príležitosť. 
 

Pokušenie je vnútorné dráždenie k hriechu. Ale je i dráždenie vonkajšie, a síce zlá príležitosť. 
 

1. Zlá príležitosť je miesto, osoba, vec alebo niečo také, čo keď ho vyhľadávame, 
obyčajne zvádza nás k hriechu. 
 
Niečo je príležitosťou hriechu pre každého človeka, ako napr. spoločnosť rozpustilých ľudí, čítanie 
protináboženských kníh. Niečo zase len pre niektorých, a síce tých, čo k niektorému zlému skutku 

veľmi sú náchylní: tak krčma pre pijana je zlá príležitosť. Zlé príležitosti rovnajú sa človekovi 
ranenému morom, ktorý obyčajne nakazí toho, čo sa mu priblíži; alebo ohňu, ktorý spáli všetko, čo 

mu blízko stojí; alebo kameňu na ceste, ktorý obyčajne zapríčiňuje pád. 
 

Zlá príležitosť je dobrovoľná alebo nedobrovoľná. 
 

Krčma pre pijana je dobrovoľná príležitosť; lebo veď nemusí ísť do krčmy. Voči tomu krčma pre 

nestriedmeho krčmára je nedobrovoľnou príležitosťou. 
 

2. Kto ľahkomyseľne vyhľadáva zlú príležitosť, ten už tým pácha hriech; 
nasledovne hneď príde o milosť Božiu a upadne do smrteľného hriechu. 
 

Už i ten je trestuhodný, kto s horiacou hlavňou v ruke ide na miesta, kde je slama, seno a iná horľavá 
látka. (Sv. Zl.) Milovať zlú príležitosť a padnúť do hriechu je jedno a to samé. (Sv. Aug.) Tak Peter 
ľahkomyseľne vyhľadával spoločnosť nepriateľov Kristových v preddvorí najvyššieho kňaza; preto ho 

Boh ihneď opustil s milosťou svoju, a Peter onedlho upadol do smrteľného hriechu. ≪Ťažko je byť v 

ohni a nehorieť: práve tak ťažko je mať zlú príležitosť a predsa nehrešiť.≫ (Pap. Innoc. XI.) ≪Kto 
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nebezpečenstvo miluje, zahynie v ňom.≫ (Str. 3, 27) ≪Kto sa smoly dotýka, usmolí sa.≫ (Sir. 13, 1) 

Príležitosť robí zlodejov. 
 

3. Aj ten, čo sa v zlej príležitosti nachádza a ju hneď neopustí, hoci môže, už tým 

pácha hriech; preto tiež stratí milosť Božiu a upadne do smrteľného hriechu. 
 
Z toho dôvodu Eva v raji už tým hrešila, že od stromu neodišla ; Boh teda hneď opustil ju s milosťou 

svojou, a ona upadla do smrteľného hriechu. ≪Prví rodičia teda nemali sa ani len dotýkať zakázaného 

ovocia.≫ (Sv. Aug.) Sparťanského kráľa Kleomenesa chcel istý cudzí panovník pohnúť k skutku, čo 

vlasti na ujmu bol, a ponúkol mu veľkú  sumu peňazí. Tu zvolala kráľova dcérka: ≪Tatíčku, iď preč, 

lebo ťa tento cudzinec ešte podkúpi! ≫ Kráľ hneď zanechal chyžu a cudzinca už nepripustil pred 

seba. (Meh.) Tak rob i v príležitosti k hriechu. 

 

4. Kto príležitosti k hriechu nechce vyhostiť, t.j. kto ju nechce opustiť, ten ani 
teraz nemôže dosiahnuť odpustenie hriechov, ani raz večnú spásu. 

 
Taký človek totiž nemá ľútosť (t.j. úprimné odvrátenie sa od tvora a obrátenia sa k Bohu), ktorá je 

nevyhnutnou podmienkou odpustenia hriechov. Kto bez veľkých ťažkostí môže opustiť príležitosť k 

hriechu a tak neurobí, nedostane kňazského rozhrešenia. Len v tom prípade, keď ukazuje veľkú 

ľútosť a sľúbi úprimne polepšenie života, smel by kňaz rozhrešiť ho raz alebo dva; no potom už nie, 
ak polepšenie života nenastúpilo. Kto však bez veľkej škody na cti, majetku alebo postavení nemôže 
opustiť príležitosť, ten síce ľahšie dostane rozhrešenie; no ak sa nepolepší, odoprie mu ho kňaz 

dovtedy, kým sa nepolepší, alebo príležitosť nezanechá.  

— Že človeka, ktorý zlú príležitosť nechce opustiť, peklo očakáva, to vyplýva zo slov Kristových: ≪Ak 

však tvoja ruka alebo tvoja noha ťa pohoršuje, odtni ju a odhoď od seba; lepšie je, keď slabý alebo 

kuľhavý vojdeš do života, než majúc dve ruky a dve nohy, budeš uvrhnutý do ohňa večného≫ (Mat. 

18, 8), t.j. keď niečo tak ti je milé, ako tvoja ruka alebo noha, musíš predsa rozlúčiť sa s tým, ak pre 
teba je príležitosťou k hriechu; inak prídeš do pekla. No akí blázniví sú ľudia ! Pri požiaroch utekajú, 
divokým zverom vyhýbajú, lebo život telesný je v nebezpečenstve; naproti  tomu nechcú opustiť, čo 

duši priťahuje večné zatratenie.≪Aké obete prinášajú ľudia, aby si súčasný život udržali! Neštítia sa 

nijakých výdavkov, nijakých prosieb; ale pre večný život nechcú nič obetovať.≫ (Sv. Aug.) Ako si 
človek dá odrezať ruku alebo nohu, keď tým život telesný môže zachrániť, tak i hriešnik má sa rozlúčiť 

s tým, čo mu je najmilšie, aby dušu svoju zachránil. (Kom. a L.) Kupci v čase búrky morskej hádžu do 

vody svoj majetok, aby loď a s ňou i život svoj zachránili; tak urobme i my, keď život duševný je v 

nebezpečenstve: opusťme všetko, čo by nám bolo akokoľvek drahé a k srdcu prirastené. (Sv. Reh. 

Veľk.) 
 

Preto ani najväčší svätí nemali odvahu vystaviť sa ľahkomyseľne nebezpečenstvu 

hriechu. 
 

Ich heslom bolo: ≪V úteku je spasenie.≫ Tak vypráva sa o sv. Petrovi, že zutekal z Ríma, keď 

prenasledovanie kresťanov vypuklo; bál sa totiž, že v zlej príležitosti zase upadne. Len keď zjavil sa 

mu Kristus pred bránou mestskou a napomenul ho, aby sa vrátil, trúfal si vystaviť sa nebezpečenstvu. 

A ty, človeče zmyselný, považuješ za zbytočné mať sa na pozore? Ty, čo nevieš plávať, opovažuješ sa 

skočiť do vody? 

 

No kto z úradnej povinnosti alebo z nejakej potreby musí sa vystaviť zlej príležitosti, 

smie dúfať v ochranu Božiu. 
 
Predstavení, kňazi, lekári a i. musia sa úradne vystaviť nejednému nebezpečenstvu hriechu. Ak 
opovážlivosťou nepokúšajú Boha, môžu očakávať prispenie božej pomoci (Sv. Fr. S.); ale nie tí, čo sa 

samovoľne a bez opravdivej príčiny tomuto nebezpečenstvu vystavujú. (Sv. Fr. S.) 

 

5. Najobyčajnejšie a najnebezpečnejšie príležitosti k hriechu sú: krčma, tanec, 
divadlo, zlé noviny a romány. 
 

Niektorí povedia: ≪Ej, či máme žiť, ako pustovníci a nepriatelia ľudí?≫ Týmto privoláva sv. Augustín: 

≪Už lepší a dokonalejší od vás vyhýbali sa týmto zábavám.    Keď mohli to tí, prečo nemohli by ste 

vy ? ≫ ≪Tým, čo sa celkom venujú Bohu, neodnímajú sa radosti, ale sa len zamieňajú lepšími.≫ (Sv. 

Aug.) Z toho dôvodu hovorí sv. Augustín: ≪Oj, ako sladko mi pripadá, keď som bez márnych sladkostí 

sveta! Bál som sa stratiť ich, a teraz radujem sa že som ich stratil.≫ A sv. Bernard hovorí o svetároch: 
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≪Vidia ovšem naše súženia, no nehľadia na blaženosti naše.≫ ≪Život, čo nie je z Boha, nie je životom, 

lebo len Boh je prameň života.≫ (Sv. Ant, Pad.) Skutočnú radosť môžeme mať len v Stvoriteľovi. Každá 
iná radosť, porovnaná s tou, je len smútok. (Sv. Bern.) 

 

5.1. Krčma je najviac nebezpečná tým, čo ju bez potreby denne navštevujú a v nej 
veľmi dlho sa zdržujú. 
 

Navštevovanie krčmy samo sebou nie je nedovolené; lebo veď si tam človek po dokonanej práci môže 
oddýchnuť. Ba niekedy je i potrebné, obzvlášť na cestách. Avšak len slušné krčmy majú sa 

navštevovať, nakoľko možno len také, kde sa človek stretne so seberovnými; ďalej nemáme nemierne 

užívať liehové nápoje a máme sa vyhýbať neslušným rečiam. No žiaľ mnohým ľudom je krčma 
náruživosťou, a skúsenosť učí, že takí upadajú do pijatiky, hľadajú spory, zapríčiňujú nepriateľstvá, 

márnia svoje peniaze, robia dlhy, konečne celkom zanedbávajú svoje povinnosti a starosť o duševné 

spasenie. ≪Krčma je lúkou pre ovce diablove; tu pasú sa, až stučnejú pre peklo.≫ (Kotte.) 
 

5.2. Tanec je najviac nebezpečný tým, čo často alebo dlho tancujú, alebo pri 
príležitosti tanca už upadli do ťažkého hriechu. 
 

Tanec sám sebou nie je nič zlého alebo nedovoleného; lebo je vlastne len prostriedok, aby sme po 
skončenej práci na duchu sa obveselil a pookrial. A množí sa tým dobroprajné zmýšľanie ľudí druh s 

druhom. Ba u Židov býval tanec často spojený i s bohoslužbou; tak kráľ Dávid v svätom nadšení 

tancoval pred archou úmluvy (2. Kráľ. 6, 14), židovské dcéry v niektoré náboženské sviatky vystrájali 

tance so spevom (Súd 21, 21; 2, Mojž. 15, 20); ba aj anjeli v nebi so spevom tancujú pred trónom 
Božím. (Sv. Bas.; sv. Reh. Veľk.) Len neslobodno tancovať v zakázaný čas (pod službou Božou, v 

advente alebo pôste) alebo s neslušnými osobami (čo obyčajne býva vo verejných spoločnostiach), ako 

ani vtedy, keď sa pri tanci zmyselné posunky (a či pohyby údov) robia. (Sv. Tom. Akv.; Bened. XIV.; 

sv. Alf.) Napriek tomu musí sa tanec rozhodne odrádzať každému, najmä za našich časov, lebo u 
väčšiny tancov obvykle držanie sa tancujúcich dotyčne svojho tela už samo sebou celkom uráža 

pravidlá mravopočestnosti a slušnosti. Tanec u väčšiny ľudí stáva sa vášňou (náruživosťou), budí zlé 

náklonnosti, celkom odháňa ducha nábožnosti a je príčinou neskoršej mravnej spustlosti. Aj zdraviu 

je tanec nebezpečný: vdychovanie uprášeného vzduchu, prechladnutie neopatrným pitím chladného 

napoja, presilenie zapríčiňuje zväčša suchotiny a chorobu srdcovú. Preto mnohí apoštolskí kňazi 

vôbec zavrhovali tanec a hovorili podobne, ako sv. Efrem: ≪Kde je tanec, tam je smútok anjelov a 

plesanie diablov≫, a zase: ≪Nemôžeme tu tancovať a skákať a raz tam požívať večné radosti; lebo 

Pán povedal: Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete smútiť a plakať.≫  

— No niekedy nedá sa vyhnúť tancu, tak na svadbách, hostinách, radostných slávnostiach, keď ho 

žiadajú rodičia, novomanželia, príbuzní. V tomto prípade tancuj málo a nie často (Sv. Fr. S.), tanec 

buď ti vyrazením a nie ťažkou robotou, ani nezabúdaj na všadeprítomnosť Božiu. Kto však pri 
príležitosti tancovania upadol raz do ťažkého hriechu, musí sa v budúcnosti, nakoľko je to možné, 

vyhýbať tejto príležitosti k hriechu, inak kňaz nedá mu rozhrešenia. (Keď ho vyzvú, môže sa skrátka 

vyhovoriť a povedať: Škodí mi.) Tu platia slová Spasiteľove: ≪Ak však tvoja ruka alebo tvoja noha ťa 

pohoršuje...≫ (Mat. 18, 8) t.j. radšej vzdať sa tanca a raz večne byť spaseným, ako teraz tancovať a 

potom byť večne zatrateným. 
 

5.3. Divadlo je obyčajne nebezpečné každému človekovi; lebo terajšie divadlá s málo 

výnimkami sú školy nemravnosti. 
 
Divadlo veľmi často kazí kresťanskú vieru a mravnosť ľudu. Javisko totiž žiada valnú návštevu a 

potlesk; preto usiluje sa, nakoľko môže, lichotiť náruživostiam ľudským. Z toho dôvodu obsah veľmi 

mnohých divadelných kusov je mravne zlý; obyčajne predstavuje sa pôvabne niektorá neprávosť, 
zväčša hriešna láska, cnosti robia sa opovrhnutými, náboženské obyčaje a sluhovia Cirkvi vystavajú 

sa na posmech. Mravouka javiska je celkom protikladná tej, ktorú evanjelium hlása. ≪Čo je 

hriechom, to vždy je dovolené vidieť v divadle.≫ (Tert.) Aj spôsob divadelného predstavenia, ako napr. 

úbor (okrasa), posunky, hlas divadelných hercov atď., pôsobí škodlivo na srdce ľudské a očami i 

ušami podáva mu jed. Divadelní herci predstavujú len náruživosti, aby tieto zapálili. (Fenelon,) 

Divadlá sú chrámy svetárskeho ducha. (Stolberg) Ešte i voľnomyšlienkar Rousseau (č. ruso) hovorí: 

≪Divadlo je mi veru utešená škola. Výučba, akú tu dostávame, je naozaj roztomilá. Tu chovajú a 

pestujú sa všetky naše prevrátené náklonnosti, robí sa nám nemožným sprotiviť sa návalu vášne a 

ničí sa láska k práci a snaživosti.≫ V divadle sa obyčajne viac stratí, ako vyhrá; preto len blázon môže 

tvrdiť, že javisko zošľachťuje. Ako veľmi zošľachťuje, vidíme na tých, čo každý deň navštevujú divadlo; 

divadlo je im zväčša potrebou, ako pálenka pijanovi. Keby sa na javisku predstavovali mravné hry, 

napr. víťazstvo nevinnosti a cnosti, hrdinská láska k náboženstvu, národu, vlasti, blížnemu, biedne 

zahynutie neprávosti a pod., vtedy by sa, pravda, mohlo povedať, že divadlo mravne vzdeláva a 
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zošľachťuje. No také divadelné hry hrávali by sa dnes aspoň vo väčších mestách pred prázdnymi 
lavicami. Častejšie navštevovanie divadla škodí i zdraviu: lebo tam telo po celé hodiny nevdychuje nič 

iné, ako skazené výpary. No koľko výtržností stáva sa obyčajne pri odchode z divadla domov v nočnej 

tme a k tomu ešte vtedy, keď náruživosti sú rozpálené. Napokon koľká to ľahkomyseľnosť, keď na 
zábavy vyhadzujú sa peniaze, ktoré by mnohým chudobným v núdzi a psote boli potrebné! Už 

svetomudrci grécki a rímski, ako Sokrates, Solon, Cicero, Seneka, vyslovili sa proti divadlu, hoci vtedy 

nebolo tak nemravné, ako dnes. Za prvých časov kresťanstva divadelní herci považovaní boli za 
nečestných a neprijímali sa do Cirkvi. Po tom, že niekto zriekol sa divadla, poznávali vtedy, že stal sa 

kresťanom. (Tert.) 

 

5.4. Zlé noviny sú nebezpečné každému človeku; lebo kto ich pravidelne číta, 
postupne celkom stratí svoju vieru a s ňou vnútornú spokojnosť; ale kto ich drží, je 

nepriateľom svojho vlastného náboženstva. 
 

Zlé noviny prinášajú len to, čo sa rado číta: teda najviac tliachaniny, osočovanie ctihodných osôb, 

zvlášť služobníkov Cirkvi, štvú jednu stránku proti druhej, potupujú náboženské ustanovizne, s 

obľubou vyprávajú ohavnosti najvycibrenejších zloduchov, pobádajú k hriešnym pôžitkom, najmä v 

oznamoch (inzerátoch), ktoré neraz sú celkom obecné, často zastavajú prestupníkov prikázaní Božích 
alebo cirkevných atď. Ba za peniaze dajú sa noviny také zneužiť ku každému pomýleniu ľudu. 
(Vychvaľujú zlý tovar, velebia klamárov, zamlčujú nebezpečenstvá aké od nesvedomitých špekulantov 
hrozia a pod.) Zlé noviny teda drzo prestupujú všetky príkazy Božie a cirkevné, odťahujú ducha 
ľudského od toho, čo je božské, a priťahujú ho k zemi. Niekedy, žiaľ, sú redaktormi takých novín i 

celkom podlí ľudia, čo si vo svete už nevedeli poradiť, a potom denne poučujú ľud. Čo dobrého môže 

prísť od takých ľudí? ≪Keby čitatelia často vedeli, kto sú to tí, čo im denne poskytujú duchovný 

pokrm v novinách, zhnusili by si tieto a neodoberali by ich. Učitelia, čo dietky vyučujú, musia najprv 

zložiť skúšku a dokázať svoju spôsobilosť. To platí o lekároch, notároch, štátnych úradníkoch. Len 

pre najväčšiu učiteľskú stolicu nášho času, pre tlač hodí sa každý darebák. Aj taký, čo ho z väznice 

vypustili, smie sa denne rozpisovať o božských, štátnych, mravných, spoločenských a občianskych 

veciach≫. (A. Opitz) V Rakúsku štyri pätiny novín vydávajú židia a takí kresťania, čo sú nepriatelia 

náboženstva. I v Uhorsku najviac rozšírené časopisy sú v rukách židovských. Protináboženská tlač je 

najväčšia skaza pre rodinu (Ketteler); ona je jedovatá studňa, z ktorej mnohí čerpajú svoju 

náboženskú výučbu. (Rak. bisk. 1885) Veľká časť nespočetného zla a smutných pomerov nášho času 
právom môže sa pripísať zlým novinám. (Lev XIII.)  
— Kto zlú tlač svojimi peniazmi platí, ten vedie vojnu proti svojej Cirkvi. (Bisk. sekav. 1884) Taký 

katolík má sa hanbiť; lebo robí niečo také, čo by ani žid, ani pohan neurobil.  

— Proti zlej tlači máme účinkovať podporovaním dobrej tlače. (Lev XIII.) Kto je zámožnejší, nech 

predplatí si aspoň jeden kresťansky denník (t.j. noviny, čo denne vychádzajú), kto chudobnejší, nech 
predplatí si aspoň týždenník alebo mesačník. Kresťanské noviny máme aj odporúčať v kruhoch 

priateľských alebo dávať na čítanie a neohrozene žiadať na ceste alebo inak v hostincoch. Môžeme 

ich podporovať zasielaním zaujímavých správ alebo oznamov. U obchodníkov, čo v kresťanských 
novinách svoj tovar oznamujú a odporúčajú, máme robiť objednávky. Aj v závetoch (testamentoch) 

máme pamätať na dobrú tlač. Takýmto spôsobom vykonáme veľa dobrého. ≪Čítanie kresťanských 

časopisov alebo dávanie ich na čítanie je dnes práve tak záslužný skutok, ako hociktorý iný skutok 

spravodlivosti alebo milosrdenstva; ba je to dnes najväčšia povinnosť a najzáslužnejší skutok 
katolíka. (Dražd. bisk. Wahl) Katolíckou tlačou zase získajú sa viere svojej zponenáhla tí, na ktorých 

učiteľský úrad Cirkvi už nemôže ľahko pôsobiť, lebo sú mu nedostupní; predsudky proti náboženstvu 

a Cirkvi zrušia sa v nich úplne. Okrem toho tlač vplýva na voľby vyslancov, ba i na riaditeľov štátu. 
Kto dnes podceňuje význam tlače, ten nepozná svojho času. Denná tlač je ohromná moc, najmä 

odkedy do služby svojej vzala telegraf a telefón a vie donášať najnovšie správy. Ľudové masy prijímajú 

a čítajú noviny s veľkou dychtivosťou. Lebo popri najnovších správach podávajú verejný názor i o 
náboženstve, politike, vede, umení a priemysle, nuž pre veľké masy ľudu sú kazateľňami, 

prostrednicami vedomostí a domnelej vzdelanosti. Právom teda hovorí sa, že tlač robí verejnú mienku. 

Už začiatkom minulého storočia, keď sa tlač len ešte vyvíjala, pomenoval ju cisár Napoleon ≪šiestou 

veľmocou≫; lebo veď cítil silu časopisu, založeného Gurresom pod menom ≪Rheinischer Merkur≫ Z 

toho vidíš, aká vážna vec je podporovanie kresťanskej tlače. V Germánií pred prenasledovaním 

katolíckej Cirkvi bolo len 5 katolíckych novín; od časov prenasledovania vzrástol počet tento na 400 

(medzi ktorými je 110 denne vychádzajúcich novín). V Rakúsku je len asi 80 katolíckych časopisov, 
z ktorých 8 denne vychádza.  

— Katolíci v Švajčiarsku (1,200.000) majú len v nemeckej reči 33 kat. časopisov, a katolícki Slováci, 

ktorých je vyše pol druha milióna, majú len asi 6 nepatrných časopisov. To je zlé a bude ešte horšie, 
ak Boh najláskavejší nevzbudí u nás šľachetných macenov a rozširovateľov katolíckej spisby. 
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5.5. Zlé romány sú nebezpečné každému; lebo kto ich číta, upadne do mnohých 

nerestí a dostane celkom predpojaté názory. 
 

Romány obsahujú jed v zlatej čaši (šálke); navyše predstavujú zločiny, napr. samovraždu, súboj, 

nemravnosť a pod. ako cnosť a líčia (opisujú) ich pôvabným spôsobom. Tým sa v človeku náramne 
roznecujú driemajúce náruživosti. Istý románopisec navštívil raz jeden žalár. Tu osvedčili mu dvaja 

mladíci: ≪Vy by ste si viac zaslúžili putá, ktoré nosíme, ako my ; lebo my sme tu len preto, že ste nás 

vy zviedli≫. Čitateľ románu  dostane predpojaté názory; lebo sa prenáša do sveta, aký v skutočnosti 

nejestvuje, a tak nemôže náležite posúdiť svet skutočný. V Rakúsku a Germánií je v obehu nie menej 

ako 43.000 druhov rozličných oplzlých románov. Sú ovšem i mravne čisté romány, no takých je len 
málo. Lepšie nad všetky romány účinkujú životopisy svätých a slávnych mužov; tieto obsahujú 

skutočné udalosti a vzdelávajú viac, než všetky výmysly. Práve tak nebezpečné sú i zlé kalendáre a 
zlé zábavné časopisy. Vyberaj si teda na čítanie len šľachetné a užitočné knihy alebo časopisy. 

Sedem hlavných cností a sedem hlavných hriechov. 

1. Pokora. 

 
1. Pokorný je ten, kto pozná ničotu svoju i ničotu všetkých pozemských vecí 
a podľa tohto poznania sa i správa. 
 

Veľkú  pokoru ukázal pohanský stotník v Kafarnaume, keď hovoril ku Kristovi: ≪Pane, nie som 

hoden, abys vošiel pod strechu moju, ale riekni len slovo, a služobník môj bude uzdravený≫. (Mat. 
8, 8) Tento človek považoval sa za chatrného navzdory svojmu úradu, svojmu majetku, svojim dobrým 

skutkom (Židom vybudoval synagógu.)  
— Pokora teda obsahuje dve časti. Jedna časť vzťahuje sa na rozum; človek totiž jasne pozná svoju 

nízkosť. Druhá časť vzťahuje sa na vôľu: človek správa sa tak, ako zodpovedá tomuto poznaniu seba; 
ponižuje sa a dáva prednosť iným. (Scar.) A tak pokora bola by nepravá, keby sa niekto zvonku tváril 

pokorným bez toho, že by zároveň i v srdci tak myslel; alebo naopak. ≪Pokora je dobrovoľné 

sebaponíženie následkom spoznanej vlastnej slabosti≫. (Sv. Bonav.)  
 

K pokore dospeje človek keď uvažuje o velebnosti Božej a pominuteľnosti 
pozemských vecí. 

 
Chudobný najlepšie tak pozná svoju chudobu, keď sa s bohatým porovná. Sv. Augustín hovorí k 

Bohu: ≪Keby som teba poznal, poznal by som i seba≫. Velebnosť Božiu poznať najlepšie zo 

stvorenstva. (Ž. 18, 2) Na nebi sú mnohé milióny hviezd, čo sú oveľa väčšie, než zem naša. Aj sama 

zem naša je len prášok v priestore svetovom. No aký chatrný je ešte len jednotlivý človek ! Preto 

vyslovil sa taliansky učenec Mantegazza: ≪Niet pýchy, ktorá by pred nekonečnými zástupmi svetov 

nebola zlomená, ale každá bude pokorená≫.  

— Na zemi žije 1500 milión ľudí. Koľké milióny už žili a koľké ešte budú žiť! Čože je jednotlivý človek 

v takom ohromnom množstve? Človek má i povážiť, že jeho duch a telo z ničoho sú stvorené od Boha.  

— Všetko i pozemské minie ako tieň a pred Bohom nemá ceny. ≪Hrob je škola, kde sa pokore učíme

≫. (Sv. Zl.) Človek nemôže sa vystatovať s majetkom svojim; lebo za noc môže ho stratiť (ako kráľ 

Krosus), ba dozaista stratí ho v smrti. Hoci by mal celú zemeguľu, nemal by nič; ba nemal by jej ani 
len v svojej moci. Človek nemôže sa pýšiť svojou telesnou postavou; lebo jedna choroba môže spotvoriť 

telo a toto po smrti stane sa potravou červov. Nemôže si zakladať na svojich vedomostiach; lebo ako 

rýchlo zabúda, čo sa naučil a ako nesmierne mnoho vecí je, ktoré nepozná! Už jeden starodávny filozof 

povedal: ≪Viem, že nič neviem≫. Hvezdár Newton (č. ňutn), ktorý ďalekohľadom poprezeral celý 

priestor svetový a objavil mnohé veci, povedal: ≪Zdá sa mi, že som dieťa, čo sa hrá na brehu morskom 

a kedy-tedy nájde hladký kamienok alebo peknú mušľu, kým veľký oceán leží pred ním nevyskúmaný 

≫. ≪Keby si prípadne mnoho vedel, pováž, že jest ešte oveľa  viac toho, čo nevieš≫. (Tom. Kemp.) 

Ostatne vedomosť naša, porovnaná s vedomosťou Božou, je skutočná nevedomosť. (Sv. Aug.) Ani na 

pozemskej cti nemôže si človek niečo zakladať; lebo ľudia dnes volajú ≪hosanna≫ a zajtra už ≪

ukrižuj ho≫. Ako rýchlo inak pozemskí vladári, napr. Napoleon, stratili svoju moc a vážnosť! Áno 

človek nemôže sa vypínať ani len pre milosti, ktoré od Boha obdržal. Lebo tieto môžu sa v každom 

okamžiku zase stratiť. Sú vždy ešte malé, lebo Boh môže do nekonečna rozmnožiť svoje dary. S nimi 
množí sa i naša zodpovednosť. Nemôže byť hrdý ani na dobré skutky svoje; lebo Boh nepotrebuje ich. 

(Ž. 15,2) My vždy ostaneme neužitočnými služobníkmi. (Luk. 17, 10) Môže teda človek vládnuť 
čímkoľvek, on nemá nič alebo má len veľmi málo.  

— Kto teda je pokorný, ten nijako nie je pokrytec, ale má náležité poznanie. 



337 
 

Pokorný správa sa takto: miluje uponíženie, nepovažuje sa za lepšieho nad inými, 

nelipne svojim srdcom na pozemských statkoch, dúfa jedine v Boha a nebojí sa ľudí. 
 

Pokorný miluje uponíženie; bez príčiny nikdy pred ľuďmi na seba neupozorňuje, t.j. stráni sa 

všetkého neobyčajného v celom svojom správaní: v chôdzi, rečiach, posunkoch, pri modlitbe, v šatení 
sa a jedení. Ani nikdy nevystavuje na obdiv pokoru svoju, ako napr. prekrúcaním očí, otáľavou 

chôdzou, skormútenosťou, ovisnutím hlavy, vzdychaním. (Pokorný je nie zvonku, ale srdcom, ako 

Spasiteľ; svoju pokoru ukazuje len vtedy, keď je to potrebné, a síce celkom nenúteným spôsobom.) 
Ani nehaní sa sám a nikdy nepovie, že je najväčší hriešnik; sebahanobenie je obyčajne znakom pýchy. 
Ďalej tají svoje prednosti; lebo vie, že keď človek odkrýva, Boh zakryje a keď človek tají, Boh odkryje. 

(Sv. Aug.) Sv. Anton Paduánsky dlho tajil svoju učenosť, až ju Boh odkryl. Pokorný nikdy nepovažuje 
sa za lepšieho od iných, ale vyššie váži si iných, než seba (Filip. 2, 3 ); preto nikdy nehovorí o chybách 
iných; nikdy nehľadá prvé miesta (Luk. 14, 8 ); ba raduje sa, keď je nepovšimnutý, odsotený alebo 

uponížený. Vie, že zato od Boha bude povýšený. (Luk. 14, 11) Tak robil mýtnik, keď modlil sa v 

chráme. (Luk. 18, 13)  
— Pokorný dychtí len za večnými statkami a nelipne svojim srdcom na pominuteľných veciach. 
Pozemské statky, ako bohatstvo, hodnosti, rozkoše, pochvaly ľudské, lahôdky (maškrty), nie sú vstave 

prilákať ho; on vie, že ho pred Bohom neurobia lepším, ba môžu pripraviť o večné šťastie. ≪Keby 

pokorného chceli vyznamenať, bol by smutný v srdci svojom≫. (Sv. Alb. Vel.) Pozemské utrpenia, ako 

potupa, trpké výčitky, ústrky, prenasledovania, nie sú vstave znechutiť ho ; ba ešte raduje sa z nich, 

keď skrze ne pred Bohom nestane sa horším, ba zaslúži si nebo. Nevšíma si teda zavrhnutia, lebo mu 

nemôže uškodiť. Preto hovoril napr. sv. Pavol: ≪Mne však je to najmenšie, ak súdený som od vás 

alebo od súdu ľudského≫. (1. Kor. 4, 3)  

— Pokorný dúfa len v Boha. Poznajúc svoju slabosť, nespolieha sa pri konaní dobrých skutkov len 

na svoje sily, ako Peter pri poslednej večeri, nie na svoju moc, ako Goliáš, ale len na milosť Božiu; tak 

robil Jozef egyptský pred vykladaním snov. (1. Mojž. 41, 16) Cnosti, ktoré dosiahol a dobré skutky, 
aké vykonal, nepripisuje sebe, ale len Bohu; lebo vie, že nekonal ich on, ale Boh skrze neho, ako slnko 

svojim pôsobením na zemi plodí rastliny. Avšak pokorný uznáva dobrodenia Božie a pripisuje ich 

Bohu, ako Matka Božia, ktorá hovorila: ≪Učinil mi veľké veci, ktorý je mocný≫. (Luk. 1, 49) Práve 

toto poznanie robí ho vďačným voči Bohu a rozmnožuje jeho lásku k nemu. Bez tohto poznania nikdy 

by sme nenapredovali na ceste dokonalosti. ≪Nikdy neurobí pre Boha veľkú vec ten, kto nevie, že 

veľkú vec obdržal od Boha≫. (Sv. Ter.) Dosiahnuté dary Božie sú pokornému i príležitosťou k 

hlbšiemu zahanbeniu, keď hľadí na nehodnosť svoju.  

— Pokorný nebojí sa ľudí a síce preto nie, že si z uponíženia, akého sa mu dostáva od ľudí, nič nerobí, 

ba ešte sa mu i teší. Aj vie, že stojí pod ochranou Božou a že Boh nič nedopustí, čo by mu nebolo 

užitočné. Lebo ≪milujúcim Boha všetko dopomáha k dobrému≫. (Rim. 8, 28) Čo Bohu je dobré, dobré 

je i jemu. Bojazlivosť a chabosť nie je známkou pokory. ≪Pokora bez smelosti je nepravá pokora≫. 

(Sv. Fr. S.) Keby sv. apoštoli neboli bývali pokorní, neboli by sa opovážili podujať boj s pohanstvom. 
 

2. Najkrajší príklad pokory dal nám Kristus; lebo ako Syn Boží vzal na seba 
podobu služobníka, žil dobrovoľne vo veľkej poníženosti. Bol v obcovaní s ľuďmi 
nadmieru prívetivý a konečne zomrel dobrovoľne potupnou smrťou na kríži. 
 

Kristus zničil sa sám, keď vzal na seba podobu služobníka, t.j. prirodzenosť ľudskú. (Filip. 2, 7) Ba v 

sviatosti oltárnej berie na seba i podobu pokrmu. Pri krste Kristovom vzal Duch Sv. na seba podobu 

vtáka a síce holuba. A Kristus dal sa zvestovať prorokmi ako ≪baránok Boží≫ Vidíme teda, že sám 

Boh najláskavejší je nadmieru pokorný.  
— Kristus žil v najväčšej nízkosti: Vyvolil si za rodisko svoje nie kráľovský palác, ale maštaľ a za 

kolísku jasle; za matku nie kráľovnú, ale chudobnú pannu; za pestúna chudobného tesára; za svoje 

bydlisko opovrhnuté mesto Nazaret; za apoštolov nie filozofov (mudrcov), ale chudobných a 
jednoduchých rybárov a pod.  
— Kristus bol i nadmieru prívetivý vo svojom obcovaní s ľuďmi; zabával sa s dietkami, obcoval i s 

hriešnikmi (mysli na rozhovor so Samaritánkou pri studni Jakubovej, na vľúdne prijatie kajúcnice 

Márie-Magdalény, ležiacej u nôh jeho, konečne na ochranu, akú v chráme poskytol žene, ktorú farizeji 

chceli kameňovať, ba pri poslednej večeri umýval apoštolom nohy, ani nezdráhal sa na prosby 

pohanského stotníka v Kafarnaume ísť k jednému sluhovi, aby ho uzdravil. (Mat. 8, 7)  
— Smrť na kríži bola vtedy najhanobnejší trest (Cicero); a túto smrť vyvolil si Kristus!  

— Kristus teda dokázal skutkom svojim, že pokora je kráľovská cesta k Bohu. (Sv. Reh. Vel.)  
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Kristus i v rečiach svojich napomínal nás ustavične k pokore; on hovorí napr.: ≪Kto 

z vás chce byť väčším, nech bude služobníkom vaším≫ (Mat. 23, 11); ďalej: ≪Keď 

učiníte všetko, čo vám je prikázané, povedzte: My sme daromní služobníci≫. (Luk. 

17, 10) 
 
Ďalej odporúča pokoru v podobenstve o farizejovi a mýtnikovi, ktorí sa v chráme modlili. (Luk. 18, 10-

14) Raz poukázal na dieťa a povedal: ≪Kto sa teda uponíži, ako toto maličké, ten je väčší v kráľovstve 

nebeskom≫ (Mat. 18. 4) Predkladá nám za vzor seba samého a hovorí: ≪Učte sa odo mňa; lebo som 

krotký a pokorný srdcom; tak nájdete odpočinok dušiam svojim≫ (Mat. 11, 29) Konečne pokorným 
sľubuje povýšenie (Luk. 14, 11) a večnú spásu. (Mat. 5, 3) 

 

3. Pokora vedie k vysokej dokonalosti, k povýšeniu a večnej spáse; ďalej skrze ňu 
dosiahneme veľké osvietenie rozumu, pravý pokoj duševný, odpustenie hriechov, 
rýchle vypočutie modlitby a ľahko premôžeme všetky pokušenia. 
 

S pokorným je Boh. ≪Keď niekto málo si myslí o sebe a seba pokladá za menej, ako iných ľudí, to je 

neklamným dôkazom, že v sebe má Ducha Svätého≫. (Scar.) Preto pokorný dosiahne veľmi mnoho. 

Predovšetkým dôjde vysokej dokonalosti. Čím pokornejší je človek, tým je i dokonalejší; a naopak. 

Prázdny alebo poloplný krčah (džbán) pláva na vode, no plný ponorí sa. Plné klasy sú naklonené, 

prázdne vyčnievajú nad iné. Stromy, čo moc ovocia majú, klonia sa, prázdne stoja rovno. Prázdne 
sudy zvučia, plné nie. Práve tak je to aj s človekom ; kto je dokonalý, je pokorný a skromný, kto však 

za nič nestojí, je pyšný. „Kto sa domnieva, že stojí za moc, nestojí za nič; kto si myslí, že nestojí za 

mnoho, stojí za mnoho." (Sv. Ter.) Čím vyššia budova, tým hlbší základ. Pokora teda je najistejším 

skúšobným kameňom dokonalosti. Sv. Filip Nerský bol poslaný pápežom k istej mníške, čo neďaleko 

Ríma v chýre svätosti žila, aby svätosť jej vyskúmal. Vošiel k nej do chyže a prosil ju, aby mu zablatené 

čižmy očistila. Hrubo odmietnutý od nej, vrátil sa k pápežovi a riekol: ≪Nie je ani svätá, ani nečiní 

zázraky; lebo jej chýba hlavná vlastnosť, a síce pokora≫ (Meh.)  

— Pokora vedie k povýšeniu. Aj v živote Kristovom za Veľkým piatkom nasledovala Veľká noc. Pokora 

je stupeň k povýšeniu. (Sv. Aug.) Kristus hovorí: ≪Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený; a kto sa 

ponižuje bude povýšený≫. (Luk. 14, 11) Nik nemôže vystúpiť hore, ak najprv nezostúpil dolu. (Sv. 

Bern.) Uponížte sa pred tvárou Pánovou a povýši vás. (Jak. 4, 10) Matka Božia pripisuje veľké milosti, 

aké od Boha obdržala, svojej pokore, keď hovorí: ≪Vzhliadol na poníženosť dievky svojej; lebo, hľa, 

od tejto chvíle budú ma nazývať blahoslavenou všetky národy≫. (Luk. 1, 48) Kto pred cťou uteká, za 
tým ona beží. (Galura)  

— Pokora vedie k večnej spáse. Lebo Kristus hovorí: ≪Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je 

kráľovstvo nebeské≫ (Mat. 5, 3), t.j. blahoslavení sú tí, ktorí poznávajú, že navzdory všetkým statkom 

pozemským sú pred Bohom predsa chudobní. ≪Brána do neba je úzka a len malí, totiž pokorní, môžu 

ňou vojsť≫. (Sv. Bern.) Nik nebude účastníkom slávy Kristovej, ak nebol účastným i pozemskej 

pokory jeho. (Sv. Agneska Fol.)  

— Pokorní dosiahnu ďalej veľké osvietenie rozumu skrze Ducha Sv. Len oni vnikajú do ducha náuk 

Kristových. Preto modlil sa Kristus: ≪Velebím ťa Otče, Pane neba i zeme, že si skryl tieto veci pred 

múdrymi a opatrnými, ale zjavil ich maličkým≫. (Mat. 11, 25) Sv. Peter vraví: ≪Boh protiví sa 

pyšným, ale pokorným dáva milosť svoju≫. (1. Pet. 5, 5) Boh má rozhovor s prostým (Prísl. 3, 32), t.j. 
osvecuje ho. Odtiaľ pochádza, že prostí (pospolití) ľudia často mávajú lepšie poznanie náuk 

Kristových, ako veľkí páni. Právom spieva básnik: ≪Čo nijaký rozum umných nevidí, to v prostote 

koná detinská myseľ≫. Pastieri vedeli o narodení Kristovom, zákonníci a farizeji nie. Kto chce čerpať 

zo studne milosti Božej, musí sa zohnúť. Len v dolinách zbiera sa dážď, z holých vrchov steká.              

≪Jeden deň, v ktorý sa pred Bohom uponížime, donesie nám viac milostí, ako mnohé dni, ktoré v 

modlitbe strávime≫. (Sv. Ter.)  

— Pokorný dosiahne pravý pokoj duševný. Lebo Kristus hovorí: ≪Učte sa odo mňa, lebo som krotký 

a pokorný srdcom a nájdete odpočinok dušiam svojim≫. (Mat. 11, 29) Pokorný nebýva vysokomyseľný 

v šťastí, ani malomyseľný v nešťastí. ≪Pokora, čo aká veľká, neznepokojuje nikdy≫. (Sv. Ter.) Pokojný 

dosiahne odpustenie hriechov. Mýtnik v chráme bil sa iba do pŕs a riekol: ≪Bože, buď milostivý mne 

hriešnemu!≫ a už odišiel domov ospravedlnený. (Luk. 18, 13— 14) Voz plný hriechov, do ktorého 

pokora je zapriahnutá, zavezie do neba ; voči tomu voz plný dobrých skutkov, do ktorého pýcha je 
zapriahnutá, zavezie do pekla. (Sv. Bern.)  

— Pokorný dôjde rýchleho vypočutia modlitby. Pohanský stotník v Kafarnaume bol tak rýchlo 

vypočutý pre svoju pokoru. (Mat. 8) Modlitba pokorného človeka preráža chmáry. (Sir. 35, 21) Pokorný 
ľahko premáha pokušenia. Najmocnejšia zbraň, ktorou nad diablom víťazíme je pokora. (Sv. Fr. P.) 

Diabol nebojí sa ničoho tak veľmi, ako človeka pokorného. (Sv. Ant. Pust.) Pokora je jediná cnosť, 

ktorú diabol nemôže napodobňovať.  
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Protiklad pokory: Pýcha. 

 
1. Pyšný je, kto vlastnú hodnotu svoju alebo hodnotu svojich pozemských statkov 

preceňuje a toto preceňovanie i navonok ukazuje. 
 

Obor Goliáš bol pyšný, lebo preceňoval svoju silu. (1. Kráľ. 17) Niektorý preceňuje hodnotu svojho 
tela (zakladá si na svojom vzraste, svojich očiach, svojom hlase a pod.), niektorý hodnotu svojich 

peňazí, svojej vedy, svojho rodu, svojej domnelej cnosti atď. Pyšný je, kto vysoko chce lietať. (Sv. Isid.) 

Kto vysoko rúbe, tomu nízko padne. (Záturecký, ≪Slov. por.≫) Pyšný je zlý kupec, lebo sa vyššie cení, 

ako je hoden. (Sv. Bonav.) Podobá sa diablovi, ktorý je plný pýchy; alebo aj opitému, lebo ako tento si 

myslí mnoho o sebe a má chvastavé reči, tak i pyšný (Sv. Vinc. Fer.): obaja nič rozumného nemôžu 
urobiť, nenasýtia sa nikdy a konečne padnú. Pyšný rovná sa opuchline, lebo má len zdanlivú veľkosť 

(Sv. Aug.); ponáša sa na falošnú farbu, ktorá na oko je pekná, ale vybledne keď slnko na ňu svieti; 

pyšný bude stáť v celej ničomnosti svojej, keď po smrti príde pred Slnko spravodlivosti. Podobá sa 
orlovi bez krídel (Sv. Efr.); pávovi, čo vystavuje svoje perie (Sv. Vinc. F.) a ukazuje množstvo očí, ktoré 

nie sú nijaké oči. Podobá sa žabe v bájke, čo sa volovi chcela rovnať, nadúvala sa a odrazu sa 

rozpučila. 

 

Pyšný ukazuje svoje preceňovanie navonok nasledujúcim spôsobom: Obracia na 

seba pozornosť najmä v svojich rečiach a šatách, baží za cťou, vyznačením a 
pozemskými statkami, pohŕda pomocou a milosťou Božou a spolieha sa len na seba 
a pozemské veci. 
 

Pýcha je opičie napodobňovanie Boha. (Sv. Aug.) Pyšný chce sa zdať vyšším, ako je. (Sv. Isid.) Chce 

vždy plávať navrchu, ako olej. Chvastá sa, akonáhle vykonal niečo dobré; podobá sa sliepke, ktorá po 

znesení vajca hneď kotkodáka (Sv. Vinc. F.), prieplavu, ktorý hneď prepúšťa všetko, čo prijíma. (Sv. 
Bern.; Ba pyšný i haní sa kedy-tedy, aby ešte viac pochvaly získal. Podobá sa stĺpom u kamenára, čo 
ležia na zemi, aby ich dĺžku zbadali a ich zodvihli. (Sv. Vinc. F.) Pyšný ohovára iných a považuje ich 

za zlých; tak robil pyšný farizej v chráme. (Luk. 18, 11) Vidí mrvu v oku blížneho, no nevidí brvna v 

oku svojom. (Mat. 7, 4) Pyšní ľudia  obracajú na seba pozornosť svojim odevom; šatia sa aby od iných 
obdivovaní boli, nad svoj stav; vešajú na seba zbytočný šperk (okrasu) a ako opica, hneď 

napodobňujú každú bláznivú módu. ≪Tí, čo sa fintia (šperkujú), páchajú smiešne modlárstvo na tele 

svojom≫. (A. Stolz) Sú malomocní pred Bohom. Tí čo sa nádherne šatia sú vnútri obyčajne plní 

neprávosti; podobajú sa truhlám poobíjaným zlatom, v ktorých sú len mŕtvoly a smradľavé kosti. (Sv. 

Peter Dam.) Sú márnotratní, tvrdí voči chudobným, pokrytci (kedykoľvek šatia sa nad svoj stav, 
páchajú verejnú lož) a stanú sa nemravnými. Fintenie (šperkovanie) je otrava, ktorá nevinnosť 

usmrcuje. (Sv. Hier.) Takí ľudia neskôr stanú sa veľmi nečistými. (Výstrednosti stýkajú sa.) Popri 
starosti o šaty zabúdajú na hlavný cieľ života a preto temer vždy vedú bezbožný život. Všetci, čo sa 

radi fintia, sú veľmi sprostí; veď usilujú sa navonok nahradiť len to, čo im vnútorne chýba. Sprostosť 
a pýcha rastú na jednom dreve. Takí ľudia, čo sa radi fintia, svojim márnotratníctvom privodia na 
mizinu celé rodiny a budia triednu závisť. Človek, ktorý pred Bohom naozaj má nejakú cenu, 

nepotrebuje vyhľadanej nádhery v šatách; všetci skutočne šľachetní muži a ženy šatili sa vždy 
jednoducho. Cisár Heraklius mohol len potom vniesť do Jeruzalema znovu vydobytý kríž Kristov, keď 
sňal nádherné rúcho svoje; zadržovala ho nevidomá moc (618). Avšak čistotné a stavu primerané šaty 

nijako nie sú znakom pýchy. Vonkajšia čistota je zväčša vždy znakom čistoty vnútornej, no nečistota 

obyčajne znakom podlého života. Slušný oblek, ako skúsenosť učí, zdržuje človeka i od neslušného 

konania.  
— Pyšní zháňajú sa za cťou, ako chlapci za motýľmi; títo idú s najväčšou ostražitosťou, a keď jedného 

lapili, výskajú, ani čo by niečo veľkého boli vyviedli, hoci vlastne nemajú nič. (Sv. Ans.) Ľudská česť 
a ľudská chvála rovná sa rannej chmáre, ktorá sa blyští, ako zlato a purpur, no skoro rozplynie sa v 

dážď; rannej rose, čo v krásnych farbách sa ligoce, ale horúčosťou slnka onedlho sa vyparí; dymu, čo 

z komína hore vystupuje a skoro zmizne. Oj, ako bláznivo konajú ľudia, čo dychtia za pozemskými 

počesťami! Pyšný pohŕda pomocou a milosťou Božou a spolieha sa len na seba a na pozemské veci. 
Lebo veď pyšný nemá náboženstva. Začiatok pýchy je odpadnutie od Boha. (Sir. 10, 14) Pyšný 

odpadne od dobra, ktoré by sa mu viac malo páčiť, než on sebe samému. (Sv. Aug.) Pyšný nemodlí 
sa, neprijíma sv. sviatosti atď.; nepozná svoju biedu a svoje hriechy, a keď pozná, neponáhľa sa k 

lekárovi, ale chce sa liečiť sám. (Sv. Ambr.) Preto Boh je nepriateľom pyšných. Boh protiví sa pyšným. 
(1. Pet. 5, 5) Pýcha je v nenávisti pred Bohom i ľuďmi. (Sir. 10, 7) No ako zlé je mať Boha za protivníka! 

(Sv. Hier.) 
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2. Pýcha vedie ku všetkým neprávostiam, k poníženiu a do večného zatratenia; 

aj ničí cenu našich dobrých skutkov. 
 

Pýcha vedie ku všetkým neprávostiam. Pýcha je začiatok všetkých hriechov. (Sir. 10, 15) Ona je 
kráľovná všetkých neprávosti, lebo z nej vyteká ohromné množstvo neprávosti. (Sv. Reh. Vel.) Pýcha 

je matka mnohých zlých detí. (Sv. Reh. Vel.) Pýcha vedie obzvlášť k neposlušnosti (tak u Absolóna), k 
neláskavosti, (tak u vraha detí, Herodesa), k odpadnutiu od viery (tak u Luthera, ktorý cítil sa 

urazeným, lebo si ho v Ríme málo povšimli), k sporom, závisti, nevďačnosti, no obzvlášť k smilstvu. 

≪Boh trestá tajnú pýchu zjavným smilstvom≫. (Sv. Aug.) Boh dáva pyšnému padnúť do ťažkých 

hriechov preto, aby biedu svoju poznal a sa polepšil. Kto teda premohol pýchu, ten premohol i všetky 

hlavné hriechy. Keď Goliáš uteká, utekajú i Filištínci; keď koreň je vytrhnutý, vyschne strom.  

— Pýcha vedie k poníženiu. Kristus hovorí: ≪Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený≫. (Luk. 14, 11) 

Aj blesk rád udiera do vysokých predmetov; pekný strom neraz stínajú preto, že je privysoký. To môže 

sa vzťahovať i na pyšných. Hovorí sa tiež: Boh nedá, aby stromy až do neba rástli. Pováž, ako pyšný 
Goliáš padol. (1. Kráľ. 17) Aman, najvyšší minister perzského kráľa, prenasledoval Židov a požadoval 

od všetkých božskú úctu; odvisol na šibenici. (Est. 6, 7) Herodes dal sa nazývať bohom, ihneď ochorel 

a bol v živom tele žraný červami. Boh borí tróny hrdých panovníkov. (Sir. 10, 17) Rozpomeň sa na 

smutný koniec cisára Napoleona (1821). Pýcha ide i pred úpadkom celých národov; povážme veľké 

poníženie pyšného Francúzska roku 1870. Áno Boh vykorení pyšné národy; pováž záhubu veľkej ríše 

rímskej. Boh vyhubí i pamiatku pyšných. (Sir. 10, 21) To dosvedčuje stavanie babylonskej veže. (1. 
Mojž. 10)  
— Pýcha vedie i do večného zatratenia. Pýcha vyhnala z neba mnohých anjelov a z raja prvých 
rodičov. (Sv. Bern.) Ako na váhach jedna miska padá, keď druhá hore ide, tak i na druhom svete bude 

ponížený, kto sa na tomto povyšoval. (Sv. Bern.) Keď diabol chce niekoho zrútiť do pekla, zavedie ho 

najprv na končiar hory. (Sv. Bonav.)  

— Pýcha ničí cenu našich dobrých skutkov. Pyšný už vzal odplatu svoju. (Mat. 6, 5) čo spravodlivosť 
stavia, to pýcha rúca. (Sv. Bern.) Ako hrdza železo, tak pýcha žerie dobré skutky. (Sv. Fr. S.) Ako 

trocha žlče i najsladšie víno pokazí, tak pýcha pokazí cnosti. Pýcha ponáša sa na červa, ktorý rozožral 

brečtanový ker Jonášov. Kto teda nespočetne mnoho dobrého urobil a na tom si niečo zakladá, je 

mizerný žobrák. (Sv. Zl.) 

2. Štedrosť. 

 

1. Štedrý je, kto z lásky k Bohu je milerád pripravený majetkom svojim pomáhať 
blížnym v núdzi. 
 
Kto teda núdznym preto pomáha, aby od iných bol chválený, ten nie je štedrý; lebo nepomáha z lásky 

k Bohu. I chudobný môže byť štedrý. ≫Štedrosť cení sa nie podľa veľkosti daru, ale podľa 

dobrosrdečnosti darcovej.≫ (Sv. Lev. Veľk.) Povaha srdca darcovho robí dar veľkým alebo malým. (Sv. 

Ambr.)  

— Štedrý je podobný zemi, ktorá pre iných vydáva úrodu. (Sv. Ambr.)  

— Štedrý je veľmi podobný Bohu milosrdnému. ≪Milosrdenstvom stanete sa podobnými Bohu, Otcovi 

svojmu, o ktorom sa hovorí, že je Milosrdenstvo.≫ (Sv. Zl.) ≪Byť štedrým voči iným je naozaj toľko, 

ako napodobňovať Otca nebeského.≫ (Sv. Cyp.) 
 

2. Štedrosťou dôjdeme odpustenia hriechov, večnej odplaty i súčasného 
požehnania, taktiež rýchleho vypočutia modlitby a priateľstva svojich blížnych. 
 

O tom všetkom bola reč v pojednaní o skutkoch milosrdenstva. Štedrý človek je práve tak milý, ako 

slnko, ktoré svojimi jasnými lúčmi obveseľuje srdce naše. ≪Čímže mohol nás Kristus ešte viac 

pobádať k skutkom milosrdenstva, ako tým, keď hovorí, že čo chudobnému dáme, to dáme jemu 

samému?≫ (Sv. Cyp.) 

 

Protiklad štedrosti: Lakomstvo. 
 

1. Lakomý je, kto nadmieru baží za peniazmi a zo statkov svojich nechce udeliť 
chudobným. 
 
Máme ovšem byť šetrní, t.j. odložiť si niečo pre prípad choroby a na starobu, ako i pre svoju rodinu. 

Avšak nemáme nadmieru bažiť za peniazmi a majetkom, t.j. usilovať sa nadobudnúť viac, ako je 
potrebné pre nás a rodinu. Lakomstvo prejavuje sa v tom, keď človek nie je nikdy spokojný, čo by 
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koľko mal. Lakomec podobá sa na sud bez dna, ktorý vždy prázdnym zostáva, čo by sme doň 

koľkokoľvek liali. Podobá sa vlkovi, ktorý vždy je hladný (Sv. Reh. Nis.); ohňu, ktorý tým viac chce 

mať, čím viac naň prikladáme; (Tom. Morus) peklu, čo koľkokoľvek by pohltilo, nikdy nepovie : dosť 

(Sv. Aug.); džbánu (krčahu), čo vždy má otvorené ústa, hoci by sa z neho už lialo. (Sv. Reh. Veľ.)  

— Lakomý je nielen ten, čo cudzí majetok uchvacuje, ale i ten, čo sa svojho dychtivo pridŕža. (Sv. 
Aug.) Kto sa nahrabaného majetku húževnato pridŕža, je skúpy, kto ľaká sa i najmenšieho výdavku, 

je lakomec. Taký ponáša sa na psa, čo úzkostlivo stráži dom a brechaním zadržuje každého, kto sa 
mu blíži. Lakomci nachádzajú sa medzi chudobnými a bohatými. U mnohých boháčov nachádzame 

peniaze, ale nie lakomstvo, a u mnohých chudobných lakomstvo, ale nie peniaze. (Sv. Aug.)  

— Lakomec je modlár (Ef. 6, 5); lebo jeho bohom sú peniaze. Peniazom, tejto modle, obetuje všetky 

svoje starosti a myšlienky, všetky svoje snahy, všetok pot svojej tváre, ba i svoju dušu a spásu. (Tert.) 

≪Ako anjeli v nebi nachádzajú blaženosť svoju v pozeraní na Boha, tak boháč v prezeraní, dotýkaní 

sa a počítaní peňazí. Lakomec nepovažuje peniaze a majetok za prostriedok k zabezpečeniu svojho 

života a dosiahnutiu spásy, ale za sám najvyšší cieľ. On naozaj klania sa peniazom a je podobný 
Židom, ktorí na hore Sinaj okolo zlatého teľaťa tancovali. Oj, aký to hriech, ktorí robí nás poddanými 

veciam, čo k našej službe sú stvorené!≫ (Sv. Fr. S.) Nad peniazmi máš panovať, ale nie slúžiť im. 
(Seneka.) Peniaze len vtedy sú naozaj dobré, keď nimi mnoho dobrého robíme. 

 

2. Lakomec stane sa nespokojným, nešľachetným bez viery, ukrutným voči sebe 
i blížnym a raz večne nešťastným. 
 

Lakomstvo je koreň všetkého zlého. (1. Tim. 6, 10) Za bohatstvami ukrýva sa diabol, ako had v tŕni. 

Keď sa k bohatstvám lakomo blížiš, uštipne a otrávi ťa pekelný had. (Sv. Zl.) U toho, čo zhŕňa peniaze 
a nedáva z nich chudobným, stane sa niečo podobného, ako u studne, ktorá sa nevyčerpáva a preto 

sa zosmradne. (Sv. Bas.) Bohatstvo rovná sa hŕbe hnoja; keby sa táto po poli roztrúsila, urobila by ho 

úrodným; aj bohatstvo len vtedy je užitočné, keď sa z neho niečo rozdelí medzi chudobných. (Sv. 
Bonav.) Bohatstvo je podobné divokému zvieraťu; toto zúri, ak je do tmavého miesta zatvorené; tak 

zúri a búri sa i bohatstvo, horšie ako lev, keď je uzamknuté. (Sv. Zl.) Tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú 
do pokušenia a osídla diablovho i do mnohých daromných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí uvrhujú 

do skazy a záhuby. (1. Tim. 6, 9)  
— Lakomec stratí vnútornú spokojnosť. Lakomec žije v ustavičnom strachu, že príde o svoje statky. 

≪Keď bohatstvá rastú, obťažujú svojho majiteľa; keď sa umenšujú, sužujú ho.≫ (Sv. Bern.) Ako tŕne, 

keď ich v ruke stisneme, zapríčiňujú boľ, tak i naše srdce býva bolestne ranené, ak ho vešiame na 

pichľavé tŕne bohatstva. Lakomstvo je prísny rozkazovateľ, ktorý miláčikom svojim nedá pokoja. (Sv. 
Asterius.) Čo moľ šatám, to je srdcu lakomstvo; žerie ho. (Sv. Efr:) Ako víno v sude nikdy nezahasí 

smädu, tak peniaze v kasni nikdy neutíšia žiadosti lakomcových. (Gem.)  
— Lakomec pre peniaze spácha každý hriech. Lakomec má na predaj i svoju dušu. (Sir. 10, 10) 

Žiadosť peňazí plní lesy zbojníkmi, domy zlodejmi, jarmoky klamstvom, súdne dvorany krivými 
prísahami, oči chudobných slzami, žaláre zločincami a peklo zatratencami. (Sv. Bas.) Judáš pre 

peniaze zradil i Pána a Majstra svojho. A koľké vojny viedli sa z hrabivosti! Koľké milióny ľudí padli 

na bojiskách za obeť tejto modle! To ukáže sa pri poslednom súde.  

— Lakomec stratí vieru. ≪Najväčšie zlo, ktoré lakomstvo plodí, je zablúdenie vo viere.≫ (Sv. Lev. 

Veľ.) Lakomec totiž od samých starostí o súčasné veci nikdy nemyslí na večnosť. Nik nemôže slúžiť 

Bohu i mamone. (Luk. 16, 13) Sv. Casarius vypráva o bohatom kupcovi, čo na smrtnej posteli ležal a 

ktorého jeden kňaz ešte chcel obrátiť. Keď mu najprv vážne dohováral, ukázal mu na pobozkanie 

strieborný kríž. Chorý uprel zrak svoj na kríž i zdal sa celkom dojatým. Kňaz mal už radosť; avšak 

skupáň zvolal: ≪Koľko asi môže stáť tento kríž?≫ Všetky napomínania kňazove boli teda márne. 

(Meh.)  

— Lakomec stane sa ukrutným proti sebe. Nedopraje si ničoho, ale žije často v najväčšom nedostatku. 

Nenasýti sa, ale hladuje. (Sir. 14, 9) Podobá sa volom, ktoré do stodoly ťahajú snopy, no samy žerú 

slamu. (Sv. Aug.) Ako bájny Tantalus v podsvetí prostred vody smädom hynul, tak lakomec trpí núdzu 

v prebytku. (Pap. Innoc. III.) Trestajúca spravodlivosť Božia pomstí na lakomcovi slzy chudákov 

najprísnejším pôstom. (Sv. Ambr.) Ba lakomec často upadá do biedy. Keď jednému lakomcovi lekár 

oznámil blízku smrť, spálil hneď všetky bankovky, aby po smrti jeho nik peňazí nedostal; avšak 

vyzdravel a musel neskôr chodiť po žobraní. (Meh.)  
— Lakomec je ukrutný aj voči blížnemu. Nemá ani útrpnosti s trpiacim, ani nepreukazuje núdznemu 

milosrdenstva alebo pomoci. (Sv. Innoc.) Jeho srdce je tvrdé, ako nákova, ktorá nezmäkne, hoci ju 

kladivom bijú; lebo ani najväčšia núdza blížneho nepohne lakomca k milosrdenstvu. (Sv. Vinc. Fer.) 

Život mnohých chudobných leží v jeho peňažných vreciach; svojim prebytkom mohol by ich ľahko 
vyživiť. (Sv. Ambr.) Lakomec chce od každého človeka len mať. Ako besný pes všetkých hryzie, tak 

lakomec chce mať len osoh zo všetkých ľudí. (Sv. Vinc. Fer.) Ako žralok iné ryby hltá, tak robí i 

lakomec: v nivoč obracia svojho blížneho. (Kard. Hugo) Lakomec zbiera pre iných, čo potom premárnia 

statky jeho. (Sir. 14, 4) Ponáša sa na sviňu, lebo ako táto, na osoh je len po smrti. (Sv. Bonav.) 

Lakomec je rovný svini: len po smrti osoh činí. (Záturecký, ≪Slov. Porek.≫) Lakomci sú nenávidení u 
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svojich blížnych. Kalifas, kráľ babylonský, naplnil jednu celú vežu zlatom, striebrom a drahými 

kameňmi; lebo z toho svojim vojakom nechcel udeliť, títo zatvorili ho do veže a povedali: ≪Tu zažeň 

si hlad svojimi pokladmi, po ktorých si tak veľmi túžil (Meh.) Lakomec bude raz večne zatratený. 

Povážme slová, ktoré Kristus na súdny deň povie tým, čo budú po lavici. (Mat. 25) Lakomci nebudú 

vládnuť kráľovstvom Božím. (1. Kor. 6, 10) Preto hovorí Spasiteľ: ≪Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, 

než boháčovi vojsť do kráľovstva nebeského.≫ (Mat. 19. 24) Lebo lakomstvo do pekla vedie, preto už 
pohanskí básnici pripisovali najvyššiu moc v pekle Plutovi, bohovi bohatstva. (Kor. a Lap.) Lakomec 
z lakomstva svojho nemá vlastne nič. Ako nerozumní chlapci celý deň po ulici behajú a za súčasnými 

vecami idú, no večer pri návrate nič užitočné neprinesú, tak je i s lakomcami; pobehajú celý svet, 
vystavujú sa pre peniaze mnohým trampotám a nebezpečenstvám, no keď umierajú, nemajú z toho 

nič. (Sv. Bonav.) Lakomcovi zo všetkých jeho bohatstiev pri smrti nič iné nezostane, ako umrlčia 
plachta, drevený domček a piaď zeme pre chladný hrob; svoj majetok musí zanechať veselým dedičom, 

ktorí sa špatnej sporivosti jeho posmievajú. (Ž. 48, 11 a d.) Všetko namáhanie lakomcovo je podobné 
pavučine, ktorej tkanivo stojí mnoho práce, ale rýchlo sa pokazí. (Sv. Bonav.)  

 

3. Lakomstvo dá sa najistejšie premôcť tak, keď sa nútime k dávaniu almužny. Dobré 
je tiež častejšie rozmýšľať o chudobe Kristovej a pominuteľnosti pozemských statkov. 
 
Každá neprávosť lieči sa najlepšie svojim opakom, teda lakomstvo štedrosťou. Preto lakomec nech 

núti sa k dávaniu almužny. (Sv. Fr. S.)  

— ≪Čože môže viac vyliečiť naše lakomstvo, ako chudoba Syna Božieho? ≫ (Sv. Aug.) Pováž, ó 

lakomče, že Pán a Boh tvoj, ktorý z neba na zem zostúpil, nechcel mať nijakých bohatstiev, za ktorými 

ty tak veľmi dychtíš; že chudobu miloval a preto vyvolil si za Matku nie mocnú kráľovnú, ale 

chudobnú pannu, že na svet neprišiel v paláci, ale v maštali; neodpočíval na mäkkej posteli, ale v 

chatrných jasliach, že za hlásateľov svojho slová nevyvolil si mužov vysoko postavených, ale 
chudobných rybárov. Nuž to, čo Pán všetkých stvorených vecí zavrhol, chcel by sa dychtivo domáhať 
chatrný človek? (Ľud. Gran.) Pováž tiež, že pri smrti všetky pozemské statky musíme opustiť. Nič sme 

nedoniesli na svet a z neho i nič neodnesieme. (1. Tim. 6, 7) Nezabudni nikdy, že v hodinu smrti 

všetko musíš opustiť a že tvoje statky snáď prídu do rúk ľudom, čo ich na zlo budú vynakladať a tak 

pritiahnu si večné zatratenie. (Sv. Fr. S.) Chorobu lakomstva nemôžeme lepšie odstrániť, ako tak, keď 
na smrť každodenne pamätáme. (Sv. Aug.) Teda miesto peňazí radšej domáhaj sa cností. (1. Tim. 6, 

11) Pravým bohatstvom nie sú pozemské statky, ale cnosti; toto sú statky, ktoré zlodeji nevykopú a 
neukradnú, hrdza a mole nezožerú. (Sv. Bern.) Bohatstvo sa pominie, cnosť zostane. Čo peniaze v tej 

súčasnosti, to cnosť platí vo večnosti. (Záturecký, ≪Slov. Porek.≫) ≪Čo zapodievame sa s 

pominuteľným ziskom? Hľaďte, život večný je na predaj!≫ (Sv. Faustin.) 
 

3. Čistota. 

 

1. Čistý je, kto čisto drží ducha i telo od všetkého, čo nevinnosť uráža. 
 

Sv. Stanislav Kostka (†1568) utekal, akonáhle počul len jedno menej slušné slovo; tak robili sv. Alojz 
a iní. Ba niektorí radšej dali majetok a krv, než boli by urazili cnosť čistoty; tak egyptský Jozef, sv. 

Agneska, sv. Lucia, sv. Uršula, sv. Hata (Agata) a i. ≪Čistota je viac, než ľudská dokonalosť.≫ (Sv. 

Cyr. J.) Cnosť čistoty je božského pôvodu; lebo Boh priniesol ju z neba na zem. (Sv. Amb.) Ľudia, ktorí 

nevinne žijú, podobajú sa ľalii. (Pies. n. p. 2, 1) Najmenší chrobáčik na ľalii odníma jej oslepujúcu 
bielosť a zohyzďuje ju; tak i človek, čo nevinne žije, zašpiní sa najmenším nečistým pomyslom. Každé 

nejemné dotýkanie sa odoberá ľalii krásu a zapríčiňuje jej zvädnutie; tak i človek, čo nevinne žije, 

skrze neobozretné obcovanie s vonkajším svetom ide v ústrety záhube. Ľalia rastie rovným smerom k 

nebu a má jazykovité listy; tak i človek nevinne žijúci nachádza sa na rovnej ceste k nebu, avšak 

musí vedieť držať na uzde svoj jazyk. Ľalia ľubovôňou naplňuje celý dom; tak i človek nevinne žijúci 
dobrým príkladom svojim blahodarne vplýva na celé okolie. Myseľ čistého človeka je podobná čistej 
vode; keď len malý kamienok do nej hodíme, už sa pohybuje, no predsa nemôže sa pomútiť. (Sv. Vinc. 

Fer.)  

 

Ľudia, ktorí čisto žijú, sú podobní svätým anjelom a veľmi milí Bohu. 
 

Tí, čo čisto žijú, sú anjeli v tele. (Sv. Bas.) Čistota je cnosť anjelská; lebo skrze ňu človek podobným 

stane sa anjelom. (Sv. Zl) Čisté duše tvoria rodinu anjelov, ktorú Kristus na zemi ustanovil, aby ho 
anjeli nielen v nebi, ale i na zemi chválili a jemu sa klaňali. (Sv. Hier.) Čisté duše ďaleko prevyšujú 
anjelov, lebo v tele bojujú, čo u anjelov nie je. (Sv. Cyp.) Čisté duše sú anjeli vyššieho stupňa; lebo 

anjeli nemajú nijaký boj, no čisté duše zachovávajú anjelskú čistotu navzdory ustavičným 

pokušeniam diabolským. (Sv. Bas.) Je síce rozdiel medzi čistým človekom a anjelom, ale len v 
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blaženosti, nie v cnosti. Čistota anjelská je blaženejšia, čistota ľudská silnejšia. (Sv. Ambr.) Sv. anjeli, 

ako životopisy svätých ukazujú, radi obcujú s čistými ľuďmi; to je dôkaz, že v nich uznávajú 

seberovných. ≪Diabli vedia, že človek čistotou dôjde hodnosti anjelskej, ktorú oni stratili; preto sa 

veľmi snažia vniesť do duše nečisté predstavy.≫ (Sv. Isid.)  

— Ľudia, čo vedú čistý život, sú Bohu veľmi milí. Kristus Pán mal najradšej čisté duše: prečistú pannu 

vyvolil si za Matku, Jozefa čistého ako anjel za pestúna, Jána Krstiteľa, ktorý už pred narodením bol 

posvätený, za predchodcu, nevinného Jána najviac miloval spomedzi všetkých apoštolov a pri 

poslednej večeri dal mu odpočívať na prsiach svojich, dve čisté duše stáli pri smrti jeho pod krížom; 
aj malé deti mal tak rád, lebo sú čisté a nevinné. (Zwerger.) Kto miluje čistotu srdca, bude mať za 

priateľa nebeského kráľa. (Pris. 22, 11) Čistú dušu nazýva Boh ≪sestrou≫,≪priateľkou≫,                   

≪nevestou≫. (Pies. n. pies. 4, 6—8) Panny majú za ženícha Kráľa anjelov. (Sv. Amb.) Panenstvo tak 

okúzlilo Syna Božieho, že sa chcel narodiť z panny i sám panensky žil. (Sv. Hier.)  
— Čistí ľudia tešia sa i zvláštnej úcte u svojich blížnych. Už pohania vysoko si vážili čistých ľudí. Ako 

veľmi napr. Rimania ctili vestalské panny, ktoré v čas 30-ročnej služby svojej v chráme bez 

manželstva museli žiť. Keď sa tieto na ulici ukázali, vzdávala sa im verejná pocta a keď ich stretol 

zločinec, ktorého už na popravné miesto viedli, bol naskutku prepustený. ≪Hľa, pohania odmeňovali 

svoje dcéry, čo panenstvu dali prednosť pred manželstvom, a u nás kresťanov malo by sa s 

nevšímavosťou hľadieť na pannu, ktorá sa z vyššej pohnútky nevydáva?≫ (Sv. Amb.) Ó, aké krásne 
je pokolenie čisté v lesku cnosti; lebo nesmrteľná je pamiatka jeho a je známe u Boha i u ľudí! (Mudr. 

4, 1) 

 

2. Tí, čo vedú čistý život, majú jasné poznanie Boha, mohutnú silu vôle, veľký 
pokoj duševný a v nebi budú zvlášť vyznamenaní. 
 
Čistota srdca je zdravie ducha. (Sv. Bern.) Čistí ľudia majú veľké osvietenie rozumu a obzvlášť jasne 

poznávajú  Boha. Ich sa týkajú slová Kristove: ≪Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha vidieť 

budú. ≫ (Mat. 5. 8.). Čisté osoby sú ako jasný kryštál, do ktorého slnko dáva vnikať všetkým lúčom 
svojim. (M. Lat.) Sú ako čistá, ticho tečúca voda, v ktorej sa nebo zrkadlí. Čistota ducha a vnútorná 

krása i sloboda anjelská robí učencov a učiteľov a vzdelancov a mudrcov a bohoslovcov všestranne 

učenými. (Sv. Aug.) Čistota umožňuje nám, aby sme na Slnko spravodlivosti mohli pozerať očami 

čistými, nezakalenými. (Sv. lsid.) Veľká čistota uschopnila sv. Jána ev., že tak hlboko vnikol v 

tajomstva náboženstva. Ako orol vyšvihol sa k Bohu hneď na začiatku svojho Evanjelia.  
— Čistota je to, čo dušiam dodáva hrdinskosti. (Sv. Amb.) Slabá Judita pri obliehaní Betulie ukázala 

takú hrdinskosť, že do nepriateľského tábora išla a Holofernesovi hlavu sťala. Sv. Písmo hovorí o nej: 

≪Jednala si ako muž, lebo si milovala čistotu.≫ (Jud. 15, 11) Čistí ľudia teda veľmi rýchlo dôjdu 

všetkých cností. Ako biela farba je základ všetkých iných farieb, tak čistota je základ všetkých cností. 

(Sv. Bonav.)  
— Kto vedie čistý život, je blažený už na zemi. Čistota má neopísateľnú spanilosť a sladkosť, 
poskytuje sladší pôžitok nad všetky rozkoše telesné. (Sv. Isid.) Čistota je zdravie tela. (Sv. Isid.) Kto 

panenský život vedie, má už na tomto svete slávu vzkriesenia. (Sv. Cyp.) Čistota je predobrazom večnej 
neporušiteľnosti tiel. (Sv. Aug.) Čistota rozširuje po celom tele ľudskom pôvabnú spanilosť. (Sv. Efr.) 

Ľudia, čo čisto žijú, majú pravidelne kvitnúcu farbu v tvári, znak zdravia; aj dosiahnu zväčša vysoký 
vek. Keď taký človek výnimočne včasne umrie, nuž dopustil to Boh z múdreho úmyslu; vzal ho zo 

sveta, aby zlosť hriešnikov, medzi ktorými žil, rozum jeho nezmenila. (Mud. 4, 11) Ostatne ten žil 

dlho, kto dobre žil.  
— Tí, čo čistý život vedú, budú raz i v nebi zvlášť vyznamenaní. Panenské duše budú v nebi veľmi 
blízke Bohu; budú stáť v blízkosti Baránka a nasledovať ho, kamkoľvek ide. Budú spievať pieseň, 
ktorú iní svätí spievať nemôžu. (Zjav. 14, 1—5) Boh bude v nebi korunovať čisté duše (Pies. n. pies. 

4, 8), t.j. dá im obzvláštnu slávu pred všetkými inými spasenými. Čisté pokolenie bude v nebi večne 

korunované vencom víťazstva. (Mud. 4, 2) Panenské duše budú mať svoj podiel v nebi s Pannou 

Máriou. (Sv. Cyr. Jer.) Už tu na zemi nie zriedka vyznačuje ich Boh zvláštnymi zjaveniami. ≪Panenské 

duše sú tajomníčky Božie, lebo im Boh zjavuje svoje tajomstvá.≫ (Sv. Tom. Vili.) Boh aj ochotne 
vypočuje modlitby čistých duší. Ako kráľovná Estera všetko dosiahla od svojho manžela, lebo mu 

verne bola oddaná, tak i nebeský Ženích ľahko vypočuje všetky prosby čistých duši. 

 

3. Každý človek je prísne zaviazaný viesť panenský život až do vstúpenia do 

manželstva. 
 
Preto je 6. prikázanie Božie. U Židov bol každý ukameňovaný, kto sa previnil proti cnosti čistoty. (5 

Mojž. 22, 21) U Rimanov vestalské panny, ktoré sa proti čistote previnili, boli za živa pochované. Hľa, 

ako trestajúca spravodlivosť židov a pohanov chránila čistotu! 

 



344 
 

4. K zachovaniu čistoty slúžia nasledujúce prostriedky : Cvičenie sa v sebaovládaní, 
miernosť, častejšie prijímanie sv. sviatosti, modlitba k Matke Božej, rozmýšľanie o 
pravdách náboženských, obzvlášť o všade prítomnosti Božej a o posledných veciach. 

Aj máme sa, nakoľko možno, chrániť tanca, divadla a privoľného obcovania s 
osobami druhého pohlavia. 
 

Najťažším bojom kresťana je boj za čistotu. (Sv. Aug.) Pohanskí Gréci mali medzi svojimi božstvami i 
jednu pannu, menom Minervu; vyobrazovali ju ozbrojenú prilbou, štítom a kopijou: tým sa 

naznačovalo, že čistota bez veľkého boja nedá sa zachovať. (Sv. Hier.) Učitelia cirkevní nazývajú 
čistotu mučeníctvom. Toto mučeníctvo je nekrvavé a predsa v istom ohľade ešte väčšie, než krvavé. 

Lebo krvavé trvá len po niekoľko chvíľok a človek hneď vojde do slávy nebeskej; naproti tomu pre 
zachovanie čistoty je potrebný trváci boj, ktorý sa po celý život vedie.  
— O sebaovládaní Viď všeobecné prostriedky k dokonalosti. Obzvlášť máme bojovať proti tliachavosti 

a zvedavosti očí. Osoba tliachavá alebo všetečná môže sa považovať nie za čistú, ale skôr za stratenú. 

(Sv. Aug.) Oblokmi očí vchádza do duše smrť. (Jer. 9, 21) Lev stratí svoju divokosť a stane sa 

bojazlivým, keď mu oči šatkou zaviažu (Plinius); tak i zlé žiadosti v nás utlmia sa, keď strážime si oči. 
Aj pôst vedie k čistote. Pevnosť najistejšie zajme sa, keď jej odrežú prísun potravín; a spurné telo 

podmaní sa najistejšie, keď mu odoprieme pokrm. (Sv. Bonav.) No nemiernosťou práve tak stratíme 
krstnú nevinnosť, ako Esau svoje právo prvorodenstva. (Sv. Efr.) Kde sa ubytuje nemiernosť, tam je 

i smilstvo. (Sv. Amb.) Vrchy Etna a Vezuv, ktoré soptia oheň, nezúria tak náramne, ako krv mladých 

ľudí, rozpálená vínom a zbytočným pokrmom. (Sv. Hier.) Neopíjajte sa vínom, v ktorom je chlípnosť. 

(Ef. 5, 18) Zlá rozkoš živí sa hostinami. (Sv. Amb.)  

— Skrze sv. sviatosti a modlitbu dostaneme milosť Božiu, bez ktorej sa nemôžeme ovládať. ≪Mýli sa, 

kto si myslí, že z vlastných síl môže zvíťaziť nad zmyselnosťou a zachovať čistotu; milosrdenstvo Božie 

musí zahasiť horiaci plameň prírody.≫ (Sv. Zl.) Nemôže byť zdržanlivý ten, komu Boh nedá. (Mud. 8, 
21) Čistota je podobná snehu; ako tento, tak i ona prichádza len zhora. Sv. spoveďou a sv. sviatosťami 

dosiahne človek silu vôle a tak ostane oslobodeným od hriechu. Sv. sviatosť oltárna je ≪pšenica 

vyvolených a víno, ktoré plodí panny≫ (t.j. čisté duše). (Zach. 9, 17) Pozemské víno je čistote škodlivé, 
no nebeské, totiž sv. sviatosť oltárna, je prostriedkom k zachovaniu čistoty. (Sv. Alf.) Z modlitieb je 

najužitočnejšia modlitba k Matke Božej. ≪Oj, koľko je mladých ľudí, čo sa pobožnosťou k Matke Božej 

zachovali čistými, ako anjeli!≫ (Sv. Alf.) Kazateľ Segneri vypráva o nemravnom mladíkovi, ktorému 

kňaz v spovedelnici naložil, aby sa každodenne ráno modlil tri Zdravase ku cti prečistej Matky Božej; 
o niekoľko rokov mladík navrátil sa ku kňazovi a dosvedčil, že modlitbe tej ďakuje za svoje úplne 

obrátenie.  

— Rozmýšľanie o pravdách náboženských odníma radosť z rozkoší zmyselných. ≪Duchom choďte 

(t.j. žite) a nebudete vykonávať žiadosti tela.≫ (Gal. 5, 16) Akonáhle pocítime svätú radosť z Boha, 

všetko iné nemá pre nás nijakej ceny. Kto okúsil duchovných radostí, tomu hnusia sa všetky telesné. 
(Sv. Alb. Vel.) Zvlášť kto pováži, že Boh všetko vidí a všade je prítomný, nikdy neurobí niečo také, čo 

sa Bohu neľúbi. (Sv. Hier.) To ukázalo sa u egyptského Jozefa (1. Mojž. 39, 9) a u Zuzany. (Dan. 13, 
35) Nedaj sa klamať nádejou, že hriech tvoj ostane skrytým; lebo Boh je prítomný, jemu nič nezostane 
skrytým a nič neujde. (Sv. Ambr.) Vo všetkých skutkoch svojich pamätaj na posledné veci svoje, a 

nezhrešíš na veky. (Sir. 7, 10) Keď oheň nečistoty zbĺkne v údoch tvojich, nech ho zahasí myšlienka 

na oheň večný. (Sv. Pet. Dam.) Sv. Martinian, pustovník v Palestíne, trápený pokušením, strčil nohy 

svoje do ohňa; od bôľu skríkol a volal: ≪Oj, keď nemôžem zniesť tak slabý oheň, akože by som zniesol 

oheň pekelný ?≫ (Meh.) Kde je bázeň Božia, tam je i čistota; no kde niet bohabojnosti, darmo budete 

hľadať čistotu. (Sv. Zl.)  

— O tanci a divadle Viď náuku o príležitosti k hriechu. Na tanec chodí každý s najväčšou 

márnomyseľnosťou; no táto je najlepšia príprava k zlému zmýšľaniu. (Sv. Fr. S.) Tance bývajú v noci, 

akoby tým malo byť naznačené, že pri nich nejedno tmavé a zlé vkráda sa do duše. (Sv. Fr. S.) Tance 
sú umrlčie truhly nevinnosti a hrob hanblivosti. (Sv. Amb.) Kde sú tance, tam je sviatok diablov. (Sv. 

Efr.) Tance sú kolo, prostred ktorého satan stojí. (Sv. Karol Bor.) Kto tam nechce padnúť, musí byť 
anjel. (Meh.) Divadelné hry sú dnes zväčša nemravné. Divadlo mravne čisté muselo by sa dnes hrať 

pred prázdnymi lavicami. Divadlo je učiteľom jednej hodiny a zvodcom mnohých rokov. (Meh.) Chráň 
sa i búd s voskovými figurínami a komédiami; lebo zdá sa, že tieto neraz zrovna smerujú k zvedeniu a 

znemravneniu detí i mladých ľudí.  

— Privoľné obcovanie s osobami druhého pohlavia je čistote taktiež škodlivé. ≪Keď slama príde k 

ohňu, zbĺkne jasným plameňom; niečo podobného stane sa, keď niekto privoľne obcuje s osobami 

druhého pohlavia.≫ (Sv. Vinc. Fer.) Nech nik nepovie, že dotyčná osoba je veľmi poriadna. Jednému, 

čo s takou výhovorkou prišiel k sv. Jordanovi, povedal tento: ≪Nuž hľa, cesta je dobrá i dážď je dobrý 

a predsa, keď sa oba zídu, vznikne blato.≫ ≪Naozaj, takzvané známosti sú smrteľný boj umierajúcej 

čistoty.≫ (Sv. Hier.) Miluj vôbec domácu utiahnutosť. ≪Ak svetlo nemá zhasnúť, musí ostať v lampáši; 

ak chceš čisto žiť, nesmieš robiť mnohé návštevy. ≫ (Sv. Tom. Akv.) 
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Protiklad čistoty: Smilstvo. 

 
1. Smilný je, kto myslí, hovorí, alebo robí, čo nevinnosť uráža. 
 
Keď čistý podobá sa ľalii, smilný je podobný tŕňovému kru, na ktorom sa poškriabeme. Aby hriech 

smilstva odpykal, dal sa Spasiteľ hrozne bičovať a svoju hlavu tŕním korunovať.  

 

Smilník rovná sa zvieraťu, je Bohu celkom nepodobný a nemilý a opovrhnutý aj u 
ľudí. 
 
Smilstvom človek stane sa hovadom. (Sv. Bern.) To uznávali už pohania. Mudrc Diogenes chodil za 

bieleho dňa s lampášom v ruke po námestí aténskom, akoby niečo hľadal. Keď sa ho spýtali, čo hľadá, 

riekol: ≪Hľadám človeka.≫ Povedali mu: ≫Či nevidíš tu tých mnohých ľudí?≫ Nato odpovedal; ≪To 

nie sú ľudia ale zvery; lebo ako zvery, dajú sa vodiť len svojimi zvieracími žiadosťami.≫ Smilník 
ponáša sa na sviňu, ktorá, keď na jednej strane vidí barinu a na druhej ružovú hriadku, radšej v 

barine sa váľa. Tak smilník dáva prednosť zlej rozkoši pred rajskými radosťami. (Sv. Bern.) Smilníkovi 

platia slová sv. Písma : ≪Človek, ktorý bol ctený, nepochopil to, rovnal sa nerozumným zverom.≫ (Ž. 

48. 21) Pýcha je hriechom anjela, lakomstvo hriechom človeka, no smilstvo hriechom zvera. (Sv. 

Bern.) Zneucťujúce je pre človeka, ktorý má tak veľkú  hodnosť a pre vtelenie Kristovo tak blízky je 

Bohu, aby sa neporiadnym spôsobom podriaďoval tvorom nižším ako Boh. (Sv. Tom. Akv.) 

— Smilník stane sa Bohu celkom nepodobným. ≪Hriechom smilstva zašpiní človek podobizeň Božiu, 

ktorá je v ňom, a práve tak uráža Boha, ako ma uráža ten, čo na moju podobizeň pľuje alebo opovržlivo 

ju zašpiní.≫ 
(Sv. Aug.) Smilník robí, ako ten, čo do nečistoty hádže obraz Ukrižovaného: lebo obraz božský, ktorý 

je v ňom, hádže do nečistoty. (Sv. Vinc. Fer.) 

 

2. Smilníci upadajú do mnohých bláznivostí a neprávostí a priťahujú si ťažké 
tresty Božie a večné zatratenie. 
 

Smilstvo je udica diablova, ktorá tých, čo do lákadla jej zahryznú, vedie do záhuby. (Sv. Bas.) Koniec 

tohto hriechu je horký, ako polynok (palina) a prikry, ako meč ostrý na oboch stranách. (Prísl. 5, 4) 
Oj aké horké je ovocie nečistej rozkoše; má viac horkosti, ako žlč! (Sv. Hier.) Hriech, ktorý ti sľubuje 
rozkoš, je sladký jed ; never mu! Lebo Duch Sv. odstupuje od smilníka, nuž rozum jeho je celkom 

zatemnený. ≪Keď človek skrze smilstvo stane sa zverom, už nemá ten úsudok, to urnové svetlo, 

ktorým odlišuje sa od nerozumného zvieraťa≫. (Sv. Bern.) Smilníci sú ako kôň a mulica, čo rozum 
nemajú. (Ž. 31, 9) Smilník má pred očami hustú hmlu a preto nezbadá priepasť pekelnú. (Korn. a 

Lap.) Telesne zmýšľajúci nechápu veci, ktoré sú Ducha Božieho. (1. Kor, 2, 14) Kráľ Šalamún pre 
tento hriech stratil svoju múdrosť a stal sa tak veľkým bláznom, že klaňal sa i modlám pohanských 

žien svojich. (3. Kráľ. 11) Nemravníci neraz i šatia sa, ako blázni.  
— Vôľa smilníkova je celkom oslabená. Smilník je, ako človek trpiaci na lámku, ochromený vo 

vykonávaní dobrého. (Beda) Preto smilník ťažko sa polepší. Smilník rovná sa spútanému nie cudzou 

rukou, ale vlastnými železnými putami. (Sv. Aug.) Smilstvo je neprávosť, ktorej sa človek nemôže tak 
ľahko zbaviť. (Sv. Tom. Akv.) Ono je sieť diablova, do ktorej sa ľudia lapajú bez toho, že by zase ujsť 
mohli. (Ľud. Gran.) Smilník teda ľahko upadne do všetkých hriechov, do závisti, žiarlivosti, nenávisti, 

ukrutnosti, vraždy, márnotratníctva, svätokrádeže, zúfalstva atď. Kam vedie tento hriech, vidíme na 

anglickom kráľovi Henrikovi VIII.; tento bývalý ≪obhajca viery≫ odpadol od katolíckej viery a uviedol 

nové bludoučenie do celej Anglie; raboval kláštory, usmrtil asi 25 biskupov, 500 kňazov i rehoľníkov 
a ešte mnoho iných.  

— Smilníka zastihnú ťažké tresty. Predovšetkým stratí pokoj mysle. Nemravníkovi privoláva sv. 

Ján Zlatoústy: ≪Ó, mizerný človeče, aký si poľutovania hodný; preukáž deň po deň len jednu úplne 

pokojnú hodinu≫ ≪Smilstvo zapríčiňuje pálčivý smäd (t.j. nepokojné svedomie) a spôsobí, že človek 

zahynie≫. (Korn. a L.) Smilník stratí i zdravie telesné. Každý hriech je mimo tela; no smilník hreší 

proti vlastnému telu (1. Kor. 6, 18), t.j. smilstvo viac poškvrňuje telo, než každý iný hriech, lebo ho 
uvrhuje do ohavnej poroby. Preto následkom tohto hriechu zastihnú telo zvláštne tresty. Hoci človek 

je zvonku pôvabný a robí sa pekným, predsa ani telesná krása nepotrvá dlho, ak duša je zablatená 
hriechom. (Efr.) Smilstvo hlodá kvet mladosti a privodí včasnú starobu. (Ľud. Gran.) Navštív blázince 

a nemocnice a zhrozíš sa nad strašnými následkami tohto hriechu. Na smilníka prichádzajú ešte 
zvláštne tresty. Tak potopa bola trestom smilstva. (1. Mojž. 6, 7) Sodoma a Gomora boli pre tento 

hriech zničené ohnivým a sírovým dažďom. (1. Mojž. 18, 20) Keď dnes už sa nestáva, že by Boh 

ohnivým dažďom dal vyhubiť smilníkov, nestáva sa len preto, že nemravníkov nášho času očakáva 

nekonečne pálčivejší oheň a nekonečne ťažší trest. (Sv. Zl.)  
— Smilníci nemôžu vládnuť kráľovstvom Božím. (1. Kor. 6, 9) Smilníci nemajú podiel v kráľovstve 

Kristovom. (Ef. 5, 5) Nič nečistého nemôže vojsť do kráľovstva nebeského. (Zj. 21, 27) Duša smilníkova 
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bude odňatá z počtu živých. (Sir. 19, 3) Ak podľa tela žijete, umriete. (Rim. 8, 13) Chvíľková je rozkoš, 

večná je pokuta. (Sv. Ambr.) Sv. Alfons si myslí, že pre tento hriech najviac ľudí bude zatratených. 

 

3. Najlepší prostriedok vyhnúť sa hriechu smilstva je útek.  
 

Mysli na egyptského Jozefa. (1. Mojž. 39) Sú ešte iné prostriedky ako vyhnúť sa tomuto hriechu; tak 
prijímanie sviatostí, pobožnosť k Matke Božej atď. Avšak najlepší prostriedok je útek pri pokušeniach. 

(Sv. Alf.) Sv. Apoštol (1. Kor. 6, 18) hovorí, že všetkým neprávostiam protiviť sa musíme; vzťahom k 
smilstvu vraví, že utekať musíme. (Sv. Aug.) V boji so zmyslami víťazia leniví a bojazliví, t.j. tí, čo sa 

na útek dajú. (Sv. Fil. Ner.) Nie je hanba, keď utekáš, aby si palmu čistoty obdržal. (Sv. Aug.)  

 

4. Láska. 

 
O tejto Viď tam, kde je reč o láske k blížnemu na začiatku tohto dielu. 
 

Protiklad lásky: Závisť. 
 

O tejto Viď odsek o nedostatku lásky k blížnemu na začiatku tohto dielu. 

 

5. Miernosť v jedení a pití. 

 

1. Mierny je, kto len toľko je a pije, koľko potrebuje a v požívaní pokrmu nie je 
ani prilakomý ani veľmi nepreberá. 
 
Mierny nepožíva viac jedla a napoja, ako k udržaniu života potrebuje. (Sv. Tom. Akv.) Mierny užíva 

pokrm ako liek. (Sv. Aug.) Už pohanský mudrc povedal: ≪Nežijeme, aby sme jedli, ale jeme, aby sme 

žili≫.  

— Mierny teda neje, kým už ďalej nemôže jesť, tak že by sa potom zle cítil; má isté časy k jedeniu. Je, 

čo sa mu predloží (Luk. 10, 8), a nehnevá sa, keď jedlo nie celkom náležite je pripravené. Najlepším 
kuchárom jeho je hlad. (Sokrates) Najviac ide mu o to, aby dostal jedlo, čo zdraviu jeho nie je škodlivé 
a k práci ho posilňuje. 

— Môže niekto mnoho jesť a predsa byť miernym, zakiaľ iný je o veľa menej a pritom je nemierny. 

Prečo ? 
 

2. Miernosť rozmnožuje zdravie, predlžuje život, utužuje duševné sily, vedie 
k mnohým cnostiam a k večnej spáse. 
 
Miernosť osoží telu i duši a vedie k mnohým cnostiam. Viď obšírnejšie tam, kde je reč o osohu pôstu. 
Mierne žitie — dlhé žitie.  

— V nebi nenájde sa ani jeden, ktorý by si miernosťou v jedení a pití nebol otvoril vchod do neba. (Sv. 

Cyp.) My sme pútnici v živote tomto. Pútnik ľahšie napreduje, ak nie je obťažený nepotrebnými 

vecami; tak i mi ľahšie prídeme do neba, ak z vecí tohto sveta len toľko berieme, koľko na cestu 

potrebujeme. (Sv. Bern.) 
 

3. K miernosti skôr prídeme, ak usilovne rozmýšľame o pravdách sv. náboženstva. 
 
Kto duchovnými pokrmami naplní myseľ svoju, nebude sa veľmi lakomiť na pokrmy telesné; žiadosť 

nášho tela mohutne sa potlačuje láskou k veciam nebeským. (Sv. Reht Vel.) Preto vraví Kristus: ≪
Nie samým chlebom žije človek, ale každým slovom, ktoré z úst Božích pochádza.≫ (Mat. 4, 4) 

Pozdvihnime oči k nebu, aby nás zem svojimi maškrtami neoklamala. (Sv. Cyp.)  
— Mysli zvlášť na nedostatok toľkých chudobných, obzvlášť na nedostatok, aký Kristus trpel. Na svete 

je toľko chudobných, ktorí za šťastie považujú, ak len vodou a chlebom môžu utíšiť svoj hlad a smäd. 

Ako veľkodušne teda zachádzal Pán s tebou, keď daroval ti viac ako im ; ako neslušne jednal by si, 

keby si jeho štedrosť chcel zneužívať len k lahodeniu svojim ďasnám ! (Ľud. Gran.) Keď lačnel ten, čo 

iba prítomnosťou svojou kŕmi anjelov, o koľko viac máš byť zdržanlivý ty pre seba samého! (Ľud. 

Gran.) 
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Protiklad miernosti: Obžerstvo. 

 

1. Obžerstva dopúšťa sa ten, kto oveľa viac je alebo pije, ako potrebuje; aj kto 
v požívaní pokrmu je veľmi lakomý alebo veľmi prieberčivý. 
 
Jedlo je len liek k udržovaniu tela, nijako nie k uspokojeniu toho, čo ďasná žiadajú. (Sv. Aug.) 

Obžerstvo teda javí sa ako žráčstvo, napr. u hodujúceho boháča v evanjeliu, pijanstvo, napr. u 

Baltasara, hltavosť, napr. u Esaua pred varenou šošovicou, lakotníctvo, napr. u Židov na púšti, 

ktorým sa zachcelo mastných hrncov egyptských. (2. Mojž. 16, 3) K posledne menovanému hriechu 
patrí maškrtnosť. Žráč a pijan je nerozumnejší od hovada; lebo toto zväčša prestane žrať alebo piť, 

keď má dosť, no človek nie. (Sv. Gas.) Hltavý, čo chvatom je a nemá určitý čas na jedenie, podobá sa 
dravému vtákovi, ktorý v pažravosti svojej vrhá sa z výšky na korisť, akonáhle ju zočil. Oj, aký blázon 
je človek nemierny! Kŕmi iba červíkov, čo ho raz v hrobe zožerú.  

— Obžerstvo zapríčiňuje mnoho zlého. Pováž, že pre hriech pažravosti prišla smrť na celé pokolenie 
ľudské. (Ľud. Gran.) 

 

2. Nemierny človek škodí svojmu zdraviu, oslabuje svoje duševné sily, pripravuje 
sa o česť i majetok, upadá do mnohých neprávostí, obyčajne umiera nešťastne 

a bude večne zatratený. 
 

Obžerstvo kazí zdravie. Kto s obrom podujme sa bojovať, musí podľahnúť; tak i žalúdok, keď 
primnoho jedál má ovládať. Pec sa pokazí, keď dáme do nej primnoho dreva alebo uhlia; tak i telo, 

keď ho preplníme jedlami. Priveľa nápoja obráti telo v nivoč, ako i priveľa vody mlyn. Priveľa dažďa 

škodí poliam, priveľa nápoja telu. Ako po zimnici ostáva v tele slabosť, tak i po nemiernosti. (Sv. Zl.) 
Choroba žalúdková, nechuť k jedeniu, vodnatieľka, porážka sú obyčajne následky pijanstva. Niektorí 

korheli upadajú do pijackej šialenosti a musia ísť do blázinca. Pre obžerstvo mnohí zomreli. (Sir. 37, 

34) Obžerstvom zahynulo už oveľa viac ľudí, než mečom. Nijaký zbytok nejde na úžitok. Obžerstvo 
má zhubné následky i pre zdravie potomkov. Lekári dosvedčujú, že istotne polovica detí blbých od 

narodenia má otca pijana.  
– Obžerstvo oslabuje duševné sily. Pijanstvo zatemňuje rozum, ako hmla svetlo slnečné. (Sv. Nil.) 

Nemierny nemôže ducha svojho pozdvihnúť k Bohu, ako vták, ktorý sa do sýtosti nažral, nemôže sa 
povzniesť k nebu. (Sv. Ján. Klim.) Nemierni teda sú vždy sprostí. Plný žalúdok i nerád sa učí. 

Obžerstvom oslabuje sa vôľa. Preto nemierny v čas pokušenia nemá sily sprotiviť sa a upadá do 

smrteľného hriechu. Rovná sa lodi s veľkým nákladom, ktorá v čas búrky potopí sa (Sv. Zl.); alebo 

vtákovi, čo pre svoju pažravosť ľahko ulapí sa do osídla, rybe, ktorá sa ľahko zachytí na udicu. (Sv. 
Bonav.) Nemierny príde o svoju česť. Tak povodilo sa Noemovi; tento následkom požívania vína ležal 

nahý vo svojej chalupe. (1. Mojž. 9) Opilec často váľa sa v blate ako sviňa, hovorí ako pomätený a je 

na posmech deťom. (Sv. Aug.) U Lacedamončanov museli deti blatom hádzať na opilcov.  

— Nemierny pripravuje sa o svoj majetok. Korheľ márni peniaze; za jeden deň prehajdáka mzdu práce 

mnohých dní. (Sv. Amb.) Robí sa na pol dňa alebo na celé dni nespôsobilým k práci. Robotník-opilec 

nezbohatne. (Sir. 19, 1)  
— Obžerstvo vedie ku všetkým neprávostiam, obzvlášť k nemravnosti a úplnej bohaprázdnosti. Na 

privlhkej pôde zozbiera sa ľahko všelijaký hmyz. Nemierny podobá sa močiaru, kde sa ľahko liahnu 

hady, pijavice, žaby a červy. (Sv. Aug.) Ako z močiara vystupujú škodlivé výpary, tak z dobre kŕmeného 
tela všelijaké zlé žiadosti. Obzvlášť máva nemierny bezbožné a nemravné reči. Ako kysnúci mušt 

všetko vyháňa zo suda čo je v ňom, tak víno, ktoré v bruchu vrie, vyháňa všetko, čo v srdci je skryté. 
(Ľud. Gran.) Nemierny prehráva svoje peniaze, nadáva, klame, zameškáva doma svoju večernú 
modlitbu (pre lenivosť), modlitbu rannú (zväčša pre bolenie hlavy a neduživosť), v nedele nenavštevuje 
služby Božie (radšej vysedáva v krčme alebo spí doma), je skúpy (potrebuje pre seba primnoho peňazí), 

robí dlhy a neplatí ich, doma žije v nepokoji (lebo jeho rodina, ktorej dáva hladovať, robí mu výčitky) 

atď. Rozpamätaj sa na podlosti Herodesove, ktorý dal sťať sv. Jána Krstiteľa (Mar. 6), Baltasarove, 

ktorý zneuctil posvätné nádoby (Dan. 5), hodujúceho boháča, čo chudobnému Lazarovi nedal ani len 
kúska chleba. (Luk. 16) Ako oheň živí sa olejom, tak smilstvo obžerstvom. Ako oheň nezahasí sa 

smolou, ani plameň olejom, tak obžerstvom nezachová sa čistota. (Sv. Nil.) Nečistota je s pijanstvom 

nerozlučne spojená. (Sv. Hier.) Vyhýbajme sa obžerstvu, aby sme do smilstva neupadli. (Sv. Aug.) Kto 
nie je mierny v jedení, nemôže si zachovať nevinnosť. (Sv. Kat. Sien.) Nemierny upadá i do úplnej 
bohaprázdnosti. Nemyslí na svoj najvyšší cieľ; rovná sa jastrabovi, čo len po mrcine túži a keď ju žerie, 

o nič sa nestará. Nemierny zhola nič nerozumie náukám náboženským; zmyselný človek nechápe 

veci, ktoré sú Ducha Božieho. (1. Kor. 2, 4)  

— Nemierni ľudia, najmä korheli, často umierajú náhlou a nešťastnou smrťou. Preto napomína 

Spasiteľ: ≪Chráňte sa však, aby srdcia vaše neboli obťažené obžerstvom a opilstvom i starosťami o 

tento život a neprišiel na vás náhle ten deň≫. (Luk. 21, 34) Pravdivé je porekadlo: Aký život, taká 

smrť. Opitému Holofernesovi bola sťatá hlava (Judit. 13); hýrivý Baltasar bol v noci zavraždený v 
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posteli od nepriateľov, čo do mesta vtrhli. (Dan. 5) Niektorí korheli padnú do vody a utopia sa, 

zamrznú v snehu, vypadnú z voza a dostanú sa pod kolesá. Mnohým pahltným zostala kôstka v hrdle 
trčať, a museli zomrieť. Nešťastná je smrť nemierneho i preto, že umiera bez ľútosti a bez prijatia sv. 

sviatosti. Nemravní obrátia sa často, no pijani  zriedka; a keď sa obrátia, nuž býva to, žiaľ, len na 

krátky čas, a potom zas upadnú do neprávosti. To môžu potvrdiť mnohí apoštolskí kňazi.  

— Nemierni ľudia budú raz večne zatratení. Boháč v evanjeliu, ktorý rozkošne hodoval, prišiel do 

pekla. (Luk. 16) Kristus volá: ≪Beda vám, ktorí ste nasýtení≫. (Luk. 6, 25) Opilci nebudú vládnuť 

kráľovstvu Božiemu. (1. Kor. 6, 10) Kto rozsieva v tele, z tela bude žať i porušenie. (Gal. 6, 8) Kto je 

pritlstý, nemôže vojsť úzkou bránou nebeskou. (Sv. Reh. Naz.) Pamätaj na plamene a úplne premôžeš 
moc prirodzenosti. (Sv. Hier.) Zaumieň si, že pred jedením a po jedení vždy sa pomodlíš (najlepší 

prostriedok proti pahltnosti), ďalej že v jedlách nikdy nebudeš preberať, ale zješ, čo ti predložia 

(prostriedok proti lakotníctvu, odporúčaný Kristom u Luk. 10, 8), a konečne jedz len toľko, aby si 
nebol tak sýty, že by si ešte ďalej jesť nemohol (prostriedok proti pažravosti). Ako človek je, taký je. 
 

6. Trpezlivosť, krotkomyseľnosť, pokojamilovnosť. 
 

I. Trpezlivosť. 

 
1. Trpezlivý je, kto z lásky k Bohu ochotne prijíma protivenstvá života. 
 

Niektorí sú trpezliví, aby od iných boli obdivovaní. Mnohí zas ochotne prijímajú iba časť trápení: napr. 

nie sú netrpezliví pre chorobu, ale preto, že svojou chorobou sú na ťarchu iným. Táto trpezlivosť nie 

je pravá.   
— Najvznešenejším vzorom trpezlivosti je Kristus vo svojom umučení. Aj Otec nebeský je vzorom 

trpezlivosti; lebo trpí hriešnikov, i takých, čo vyzývajú spravodlivosť jeho, ako krivoprísažníkov a 
bohorúhačov, Jób a Tobiaš vyznačovali sa veľkou trpezlivosťou. Trpezlivý podobá sa skalisku v mori, 

na ktorom sa vlny rozrážajú. Ako dobrý  žalúdok strávi i surové jedlá, tak trpezlivý znáša všetky 

protivenstvá života. (Sv. Reh. Naz.) Podobný je baránkovi, ktorý nekričí, keď ho režú. 

 

Obzvlášť máme ochotne prijímať nasledujúce protivenstvá života: Choroby a pohromy 
(nešťastné príhody), spätné upadnutie do hriechu, mnohé alebo ťažké práce 

povolania. 
  

Choroby a pohromy nie sú skutočné zlo, ale sú milosti; Boh posiela ich len k nášmu spaseniu duše. 

Preto máme sa im vlastne tešiť. 
— Nesmieme sa rozhorčovať, keď zo slabosti vždy zas upadáme do starých chýb a tak poznávame, že 

sme viac ľudskej, než anjelskej prirodzenosti. Musíme mať trpezlivosť so sebou práve tak, ako so 

svojimi blížnymi. (Sv. Fr. S.) Preto hovorí Kristus, aby sme úžitok prinášali v trpezlivosti. (Luk. 8, 15)  
— Nesmieme sa rozčuľovať, ak máme ťažké alebo mnohé práce povolania. Rozčúlenie ukazuje sa v 

náhlivosti. Náhlivosť vždy škodí; podobá sa takej rieke alebo riave (bystrine), čo všetko kazí a pustoší; 

prívalu, ktorý poliam a lúkam robí veľkú škodu. (Sv. Fr. S.) Máme sa rovnať anjelom, ktorí bez 
nepokoja a náruživého ponáhľania ľuďom slúžia. (Sv. Fr. S.) Ponáhľaj sa a dlho buď. (Záturecký:          

≪Slov. por.≫)  

— Aj koniec svojho života a večné radosti máme očakávať s trpezlivosťou. (Rim. 8, 25) 
 

Ochotné prijímanie protivenstiev javí sa zvlášť v tom, keď sa nehneváme, nie sme 

nadmieru smutní, nežalujeme sa veľmi ani nežiadame, aby nás poľutovali. 
 

Nemáme sa teda hnevať. Hnev nikdy nie je dovolený; lebo kalí rozum a vždy vedie k 

nespravodlivostiam. (Jak. 1, 20) Sudca zaslepený náruživosťou nikdy nesúdi spravodlivo. (Sv. Fr. 

Sal.)  
— Pri protivenstvách života nemáme byť príliš smutní. Je síce i smútok bohumilý, keď totiž smútime 

nad stratou večných vecí. Preto hovorí Kristus: ≪Blahoslavení, ktorí plačú, lebo oni potešení budú≫. 

(Mat. 5, 5) Avšak nie tento, ale len smútok nad stratou súčasných vecí je nemilý Bohu. Smútok sveta 
(svetárov nad stratou súčasných vecí) zapríčiní smrť. (2. Kor. 7, 10) Smútok neprináša úžitku. (Sir. 
30, 25) Kto veselo žil a blahoslavene zomrel, ten diablovi pokazil remeslo.  

— Je síce dovolené žalovať sa pri veľkých telesných alebo duchovných utrpeniach. Lebo i Kristus 

žaloval sa na kríži; Otec nebeský často žaloval sa na hriešnikov skrze prorokov. Žaloval sa i trpezlivý 
Jób. Avšak neslobodno prekročiť slušnú mieru: teda neslobodno žalovať sa na maličkosti, ani pridlho, 

ani priveľmi. Taká žaloba bola by znakom samolásky a chabosti (a či zbabelosti). ≪Len voči Bohu 

najláskavejšiemu môžeme sa žalovať na svoje trápenie, koľko a dokiaľ chceme; lebo táto žaloba je 

volanie o pomoc Božiu≫. (M. Lat.) Ba táto žaloba je Bohu príjemná. ≪Keď svojmu priateľovi vždy 
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hovoríš len o svojich súženiach, skoro zunuje obcovať s tebou. No Boh ťa vždy počúva pozorne, ba dá 

ti pocítiť takú útechu, že zabudneš na bolesť svoju≫. (M. Lat.) Preto vraví Kristus: ≪Poďte ku mne 

všetci, ktorí ste ustatí a obťažení, a ja vás občerstvím≫. (Mat. 11, 23) Niektorí síce nie sú netrpezliví 
v trápení, ale chcú preň byť poľutovaní, alebo pre trpezlivosť svoju chválení. Taká trpezlivosť je skrytá 

pýcha. (Sv. Fr. S.) No keď sa nás niekto spytuje, máme úprimne odkryť svoje trápenie bez toho, že by 

sme ho zveličovali. (Sv. Fr. S.) 
 

2. Trpezlivosť vedie k neohrozenosti a spáse. 
 
Keď trpezlivo znášame i najmenšie, dostaneme smelosť a silu k veľkým veciam. (Sv. Ter.) Práve svojou 
trpezlivosťou dosiahol Jób obdivuhodnú silu v trápení. Trpezlivý ukazuje podobnú neohrozenosť, teda 

smelosť a silu, ako mučeníci. ≪Ak vždy zostaneme trpezlivými, môžeme byť mučeníkmi i bez meča≫
. (Sv. Reh. Vel.) Trpezlivosť je koreň a strážca všetkých cností. Lebo každému dobrému dielu stavajú 

sa do cesty prekážky. No tieto môžeme prekonať len veľkou trpezlivosťou. (Sv. Reh. Vel.)  

— Trpezlivosť vedie k spáse. Lebo Kristus hovorí: ≪V trpezlivosti svojej budete vládnuť svojimi 

dušami≫. (Luk. 21, 19) Krehké veci nepolámu sa tak ľahko, keď ich zabalíme do vlny alebo inej 

mäkkej látky; ani naša duša nezahynie tak ľahko, keď ju ozbrojíme trpezlivosťou. Trpezlivý človek 

ponáša sa na loď, ktorá sa nachádza v pokojnom prístave, kde je chránená od vĺn morských. (Sv. Zl.) 
Kto trpí, ten panuje. 
 

3. Kto protivenstvá života chce trpezlivo znášať, má si živo predstavovať umučenie 
Kristovo. Aj má povážiť, že trápenia sú milosti Božie. 
 
Mysli na umučenie Kristovo. Kristus tak robil ako lekár, ktorý horký liek sám berie do úst, aby sa 

chorému  nehnusil. Kristus totiž najprv trpel, aby sme sa my trpieť nebáli. (Teof.) Mysli často na 

Ukrižovaného; tvoje trápenia nedajú sa ani veľkosťou ani počtom porovnať s tými, ktoré on pretrpel. 
(Sv. Fr. S.) Vojak ledva badá, že je ranený, keď vidí, koľko rán má jeho vojvodca. (Sv. Bern.) Kto je 

chorý, nech bolesti svoje obetuje Bohu a prosí ho, aby ich prijal v spojení s umučením Kristovým. 
(Sv. Fr. S.) Rozpomienka na kríž Kristov dodáva trpezlivosti. Ako tí, čo vo vedre nosia vodu, dávajú do 

nej kus dreva, aby zamedzili pretekaniu vody, tak i my svoje rozčúlené srdce môžeme utíšiť len 

sprítomnením krížového dreva Kristovho. (Sv. Fr. S.)  

— Trápenia sú vlastne milosti Božie. Mysli na slová, ktoré archanjel Rafael riekol Tobiašovi: ≪A lebo 

si bol príjemný Bohu, muselo ťa skúsiť pokušenie≫. (Tob. 12, 13) Bez utrpenia niet spásy; lebo skrze 

mnohé súženia musíme vojsť do kráľovstva Božieho. (Sk. ap. 14, 21) Horké veci miešame s cukrom, 

aby sme ich požívali; tak i kalich utrpenia stratí svoju horkosť, keď myslíme na prebohatú odmenu. 
(Wen.) Nádenník nevydržal by ťažkej práce keby nemyslel na mzdu; tak i my budeme trpezliví v 

trápení, keď myslíme na večnú odplatu. (Sv. Hugo) Nik nechcel by na ulici niesť domov ťažký kríž, ale 
áno, keby zlatom bol naplnený. Tak i ty v svojom trápení mysli na večné zásluhy a budeš ho trpezlivo 

znášať.  
— Porovnaj sa s mučeníkmi a tými osobami, čo viac trpia, ako ty ; vtedy tvoje tŕne budú sa ti zdať 

ružami. (Sv. Fr. S.) Niektorí nemajú trápenia a robia si ho; lebo kladú na ťažkú váhu, čo nedá sa ani 

vážiť. (Suso) Netreba hneď pri každej maličkosti volať trpezlivosť na pomoc. (Sv. Fr. S.) Pováž tiež, že 

netrpezlivosťou prídeš o všetky zásluhy. ≪Či chceš alebo nie, musíš trpieť; ak rád trpíš, získaš veľmi 

mnoho; no ak nerád trpíš, tvoje trápenie nestane sa menším, ale väčším≫. (Sv. Zl.) Trpezlivosť ukazuje 
sa zvlášť v krotkomyselnosti a pokojamilovnosti. 

 

II. Krotkomyseľnosť. 

 

1. Krotkomyselný (krotký, tichý) je, kto sa z lásky k Bohu nerozčuľuje, keď sa mu 
krivda deje. 
 

Niektorí sú krotkomyseľní v bojazlivosti alebo pohodlnosti; avšak to nie je nijaká cnosť. 
Krotkomyselný nerozčuľuje sa t.j. mlčí, keď mu krivdia, alebo je i zdvorilý a úslužný voči tomu, ktorý 

mu ubližuje. Podobá sa skale uprostred mora, na ktorej sa vlny rozrážajú.  

— Krotkomyselnosť je čosi božského; lebo sám Boh je krotkomyselný. Boh totiž má moc a neužíva 

ju voči urážatelom; dlho trpí ľudom ich hriechy a čaká na ich obrátenie. Nie bez vážnej príčiny zjavil 
sa Boh Mojžišovi v horiacom kre tŕňovom (2. Mojž. 3), Eliášovi v šumení vetra. (3. Kráľ. 19 12) Nie bez 

príčiny zjavil sa Duch Sv. v podobe holuba (Mat. 3, 16) a dal sa Kristus zvestovať skrze prorokov ako 

Baránok Boží. (Jer. 11, 19) Krotkomyselnosť Božiu môžeme obzvlášť obdivovať u Vykupiteľa visiaceho 

na kríži.  
— Preto krotkomyselný je Bohu veľmi príjemný. (Sir. 1, 35) Mojžiš preto bol tak obľúbený u Boha, že 

bol krotkomyselný. (Sir. 45, 4) 
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2. Krotkomyseľnosťou dosiahneme nasledujúce: opanujeme svojich blížnych, 

dôjdeme spokojnosti duševnej a večnej spásy. 
 

Kristus hovorí: ≪Blahoslavení krotkí, lebo oni zemou vládnuť budú≫, t.j. budú pánmi na zemi. 

Krotký totiž získa srdce, náklonnosť a dobroprajnosť svojho blížneho a obľahčí mu, aby bez 

náruživosti posudzoval a keď sa nahnevaný oborí na krotkého, je to tak, ako keď žeravé železo do 

vody ponoríme≫. (Sv. Zl.) Pred krotkomyselnosťou uteká z mysle horkosť, ako tma pred slnkom. (Sv. 

Ján Klim.) Tichá odpoveď krotí hnev. (Prísl. 15, 1) Dobrá reč udobrí zlých ľudí. (Sv. Makar) Kto nad 

nesvätým vládne v sebe, môže to i v druhých . (Sv. Fr. Xav.) Utešený príklad krotkomyseľnosti dal bl. 
Klement Hofbauer, keď roku 1800 v jednom hostinci vo Varšave zbieral almužnu pre siroty a jedným 

hráčom v karty bol opľuvaný. Utrel sa a povedal: ≪Pane, to bolo pre mňa; teraz dajte mi niečo i pre 

deti≫. Hráč zľakol sa náramne a dal mu všetky peniaze svoje; o niekoľko dní vykonal uňho všeobecnú 
spoveď. Hľa, tak účinkuje krotkomyselnosť! Do sv. Františka Xaverského, apoštola Indov, keď kázal, 

pohania hádzali kamene. Kázal pokojne ďalej. Kameňovatelia divili sa náramne tejto 
krotkomyseľnosti, počúvali jeho slová a prví dali sa pokrstiť.  
— Sv. František Saleský, biskup ženevský, bol pre svoju veľkú krotkomyseľnosť nazvaný                        

≪podmaniteľom vôle≫. Kto sám môže sa ovládať, tomu poddaný je každý. Krotkomyselnosťou viac 

vykonáme, než hnevom. Plástom medu nachytáme viac komárov, ako 100 sudmi octu. (Sv. Fr. S.) 
Ako oheň nehasí sa ohňom, tak zúrivosť nemožno skrotiť zúrivosťou. (Sv. Zl.) Keď dve tvrdé veci 

dovedna sa zrazia, počujeme veľký tresk; no keď tvrdá vec zrazí sa s mäkkou, ani to nezbadáme. 

Diabla diablom nemožno vyhnať. Mysli i na bájku (sv. Petra Damianského) o pútnikovi, ktorý nie 

víchrom, ale slnkom bol pohnutý, aby sňal klobúk z hlavy. S prchkým človekom musíme mať 

trpezlivosť, ako s tým, čo je v horúčke. (Sv. Zl.) Lebo hnev je duševná choroba. Len slabosi upadajú 
do hnevu. Hnev je len v srdci blázna. (Kaz. 7, 10)  

— Krotkomyselnosťou dosiahneme pravú spokojnosť duše. Lebo Kristus hovorí: ≪Učte sa odo mňa, 

lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok dušiam svojim. (Mat. 11, 29) Krotkomyseľný 

teda vždy je veselý.  
— Krotkomyselnosťou zaslúžime si spásu. Lebo zem, ktorú Kristus sľubuje tým, čo sú krotkí, je nebo. 

(Ž. 36, 11) Istý paholok vzdor všetkému dohováraniu a napomínaniu svojho pána nemohol sa zdržať 

od hnevu. Tu sľúbil mu pán 2 koruny, ak po jeden deň ostane krotkým. Ovládal sa, hoci ho 

spolupaholci strašne domŕzali. Večer dal mu pán 2 koruny a povedal: ≪Pre mizerné peniaze mohol 

si sa ovládať a nemohol by si pre večnú odplatu ?≫ Tieto vážne slová nezostali bez účinku.  

 

3. Krotkomyselnosť nadobudneme len tak, keď sa usilovne cvičíme v sebaovládaní. 
 

Sv. František Saleský nadobudol veľkú krotkomyselnosť 20-ročným cvičením sa v sebaovládaní. 

 

4. Krotkomyseľní máme byť obzvlášť voči svojim domácim; aj predstavení majú byť 

krotkomyseľní voči svojim poddaným. 
 

Máme byť krotkomyseľní obzvlášť voči svojim domácim. Toto chýba mnohým, ktorí mimo domu zdajú 

sa byť anjelmi, no doma chovajú sa ako naozajstní diabli. (Sv. Fr. S.)  
— Aj predstavení majú byť krotkí voči poddaným. Krotkosť predstavených nazýva sa láskavosťou. 

Láskavosťou viac sa dosiahne, ako prepiatou prísnosťou. ≪Lebo duch ľudský je taký, že prísnosti 

odporuje, no krotkomyselnosti vo všetkom ochotným sa ukazuje.≫ (Sv. Fr. S.) Predstavení, ktorí 

hnevom chcú naprávať, rovnajú sa ľuďom, čo sa utopia s tými, ktorých chcú zachrániť. (Sv. Fr. S.) 
Predstavený má byť prísny voči sebe a láskavý voči svojim poddaným. (Sv. Zl.) Krotkomyselnosť bola 

hlavnou vlastnosťou apoštolov. Preto im Kristus povedal: ≪Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov≫
. (Mat. 10, 16) Krotkomyselnosť má byť i hlavnou vlastnosťou kresťana; lebo Kristus zväčša nazýva 

veriacich ovcami (Ján 21, 15); no tieto zvieratá sú krotké. 
 

III. Pokojamilovnosť. 
 

1. Pokojamilovný je, kto rád ustupuje, aby pokoj s blížnymi svojimi zachoval alebo 
prinavrátil. 
 
Abrahám uspokojil sa s horšou zemou, aby pokoj zachoval s pastiermi Lotovými. (1. Mojž. 13) Sv. 

František Saleský najal si v Ríme byt v istom hostinci pri Tibere; bol skrivodlivo vyhnaný, no odišiel 

ochotne, avšak v noci následkom prietrže mračien prišla veľká voda a vzala hostinec. Sv. Ignác 
Loyolský chcel sa vrátiť zo svätej zeme i vstúpil do lode, z ktorej však surovými slovami bol vyhostený. 

Vstúpil teda do inej a prišiel šťastlivo do Európy, kým prvá loď pri ostrove Cypre zahynula. (Meh.)  
— Pokoj je veľký poklad človeka. Lebo veď anjeli želali ho ľuďom pri narodení Kristovom. (Luk. 2, 14) 

Pravý pokoj sľubuje Kristus apoštolom (Ján 14. 27) a želá im tento pokoj pri pozdravení. (Ján 20, 26) 
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Aj apoštoli mali želať pokoj pri pozdravovaní. (Mat. 10, 12) Nijaké statky tohto sveta, nemôžu nám 

byť príjemné, ak niet pokoja; lebo ich vtedy nemôžeme požívať. (Sv. Reh. N.)  

— Pokojamilovní ľudia sú veľmi podobní Bohu najláskavejšiemu, ktorý ≪nie je Bohom roztržky, ale 

pokoja≫. (1. Kor. 14, 33) Boh je Pán pokoja. (2. Tes. 3. 16) Proroci zvestovali Vykupiteľa ako ≪knieža 

pokoja≫ (Is. 9, 6) V čase narodenia Kristovho bol chrám Jánusov v Ríme zamknutý, lebo všade bol 
pokoj. 

 

2. Pokojamilovní ľudia tešia sa zvláštnej ochrane Božej a dosiahnu stonásobnú 
odplatu za všetko, čo pre pokoj obetujú. 
 

Kristus hovorí: ≪Blahoslavení pokojamilovní; lebo oni synmi Božími nazvaní budú.≫ (Mat. 5, 9) 

Zbojníci nenapadli Abraháma, ale sebeckého Lota. Aj sv. František Saleský a sv. Ignác Loyolský boli 
pre svoju pokojamilovnosť zachránení od veľkej nehody.  

— Čo pre pokoj obetujeme, nahradí nám Boh stonásobne. Lebo Kristus sľubuje nám v tomto i v 

budúcom živote stonásobnú odplatu za všetko, čo preňho opustíme. (Mar. 10, 30) Odpúšťať a znášať 

je lepšie, ako hašteriť sa a žalovať. ≪Hnevom bojovať druh proti druhovi znamená dávať moc 

diablovi.≫ (Sv. Zl.)  
 

3. Preto každý človek má niečo strpieť, aby pokoj bol zachovaný; a má i nakoľko je 

to možné, vyhýbať sa všetkému, čo by k nepokoju viesť mohlo. 
 

Pre pokoj máme niečo podstúpiť. ≪Znášajte chyby jedni druhých.≫ (Gal. 6, 2) Niektorí sú 

pokojamilovní, zakiaľ sa ich nik nedotkne a môžu robiť, ako sa im páči; no pri najmenšom odpore 

hneď sú náramné rozčúlení. Podobajú sa stojacej vode, ktorá nikomu nie je odporná, zakiaľ ju nechá 

na pokoji, ale hneď rozširuje neznesiteľný smrad, keď ju niekto privedie do pohybu. (Sv. Alb. Vel.) 

— Máme sa usilovne vyhýbať všetkému, čo by k nepokoju viesť mohlo. Obzvlášť nemáme nikomu 

protirečiť bez dôležitej príčiny. ≪Nikdy nedohaduj sa mnoho o veciach nepatrných.≫ (Sv. Ter.) To platí 

najmä v rodine. Rodina má ten istý osud ako dom, kde býva; ak kamene v podzemí sú oslabené, zrúti 
sa a zapríčiní veľkú  škodu. Loď, u ktorej dosky nie sú rovné a nepriliehajú jedna k druhej, sa potopí; 

tak vyjde v nivoč i spoločnosť, ktorej údy nie sú spojené páskou lásky. (Sv. Bern.) Domáci majú sa 

podobať očiam; ak jedno pohne sa hore alebo dolu, robí to i druhé. (Sv. Vinc. Fer.)  
— Avšak pre pokoj nijako nesmieme zanedbať, čo Boh káže. Taký pokoj nechce Boh; preto vraví 

Kristus: ≪Nedomnievajte sa, že som prišiel uviesť pokoj na zem ; neprišiel som uviesť pokoj, ale meč

≫. (Mat. 10, 34) S istými ľuďmi nemôžeme mať pokoj, ak neprisviedčame ich zlosti, čo je pokoj 

nedovolený. (Sv. Tom. Akv.) 
 

Protiklad krotkomyseľnosti: Hnev. 

 

1. Hnevlivý je, kto sa nad niečím, čo sa mu nepáči, rozčuľuje a chce sa pomstiť. 
 
Hnevlivý takrečeno stráca podobu ľudskú a berie na seba podobu divokého zvera. (Sv. Bas.) Kriví 

svoju tvár, prekrúca oči, škrípe často zubami, kričí, búcha, dupká nohami, roztĺka predmety a pod. 
Taký mal by sa pozrieť do zrkadla. Hnevlivý ustavične nosí so sebou hnev. Rovná sa hadovi, čo jed 

ustavične so sebou nosí, alebo puške, ktorá hneď vypáli, keď sa dotkneme kohútika; kúsavému psovi, 
ktorý hneď šteká, keď ho pohuckáme; kremeňu, ktorý hneď vydá iskru, keď na ňom zakrešú; ťažko 

chorému, čo silného pokrmu neznesie; piesočnatému brehu, ktorý vlny hneď odtrhujú; prázdnemu 

hrncu, ktorý k ohňu priložený hneď sa popuká. (Keby bol vodou naplnený, nepukal by sa; keby človek 

bol plný milosti, nepukla by trpezlivosť jeho, ako hovorí sv. Bonaventura.) Hnevliví ľudia obyčajne 
pripisujú iným ľuďom vinu svojho hnevu; avšak skúsenosť učí, že i vtedy sú hnevliví, keď sú sami, 

napr. pri práci.  
- Horlivosť pre česť Božiu nazývame obyčajne spravodlivým hnevom. Taký hnev mal Kristus pri 

vyháňaní kupcov a predavačov z chrámu (Ján 2); i Mojžiš, keď pri zostupovaní z hory videl, ako sa 

Židia zlatému teľaťu klaňali. (2. Mojž. 32) Taký hnev mal mať Heli proti synom svojim. (Sv. Reh. Vel.) 
Spravodlivý hnev nie je vlastne nijaký hnev; lebo je dieťa lásky a je ako láska, trpezlivý, dobrotivý, bez 

zablúdenia, bez nenávisti. (Sv. Fr. S.) Spravodlivý hnev je teda dovolený. ≪Ak sa hneváte, nehrešte !

≫ (Ž. 4, 5) Len ten hnev je hriešny, s ktorým je spojená snaha pomstiť sa osobne. (Mar. Latast.) 
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2. Hnevlivý škodí svojmu zdraviu, stráca užívanie rozumu, robí sa nenávideným 

a je v nebezpečenstve, že stratí spásu. 
 

Hnevlivý je hlúpy; lebo na sebe samom trestá chyby, ktoré iný spáchal. Hnev kazí zdravie a skracuje 
život. Pri hneve vyleje sa žlč, vnikne do krvi a otrávi ju. Preto ľudia  hnevliví často dostávajú žltačku. 

Hnevlivý podobá sa vápnu, ktoré hneď vrie, keď ho vodou oblejeme, no potom sa rozpadne; podobá 

sa napajedenej včele, ktorá stratí žihadlo keď štípe; podobá sa sopke (t.j. vrchu, čo zo seba oheň 

vyhadzuje), ktorá sa tým viac vypaľuje a rozširuje, čím viac zúri. Hnev zatriasa celým telom. ≪Keď 

človeka hnev zachváti, srdce mu klope, telo trasie sa, jazyk viazne, tvár blčí, oči sálajú hnev, ústa 

kričia.≫ (Sv. Reh. Vel.) Nijaký lev, nijaká zmija nemôže tak zatriasť útrobami ľudskými, ako hnev. 

(Sv. Zl.) Ako červ na koreni stromu, tak hnev hlodá na niti života. Závisť a hnev skracujú dni života. 
(Sir. 30, 26) Mnohí ľudia boli v hneve mŕtvicou ranení, padli a hneď boli mŕtvi. Dejiny vyprávajú to i 

o mnohých panovníkoch. ≪Keď hnev už tak zatriasa telom, o koľko viac dušou!≫ (Sv. Zl.) Hnevlivý 

stráca užívanie svojho rozumu. ≪Lebo každé náramné pohnutie mysle kalí rozum.≫ (Sv. Fr. S.) 

Duch hnevlivého ponáša sa na hladinu morskú, šľahanú vetrom; v tejto nevidíme svoj obraz. Ako 
dym obťažuje a kalí oči, tak hnev rozum. (Aristoteles.) Hnevlivému všetky krivdy zdajú sa väčšími, 

ako sú naozaj; hnev podobá sa hmle, ktorá všetky predmety väčšími ukazuje. (Plutarch.) Hnevlivý i 
v dobroprajných slovách nachádza niečo zlého; hnev, ako šľahaná hladina morská i najkrajšie veci 

ukazuje ako potvory. Hnevlivý teda, ako ten, čo je v horúčke, nevie čo robí. (Sv. Zl.) Rovná sa opitému 

(Sv. Zl.) alebo šialenému. ≪Nič nie je tak podobné šialenosti, ako hnev.≫ (Cicero.) Preto sv. František 

Saleský v obcovaní s hnevlivým hovoril: ≪Pane odpusť mu; nevie, čo činí≫. Keď hnev ovládne rozum, 

človek stane sa zverom. (Sv. Bas.) Hnevlivý je podobný posadnutému diablom. (Sv. Zl.) Z toho dôvodu 

hnevlivý človek dá sa strhnúť k mnohým nespravodlivostiam. Hnev človeka nečiní spravodlivosť 
pred Bohom. (Jak. 1, 20) Hnevlivý podobá sa sudcovi zaslepenému náruživosťou; tento nikdy nesúdi 

spravodlivo. (Sv. Fr. S.) Hnevlivý je horší od divokého zvera; lebo divokosť levova prestane keď stretne 

sa s levom, ani najväčší dravci medzi vtákmi nežerú sa a nenapádajú druh druha. (Sv. Bonav.) No 
hnevlivý obracia zúrivosť svoju proti blížnym. Podobá sa námorníkom, čo v čase búrky všetko, čo je v 

lodi do mora hádžu, a keď búrka pominie, nad tým sa zlostia. (Sv. Zl.) Hnev je podobný prudkej 
bystrine alebo i prietrži mračien. (Sv. Fr. S.) Hnevlivý je horší od zlých duchov; lebo títo hoci sú 

pôvodcovia všetkej nesvornosti, predsa žijú spoločne v pevnom zväzku. A človek zúri proti človekovi ! 

Skadiaľ tie mnohé poranenia, vraždy, nepriateľstvá, nespravodlivosti? 

— Hnevlivý robí sa nenávideným u svojich blížnych. Ako nik nemá rád povíchricu alebo prietrž 
mračien, tak ani nik hnevlivého. Hnevlivým ľuďom sa vyhýbame, ako mrchavému psovi. Preto s 

hnevlivým nie je možné nijaké priateľstvo. ≪Nebuď zadobre s človekom hnevlivým, ani neobcuj s 

prchkým.≫ (Prisl, 22, 24) Panovníka radi vidia, keď v čase pokoja cestuje po svojej krajine, no nie 

tak radi, keď prichádza k poddaným na čele svojho vojska; práve tak neradi vidíme človeka, keď 

prichádza k nám s vojakmi rozumu, s hnevom a rozhorčenosťou. (Sv. Fr. S.) Keď sa rozum spojí s 
hnevom, narobí viac strachu, ako lásky. (Sv. Fr. S.) Človek rád dáva sa riadiť rozumom, ale spiera sa 

tomu, aby niekto náruživosťou panoval nad ním. (Sv. Fr. S.) Skôr vyžijeme zo zverom, ako s hnevlivým; 

lebo zver môže sa skrotiť, hnevlivý nie. (Sv. Zl.)  

— Hnevlivý je v nebezpečenstve, že bude večne zatratený. Lebo sa pripravuje o milosť. ≪Duch Boží 

nebýva tam, kde je hnev.≫ (Sv. Zl.) Lebo hnev odníma srdcu pokoj, zatvára príbytok Ducha Sv. (Sv. 

Reh. Vel.) Kristus hrozí: ≪Každý, kto sa hnevá na brata svojho, hoden bude súdu≫. (Mat. 5, 22) Hnev 

zabíja blázna. (Jób 5, 2) Keď Boh pokorným krotkomyselným zasľúbil nebo, nuž pyšným a hnevlivým 
nezostane nič iného ako peklo. Ako majiteľ dreveného domu vždy je v nebezpečenstve, že ho požiarom 
stratí, tak hnevlivý je v nebezpečenstve, že stratí dušu svoju a príde do ohňa večného. (Sv. Bonav.) 

Hnevlivý už teraz nosí v sebe peklo, totiž ustavičný vnútorný nepokoj. 

 

3. Hnev máme premáhať takýmto spôsobom: V hneve nemáme ani hovoriť, ani jednať 
a nakoľko je to možné, hneď utiekať sa k modlitbe. No ak sme hnevom niekoho 

urazili, máme hneď napraviť túto chybu. 
 
V hneve nemáme ani hovoriť, ani jednať. Máme byť podobní plavcom, ktorí loď v čase búrky kotvou 

pripevňujú a len potom ďalej sa plavia, keď búrka pominula. Sv. František Saleský, keď sa ho spýtali, 

ako môže v obcovaní s hnevlivými ostať pokojným, odpovedal: ≪Ustanovil som s jazykom svojim 

zmluvu, aby ani slova nepreriekol keď sa moje srdce rozčuľuje≫. Pohanský filozof Atenodor dal 

cisárovi Augustovi radu, aby pri vzkypení hnevu odriekal všetky písmená gréckej abecedy. Pohan 

Klinias mal obyčaj zaspievať si, keď ho hnev prepadal. Každý nech je váhavý k hovoreniu a váhavý k 

hnevu. (Jak. 1, 19) Mlčanie totiž je skutok trpezlivosti; tým dosiahneme víťazstvo. (Sv. Klim.) Keď 
pokoj mysle zase nastane, môžeme robiť, čo sa nám páči. (Sv. Klim.)  
— Aj modlitba zaháňa hnev. Keď sa cítime rozčúlenými, máme nasledovať apoštolov, čo sa v čas 
búrky k Ježišovi utiekali; vtedy Boh rozkáže vlnám hnevu a nastane utíšenie. (Sv. Fr. S.) Svätí radia 

nám, aby sme sa v duchu Zdravas pomodlili; tým zaženieme diabla, čo nás pokúša. Alebo zvykni si 



353 
 

hovoriť: ≪Sláva Otcu atď.≫ No k modlitbe treba hneď sa utiekať; lebo vznikajúci požiar možno ešte 

ľahko zahasiť, mladý stromček ľahko zohnúť, vznikajúcu chorobu ľahko vyliečiť. Neskôr však nedá 
sa to tak ľahko.  
— Keď sme hnevom niekomu ublížili, máme hneď zdvorilosťou napraviť chybu svoju. (Sv. Fr. S.) 

Slnko nech nezapadá nad hnevom vašim. (Ef. 4, 26) Z hnevu obyčajne vzniká nenávisť.   
— Lepšie je žiť celkom bez hnevu, ako používať ho s múdrosťou a miernosťou. (Sv. Fr. S.) Lebo hnev 

ponáša sa na hada, ktorý takou škárou, kde hlavou môže vkĺznuť, prevlečie celé telo svoje; no keď je 

raz vpustený, ťažko dá sa vyhnať. (Sv. Fr. S.) 
 

7. Horlivosť v dobrom. 

 

1. Horlivý v dobrom je ten, kto celkom vážne na tom pracuje, aby bol svätý. 
 
Horlivosť v dobrom musí pochádzať z lásky k Bohu, inak nemá cenu. Horlivosť v dobrom musí byť i 

rozumná, inak viac škodí, než osoží. (Sv. Fr. S.) Kto nerozumnú horlivosť má, podobný je človeku, 

ktorý, aby kúkoľ z poľa odstránil, vytrhá s ním i pšenicu. (Mat. 13, 29) Slepá horlivosť len škodí.  
— Keď výhľad na pozemskú slávu k tak veľkolepým činom pobádal kráľa Alexandra Veľkého, čože 

máme robiť ešte my, ktorí máme výhľad na večnú slávu? (Korn. a Lap.) Každý deň máme tak slúžiť 

Bohu, akoby tento deň bol prvý, v ktorom sme sa jeho službe venovali. (Sv. Ant. Pust.) Máme sa 
podobať kupcom, čo sa neuspokojujú s bohatstvom svojim, ale neprestajne hľadajú nový zisk. (Sv. 

Bern.) Máme sa podobať obozretným pútnikom, čo sa nikdy neobzerajú na cestu, ktorú prešli, ale 

hľadia len na tú, ktorú ešte pred sebou majú; lebo tamtá je daromná, ak neprídu k cieľu. (Sv. Reh. 
Vel.)  
— Kto v dobrom je horlivý, užíva nakoľko je to len možné, prostriedky milosti Cirkvi. Rovná sa 

usilovnému záhradníkovi. Tento používa všetky prostriedky, aby záhradu okrášlil: hnojí, sadí, polieva 

atď. Horlivý používa všetky prostriedky, aby dušu svoju posvätil; nikdy nie je bez modlitby, chodí 

často na sv. spoveď a prijímanie, počúva často slovo Božie alebo číta náboženské knižky atď.   
— Kto v dobrom je horlivý, používa každú príležitosť k vykonaniu nejakého dobrého skutku. Nedá ani 

jednému chudobnému odísť bez almužny, zachováva svedomite pôsty cirkevné, používa k modlitbe 
každý voľný čas.  
— Kto v dobrom je horlivý, rád prináša obeť pre Boha. Raduje sa, keď pre vieru svoju je vysmievaný 

je; raduje sa v trápeniach, ktoré mu Boh posiela: opúšťa všetko, aby len hrešiť nemusel, ba je hotový 
zomrieť za Krista, keby to byť muselo. Kto v dobrom je horlivý, stará sa úprimne aj o spasenie duší 
iných. Zdržuje od hriechu svojich poddaných, priateľov a príbuzných, poučuje ich, modlí sa za nich; 

ba modlí sa za celkom cudzích, za inovercov a hriešnikov; čo robili svätí v ohľade tomto! Horlivosť je 

podobná ohňu, ktorý najprv zapaľuje, čo je blízko a potom i to, čo ďalej stojí.  
 

2. Horlivosť v dobrom je pre spásu nevyhnutná; lebo kráľovstvo nebeské trpí 
násilie. 
 

Kristus vraví: ≪Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského≫ (Mat. 7, 21); 

a na inom mieste zase hovorí: ≪Kráľovstvo nebeské trpí násilie, a násilní uchvacujú ho≫. (Mat. 11, 

12) Len ten, čo vytrvale beží na závodišti, dostane odmenu. (1. Kor. 9, 24) Nemyslite si teda, že by 
sme tak ľahko mohli byť spasení. Večná spása nazýva sa kráľovstvom, mestom Božím, rajom, 

korunou. Také veci môžeme si nadobudnúť len veľkým bojom alebo za veľké peniaze. Aj vysoký plat 

dostávajú len tí, čo najprv mnoho rokov horlivo študovali. ≪Vzdor tomu kráľovstvo nebeské je vždy 

veľmi lacné; platí sa zaň menej ako je hodné.≫ (Sv. Ant. Pust.)  
— Bez horlivosti vôbec nemôžeme vykonať nič dobrého. Lebo Boh každému dobrému skutku dáva 

robiť prekážky (neraz i skrze zlého ducha), aby videl, či máme naozajstnú vôľu. Kto teda nič nechce 
obetovať, nasledovne nijakej horlivosti nemá, ten nevykoná dobrý skutok. Tak ani jedna cnosť nemôže 

byť nadobudnutá bez boja (bez horlivosti). ≪V dokonalosti urobíš pokrok len natoľko, nakoľko robíš 

si násilie.≫ (Tom. Kemp.) Aj naša modlitba len vtedy bude vypočutá, keď sa napriek všetkým 

prekážkam vytrvale (horlivo) modlíme. Rozpamätaj sa na modlitbu slepého vedľa cesty do Jericha 

(Luk. 18, 35) a na modlitbu sv. Moniky. 
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Protiklad horlivosti: Lenivosť. 

 
1. Lenivý je ten, kto sa vyhýba každej namáhavej práci, čo prispieva k jeho 

pozemskému alebo večnému blahu. 
 

Lenivosť teda javí sa buď ako zaháľačstvo alebo nechuť k práci, ak nechceme pracovať alebo ani len 

vyplniť povinnosti svojho povolania; ďalej ako vlažnosť v dobrom, keď nič nechceme robiť pre svoje 
spasenie duše. Lenivý je podobný tomu, kto má pokazený žalúdok; tomuto hnusia sa všetky jedlá; 

tak lenivému hnusí sa všetko dobré. (Sv. Vinc. Fer.) Lenivý je podobný takému spáčovi, čo sa 

nezobudí, hoci mu i vankúš spod hlavy vytiahnu. (Sv. Bonav.) V celej prírode nachádzame činnosť 

a čulý život; zástupy nebešťanov spievajú Pánu Bohu neprestajnú chválu, bez prestania točia sa 

nebeské telesá v priestore svetovom, vzrastajú po istý stupeň rastliny a stromy, mravce zbierajú v lete 

svoju potravu, včely budujú svoje medové bunky a zabíjajú lenivých trúdov, a človek mal by byť 

lenivý, keď už tvory len samou prírodou popudzované rozhodne sa protivia lenivosti ? (Ľud. Gran.) Iď 
k mravcovi, o leňochu, a premýšľaj! (Prísl. 6, 6) Lenivý odkladá každú prácu na neskorší čas a ide len 

za zmyselnými pôžitkami. ≪Vlažný chce i nechce; rád by mal odplatu Božiu, no nechce nič robiť pre 

Boha; keď má si robiť násilie, zľakne sa.≫ (Beda.) Aby však diablovi bránu otvoril, vystavuje sa 

tisícorakým nebezpečenstvám na majetku, cti, zdraví atď.; no pre Boha nerobí nič. (Diez.) Vzdor tomu 

lenivý domnieva sa, že viac robí, než všetci ostatní. Zakiaľ nábožní vždy hľadia na to, čo na iných je 
lepšie, aby sa ponížili, zatiaľ lenivci nikdy nehľadia na dobré, čo iní majú, ale len na dobré, čo sami 
majú. (Sv. Reh. Vel.) Sú, ako žiaci, ktorí sa len s najlenivejšími a najhoršími porovnávajú, ale nikdy 

nie s najlepšími. Preto lenivci nikdy nedosiahnu dokonalosť. ≪Videli sme, akí veľkí hriešnici na svete 

prešli k dokonalosti, ale nikdy nevideli sme to u vlažných kresťanov.≫ (Sv. Kassian.)  
 

2. Lenivosť vedie do všetkých neprávosti, do pozemskej biedy a do večného 
zatratenia. 
 

Záhaľka je začiatok všetkých neprávostí. ≪Mnohému zlému naučila záhaľka.≫ (Sir. 33, 29) 

Zaháľačstvo je učiteľom všetkých neprávosti. (Sv. Bas.) Ako prázdny sud môže prijať všetky tekutiny, 

tak lenivec je schopný každej neprávosti. ≪Človek je ako roľa; ak nezasejú do nej dobrého zrna, rodí 

stonásobný kúkoľ, A človek, ktorý vždy po činnosti túži, oddá sa zlým zamestnaniam, ak sa nezaoberá 

užitočnými vecami.≫ (Sv. Zl.) Železo hrdzavie, ak sa nepoužíva; vzduch skazí sa a zapríčiňuje choroby, 

ak dlho zostane nepohnutým. Podobne vodí sa zaháľačom. Voda, čo nemá odtok, zosmradne a živí 

všelijaký hmyz; tak i telo, skazené lenivosťou, je sídlom všetkých zlých žiadostí. (Sv. Bern.) Zaháľač 
upadá do mnohých pokušení. Pracovitého človeka pokúša len jeden diabol, no zaháľača mnohé stovky 

diablov. (Sv. Cas.) Vták je bezpečný, pokiaľ lieta; keď si sadne a odpočíva, zastrelia ho. Podobne je i s 

človekom, ktorý od práce upúšťa. (Sv. Tom. Vili.)  
— Lenivosťou hubí sa každá cnosť a ničí sa všetko dobré. (Sv. Klem.) Zaháľač je peň zo stromu, bez 

lístia a ovocia. (Sv. Tom. Vili.) Lenivosť vedie do pozemskej biedy. Na lenivca príde chudoba. (Prísl. 

6, 11) Lenivosť je matka chudoby a koreň zúfalstva. (Sv. Zl.) Lenivosť vedie do večného stratenia. 
Lenivec totiž nečiní nič dobré, čo je práve toľko, akoby činil veľké zlo. Hoci paholok neobkráda svojho 

pána, neopíja sa, nehrubiani; no ak má tu chybu, že je lenivý, pán ho vyženie zo služby a nedá mu 

mzdu. Tak robí i Boh. (Sv. Zl.) Každý strom, ktorý nenesie dobré ovocie, bude vyťatý a do ohňa hodený. 

(Mat. 7, 19) Ten služobník, čo s požičanými od Boha hrivnami nekupčí, príde do tmy najkrajnejšej, 

kde bude plač a škrípanie zubov. (Mat. 25, 30) Naozaj, zaháľači nebudú účastní neba, lebo hovorí sa: 
Zavolaj robotníkov a daj im mzdu ich. (Sv. Prosp.) Boh neprijíma za svojich priateľov nijakých priateľov 

pohodlia. (Sv. Ter.) Boh sám dosvedčuje, že tých čo nie sú ani teplí ani studení, ale vlažní, vyvracia z 
úst svojich, t.j. že sa mu hnusia. (Zjav. 3, 16) Boh je oheň troviaci a chce byť obsluhovaný serafínmi, 

čo celkom láskou horia; teda nenávidí vlažnosť. (Korn. a L.) Boh má väčšiu trpezlivosť s nevercom, 

ako s vlažným kresťanom. (Sv. Amb.) 

 

3. Lenivý má častejšie pamätať na súčasnú i večnú odplatu pracovitosti; tak skôr 
odhodlá sa k práci.  
 
Ty vždy pozeráš len, koľko ustávania ťa to stojí; pozeraj i na pokoj a radosti, ktoré ti Boh sľubuje; s 

týmito nedá sa námaha nijako porovnať. (Sv. Aug.) Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, 

budeme žať, keď príde čas. (Gal. 6, 9) 
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8. Poslušnosť 
 

Niektorí učitelia náboženstva pripočítajú poslušnosť k 7 hlavným cnostiam a jej opak, t.j. 

neposlušnosť, k 7 hlavným hriechom; preto zmienime sa o nej na tomto mieste. 
 

1. Poslušný je, kto je ochotný plniť rozkazy svojich predstavených. 
 
Poslušnosť teda nezáleží snáď v tom, že vôbec robíme, čo sa káže, ale že sme aj ochotní urobiť, čo sa 

káže. (Sv. Vinc. P.) Niekto robí síce, čo sa káže, ale robí to nerád. Taká poslušnosť nie je cnosťou, lebo 

ju zahaľuje závoj zlosti. (Sv. Ign. L.) Cnosť poslušnosti máme tiež len vtedy, keď sa vzhľadom k Bohu 
podrobujeme vôli druhého. (Sv. Humbert.) Abrahám, pri obetovaní svojho syna Izáka bol vzorom 

poslušnosti. (1. Mojž. 22) Ba i Syn Boží bol poslušný. Bol poddaný dvom ľuďom, Márii a Jozefovi. 

(Luk. 2, 51) Stvoriteľ neba bol poddaný remeselníkovi, Boh večnej slávy chudobnej panne. Kto kedysi 
počul niečo také ? Kto videl čosi podobné ? (Sv. Bern.) Kristus bol poslušný i svojmu Otcovi 

nebeskému až na smrť na kríži. (Filip. 2, 8) Poslušnosťou jedného mnohí stanú sa spravodlivými. 

(Rim. 5, 19) Obdivujem dieťa betlehemské; malo veľmi veľkú  moc a predsa robilo všetko, čo chceli a 

nepovedalo ani slova. (Sv. Fr. S.) 

 

1.1. Poslúchať majú: deti svojich rodičov a ich námestníkov, ženy svojich mužov, 

sluhovia svojich pánov, no všetci svojich duchovných i svetských predstavených. 
 

Aby Boh tvory v harmonický celok spojil, postavil ich do istého pomeru vzájomnej závislosti. Mesiac 

teda točí sa okolo zeme a planéty okolo slnka, ktoré je oveľa väčšie. Podobný pomer je tak medzi 

anjelmi, ako i medzi ľuďmi. Zvlášť vo 4. prikázaní káže Boh, aby dietky svojich rodičov poslúchali. 

Rodičom patrí poslušnosť, lebo sú námestníci Boží. Sv. Pavol vraví: ≪Dietky, poslúchajte rodičov 

svojich vo všetkom≫ (Kol. 3, 20) a zas: ≪Tí, čo neposlúchajú rodičov, hodní sú smrti.≫ (Rim. 1, 30 a 

32) Námestníci rodičov v škole sú učitelia.  

- Ženy majú poslúchať mužov svojich. Tak nariadil to Boh. Mysli na slová Božie k padlej Eve v raji: 

≪Budeš pod mocou mužovou, a on bude panovať nad tebou≫. (1. Mojž. 3, 16) Aj pôvod ženy upomína 

ju na túto poslušnosť voči mužovi. Žena totiž stvorená je z muža, je teda jeho vlastníctvom. Na znak 
poddanosti má žena zakrývať hlavu svoju. (1. Kor. 11, 7)  

— Sluhov napomína sv. Peter k poslušnosti voči svojim pánom týmito slovami: ≪Vy sluhovia, buďte 

poddaní svojim pánom so všetkou úctivosťou, nielen dobrým a miernym, ale i zlým≫. (1. Pet. 2, 18) 

Poslušnosť voči duchovným predstaveným prikazuje Kristus, keď hovorí: ≪Kto Cirkev neposlúcha, 

nech ti je ako pohan a verejný hriešnik≫. (Mat. 18, 17) Lebo kresťania majú poslúchať duchovných 

predstavených, preto nazýva ich ovcami a predstavených pastiermi. Svetských predstavených 

máme poslúchať, lebo títo majú svoju moc od Boha. Sv. Pavol hovorí: ≪Niet vrchnosti okrem Boha, 

a ktoré sú, nariadené sú od Boha. A preto kto sa vrchnosti protiví, protiví sa nariadeniu Božiemu≫. 

(Rim. 13, 1-2) Mysli tiež na slová Ježišove k Pilátovi: ≪Nemal by si moci nado mnou, keby ti nebola 

daná zhora≫. (Ján 19, 11). 
 

1.2. Avšak poslušnosť má isté hranice: nepotrebujeme totiž poslúchať predstavených 

v takých veciach, v ktorých nie sme im podrobení; ba nesmieme poslúchať ich, ak 
rozkazujú niečo, čo Boh zakázal. 
 

Tak napr. rodičia nie sú oprávnení nútiť svoje dieťa do stavu, k akému nemá chuť. Lebo povolanie do 
stavu dáva Boh. Sv. František Assiský (†1226) bol otcom svojim nútený venovať sa kupectvu; 

neposlúchal, lebo cítil v sebe pud k vyššej dokonalosti. Tak jednal celkom správne. Preto rodičia vôbec 
nie sú oprávnení nútiť svoje dietky ani do stavu manželského; také nútenie viedlo by rodičov i do 

väzenia a robilo by neplatným uzavreté manželstvo. Sv. Ruža Limská (†1617) neprivolila svojim 

rodičom, keď ju ako 20-ročnú chceli donútiť, aby sa za jedného boháča vydala. Z toho dôvodu ani 
cirkevní predstavení nemajú právo rozkazovať v čisto svetských veciach, ani svetskí v čisto 

duchovných.  

— Predstavených svojich nesmieme poslúchať, keď kážu niečo, čo Boh zakázal. Tu platia slová sv. 

apoštolov, ktorým vysoká rada zakázala kázanie: ≪Musíme viac poslúchať Boha, než ľudí≫. (Sk. 

ap. 5, 29) Keď cisár žiada niečo a miestodržiteľ niečo iné, máme poslúchať cisára: keď Boh káže niečo 

a cisár niečo iného, máme poslúchať Boha. (Sv. Aug.) Hnev Boží zastihol by nás, keby sme sa viac 
báli ľudí, ako Boha. (Sv. Aug.) Traja mládenci v Babylone vzdor rozkazu kráľovmu nepadli pred sochou 

a preto boli hodení do ohnivej pece. Siedmi bratia Machabejskí napriek rozkazu Antiochovmu nejedli 

bravčovinu. Sv. Móric a družina tebaiska neposlúchali cisára, keď rozkázal obetovať modlám; preto 

boli zrúbaní neďaleko Ženevského jazera, (†286) Otec sv. Perpetuy (†203) v Kartágu žiadal od svojej 

uväznenej dcéry odpadnutie od viery kresťanskej. Ale táto povedala: ≪Nesmiem; nech stane sa mi, 

čo sa Bohu páči≫. Nato bola predhodená divokým zverom. (Meh.) Podobne bolo so sv. chlapcom 



356 
 

Vitom, (†303.) Mŕtvola jeho spočíva v pražskom chráme sv. Víta. Sv. Barbara, patrónka umierajúcich, 

podstúpila mnoho zlého od svojho otca a konečne bola sťatá, lebo na jeho rozkaz neodpadla od viery 
kresťanskej. († 306.) Lepšie je zarmútiť rodičov, ako Krista. (Sv. Ján. Klim.) 
 

2. Poslušnosť je najťažšia, ale i najznamenitejšia zo všetkých mravných cností. 
(Sv. Tom. Akv.) 

 

Poslušnosť je najťažšia zo všetkých cnosti. Všetci ľudia  totiž od prírody sú náchylní k rozkazovaniu 
a nenakloní k poslúchaniu. (Sv. Fr. S.) Poslušnosť je obeť vlastnej vôle (Sv. Bonav.) a veľká obeť pre 

človeka, keď sa niečo káže, čo sa protiví jeho vlastnej náchylnosti a osohu. (Alf. Rod.) Poslušnosť je 
pokánie rozumu. (Sv. Fr. S.) Poslušnosť je vznešené mučeníctvo, lebo človek sa takrečeno stína 

poslušnosťou; stína sa mu hlava vlastnej vôle. (Sv. Bonav.) Poslušnosť je dobrovoľná smrť. (Sv. Ján 
Klim.) Dedičný hriech je tomu vina, že ľudia druh druha musia poslúchať (Sv. Aug.) Kamkoľvek hriech 

vošiel, zboril slobodu a za to priniesol porobu. (Sv. Zl.) Poslušnosť je najznamenitejšia zo všetkých 

cností. Človek nemôže nič väčšieho dať milému Pánu Bohu, ako keď z ohľadu na Boha podrobuje 

vôľu svoju vôli Božej. (Sv. Tom. Akv.) Poslušnosť je najlepšia zápalná obeta, ktorú Bohu konáme na 
oltári srdca svojho. (Sv. Fil. N.) Poslušnosť je lepšia, než obety (1. Kráľ. 15, 22); obetou zabíja sa cudzie 

mäso, poslušnosťou vlastná vôľa. (Sv. Reh. Vel.) Poslušnosťou neobetujeme cudzí dar, ale seba 
samých. (Sv. Tom. Akv.) 
 

3. Poslušnosťou najistejšie plníme vôľu Božiu a dôjdeme isto i rýchlo najväčšej 

dokonalosti. 
 
Poslušnosťou najistejšie plníme vôľu Božiu; lebo naši predstavení sú námestníci Boží, nasledovne 

ich rozkazy sú rozkazy Božie. Neposlúchame teda ľudí, ale Boha. (Ef. 6, 7) Nemáme hľadieť na osobu, 

ktorá rozkazuje, ale na vôľu Božiu, ktorá dáva sa nám poznať skrze predstavených našich. (Sv. Fr. 

Ass.) Kto poslúcha, nebude musieť účtovať z toho, čo robil; to musí predstavený. ≪Nespýtajú sa ťa, 

či to, čo bolo ti rozkázané, bolo dobré. Lebo do toho ťa nič. Za to má zodpovedať predstavený≫. (Rodr.) 

Poslušnosť (ako i sľub) robí skutky naše vzácnymi. Najjednoduchšie činy, konané z poslušnosti, 

majú pred Bohom väčšiu cenu, ako najprísnejšie skutky pokánia. ≪Jedenie a pitie z poslušnosti je 

Bohu oveľa príjemnejšie, ako dobrovoľný pôst a bedlenie pustovníkov≫. (Sv. F. S.) Záslužnejšie je z 
poslušnosti zodvihnúť steblo slamy, ako postiť a bičovať sa až do krvi. (Alf. Rod.)  

— Poslušnosťou isto a rýchlo dôjdeme najväčšej dokonalosti. Poslušnosťou vyhneme sa mnohým 

hriechom. (Sv. Reh. Vel.) Slušné je, aby tí, čo poslúchajú, nad pekelným pokušením zvíťazili; lebo 

poslušnosťou dostanú prevahu nad zlými duchmi, ktorí padli pre neposlušnosť svoju. (Sv. Reh. Vel.) 
Poslušnosť je protijed pýchy. (Sv. Alb. Veľ.) Keď sme premohli pýchu, premohli sme všetky hriechy. 

≪Konaním iných cností bojujeme proti zlým duchom, poslušnosťou víťazíme nad nimi≫. (Sv. Reh. 

Vel.) Ďalej poslušnosťou zasadia sa do duše všetky ostatné cnosti. (Sv. Reh. Vel.) Preto dokonalé duše 

tak rady poslúchajú. (Sv. Fr. S.) Povážme, že cnosti nie sú nič iné, ako poslušnosť voči príkazom 

Božím. ≪Poslušnosť je najväčšia cnosť, matka a pôvod všetkých cností≫. (Sv. Aug.) Nijaká cesta 

nevedie rýchlejšie na vrchol dokonalosti, ako cesta poslušnosti; preto zlý duch používa všetky 
prostriedky, aby nás od tejto cnosti odvrátil. (Sv. Ter.) Poslušnosť je rovná cesta, ktorou rýchlo 

prídeme k dokonalosti. (Sv. Fil. N.) Poslušnosť je kľúč, ktorý nebo otvára (Sv. Bonav.); loď, v ktorej do 

prístavu večného spasenia dorazíme. (Sv. Bernardín) Neposlušnosť zamkla nebo a otvorila peklo; 
poslušnosť zas otvára nebo a zamyká peklo. (Patiss) V pekle len zlá vôľa bude trestaná. Kto sa teda 

následkom poslušnosti vzdáva vlastnej vôle, ten nemôže prísť do pekla. (Sv. Vavr. Just.)  
— Aby si sa predstaveného svojho dobre poslúchať naučil, rád sa prispôsobuj tomu, čo tvoji rovesníci 
od teba žiadajú. (Sv. Fr. S.) Aj voči svojim podriadeným vždy prednášaj rozkazy svoje v slušnej podobe. 

(Sv. Fr. S.) Okrem toho, keď máš poslúchať, nesmieš dlho rozmýšľať. ≪Koňom, čo v mlyne melú, 

zakrývajú oči, lebo zrak nehodí sa k takej mlynskej práci, hoci je prvý zo zmyslov telesných; tak i 

rozum, táto prvá sila našej duše, pri poslušnosti voči Bohu je prekážkou≫. (Sv. Zl.) Pováž, ako Eva v 

raji hneď sa zakolísala, keď o rozkaze Božom začala premýšľať.  
 

Protiklad poslušnosti: Neposlušnosť. 

 

1. Neposlušný je, kto neplní rozkazy svojich predstavených. 

 
Príklad neposlušnosti sú prarodičia v raji. Kto neposlúcha svojich predstavených, podobá sa 

ochromenému údu, ktorý sa ani na rozkaz hlavy nepohybuje. (Sv. Bonav.) 
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2. Neposlušnosťou upadá človek do súčasnej i večnej biedy. 

 
Neposlušnosťou stáva sa človek biednym už na zemi. Pováž len zlé následky dedičného hriechu. 
Neposlušnosť Adamova uvrhla do súčasnej biedy celé pokolenie ľudské. (Rim. 5, 12 a d.) A do akej 

biedy upadol Bohu neposlušný kráľ Farao i so svojimi poddanými ! Rozpamätaj sa na rany Egyptské 

a na záhubu kráľovu a jeho vojska v Červenom mori. Do akej biedy upadol na mori neposlušný prorok 
Jonáš! Aké žalostné pomery panovali v čase francúzskej revolúcie!  

— Neposlušný upadne i do večnej biedy. ≪Boh práve tak zavrhuje neposlušnosť, ako zmenárnik 

neprijíma falšované peniaze≫. (Sv. Bern.) Neposlušný musí byť pripravený na prísny súd, lebo keď 

predstaveného zavrhuje, nezavrhuje tohto, ale toho, ktorého miesto on zaujíma. (Sv. Aug.) Kto nechce 

poslúchať, nepotrebuje satana, aby ho pokúšal, lebo sa už sám stal satanom. (Gerson)  

— Neposlušný stratí zásluhy. ≪Nijaká cnosť nepáči sa Pánovi, ak je zašpinená chybou 

neposlušnosti≫. (Blosius) Tí, čo konajú najprísnejšie skutky pokánia smerujúce voči poslušnosti, 

napredujú skôr v neprávosti, ako v cnosti. (Sv. Ján Kríž.)  

— Neposlušný pripravuje sa aj o mnohé milosti Božie. Vtáčnik koná bláznivo, ak hneď stiahne sieť, 

keď v nej vidí prvého vtáka; keby bol pozor dal na pokynutie toho, čo stojí von z chalupy, mohol lapiť 

20-krát viac. Tak bláznivo koná i poddaný; koľké milosti bol by od Boha obdržal, keby bol býval 
poslušný! (Wen.) 
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C ) KRESŤANSKÁ  DOKONALOSŤ ALEBO SVÄTOSŤ . 
 

1. Snaha o kresťanskú dokonalosť. 
 
Ani jeden staviteľ nenechá začatú stavbu bez dokončenia; keď už začal budovať dom, nemá pokoja, 
kým ho nevybuduje. Podobne ani maliar neodovzdá portrét, ktorý maľuje, kým všetky ťahy tváre nie 

sú tak dohotovené, aby čo najjasnejšie boli. Tak má robiť i kresťan; keď už začal pracovať na svojom 

spasení duše a nachádza sa v stave milosti, má hľadieť, aby budovu cnosti vystaval a bol verným 
obrazom Božím. Cieľ tvoj na zemi je, aby si každý deň lepším bol. 
 

1. Boh káže nám snažiť sa o kresťanskú dokonalosť. 
 
Povinnosť snažiť sa o dokonalosť zakladá sa už na príkaze lásky k Bohu. Lebo Boh žiada v tomto 

príkaze, aby sme ho, koľko vládzeme, milovali. Čo iné je to, ako vždy viac napredovať na ceste 

dobrého? ≪Kto je spravodlivý, nech je ešte spravodlivejší; kto je svätý, nech je ešte svätejší≫. (Zj. 22, 

11) Kristus prikazuje: ≪Buďte teda dokonalí, ako Otec váš nebeský je dokonalý≫. (Mat. 5, 48) Vôľa 

Božia nie je iná, ako aby sme svätí boli. (Sv. Edmund) Kto sa kresťanskej dokonalosti nedomáha, je 
v nebezpečenstve, že večne zahynie. Vidíme, ako nielen zvery, stromy a rastliny, ale i ľudia, keď už 

nerastú alebo keď ich už nepribúda, umenšujú sa a idú v ústrety svojmu rozkladu. ≪Loď, ktorá sa 

proti prúdu nepohybuje, býva hneď zachvátená prúdom≫. (Sv. Reh. Vel.) Kto dopredu nejde, ide 
nazad; na ceste cnosti niet iného výberu. (Sv. Bern.) Ostať stáť je toľko, ako ísť nazad. Akonáhle 

uspokojíš sa so sebou a povieš: ≪Teraz je dosť≫, nuž si stratený. (Sv. Aug.) Ba máme sa domáhať 

najvyššieho stupňa svätosti. Máme sa rovnať predavačom, čo najskôr žiadajú oveľa viac, ako tovar 

stojí, alebo poľovníkovi, čo keď v lete chce zastreliť vtáka, vždy trochu vyššie cieli. (Sv. Alf.) 
 

2. Najvyšším vzorom kresťanskej dokonalosti je Kristus. Po ňom i svätí sú vzory 

dokonalosti. 
 

Kristus hovorí: ≪Ja som cesta, pravda a život≫. (Ján 14, 6) Keď bohatý mládenec spýtal sa Ježiša, 

čo musí činiť, aby dosiahol život večný, teda aby dokonalý bol, dostal odpoveď: ≪Nasleduj ma≫ (Mat. 

19, 21) Sv. Pavol napomína nás: ≪Oblečte sa v Pána Ježiša Krista≫ (Rim. 13, 14) Učeň dáva pozor, 

ako jeho majster pracuje, aby pracoval, ako tento. Tak i my máme náležite dať pozor na Majstra 

svojho Krista. Preto svätí bez prestania boli zamestnaní rozjímaním o živote a umučení Kristovom. 

Kristus je vzor pre všetkých. ≪Sú také umelecké obrazy osôb, že zdá sa, akoby tieto hľadeli na 

každého, čo pred nimi stojí≫. To platí aj o našom obraze, Kristovi. Lebo obraz tento zhotovený je 

božským Majstrom s takou podivuhodnou múdrosťou, že každý musí povedať: ≪Tento vzor sa pre 

mňa úplne hodí≫. (Ľud. Gran.)  

— Aj svätí sú vzory dokonalosti. Lebo svätí nasledovali Krista; celý život ich je teda obrazom života 

Kristovho. Sv. Pavol napomína kresťanov, aby boli nasledovníkmi jeho (1. Kor. 4, 16) a svätých. (Žid. 
6, 12) A prečo Cirkev slávi cez rok nepretržite pamiatky svätých ? Zjavne len preto, aby nás 

povzbudzovala k nasledovaniu ich. No svätí majú sa ku Kristovi, ako hviezdy k slnku; lebo Kristus 
dokonalosťou vyniká nad všetkých. Preto nasledovanie svätých je nám ľahšie. Maliarovi-

začiatočníkovi nebude možné napodobniť v zmenšenom rozmere krásny veľký obraz umelcov; no v 

rovnakej veľkosti napodobní ho bez veľkej ťažkosti. Tak i nám je nemožné napodobňovať 

nedostihnuteľný vzor Kristov; no napodobňovanie svätých je ľahšie. (Vieira) Vidíme, ako svätí bojovali 
so svojimi slabosťami a to slúži k nášmu poučeniu a povzbudeniu. Avšak i tu treba poznamenať: 

Temer všetci svätí vyznačovali sa konaním niektorej zvláštnej cnosti. (Sv. Fr. S.) Aj jednotlivé skutky 

svätých prispôsobené sú ich zvláštnym životným pomerom, napr. povolaniu, majetku, telesnej sile, 

temperamentu, podnebiu atď. Máme teda predovšetkým nasledovať len svätých toho samého stavu a 
povolania a i týchto nie rovnako, ale brať pritom vždy do úvahy svoje vlastné životné pomery. 
 

3. Dokonalosť kresťanova záleží v láske k Bohu a blížnemu a v odlúčení srdca od 
sveta. 
 

Láska je vyplnením zákona (Rim. 13, 10); ona je putom dokonalosti. (Kol. 3, 14) Sv. Augustín 

odpovedal jednému, čo sa ho spýtal, v čom záleží svätosť života: ≪Miluj Boha a rob, čo chceš≫. (Lebo 

veď kto miluje Boha, nebude robiť niečo také, čo by sa Bohu nepáčilo.) ≪Niet inej dokonalosti, ako 

milovať Boha z celého srdca a blížneho, ako seba samého; každá iná dokonalosť je nepravá≫. (Sv. Fr. 
S.) Svätosť je úprimné oddanie sa Bohu. (Sv. Tom. Akv.) Dokonalosť nezáleží vo vykonávaní mnohých 
pobožností, v častom navštevovaní kostola a prijímaní sviatostí, v postení sa alebo dávaní almužny; 

toto všetko sú len prostriedky k dokonalosti. Sv. Pavlinus písal istej vznešenej panej: ≪Keď si sa 
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začala postiť a zdržovať sa, nepovažuj sa už za svätú; lebo toto všetko je len prostriedok k cnosti≫ 
Dokonalosť nezáleží ani v úplnej bezhriešnosti; ba skôr ukazuje sa v stálom a ráznom boji proti 

hriechu. Lebo Boh niekedy dáva i svätým upadnúť do hriechov, aby ich v pokore udržal; pomysli na 
zapretie Petrovo. No najmenej záleží dokonalosť v neobyčajných skutkoch, aké svet obdivuje. Či Matka 

Božia vykonávala snáď niečo neobyčajné ? Alebo sv. Jozef, pestún Ježiša Krista? V zástupe svätých 

budú premnohí, čo sa pred svetom nijako neskveli. ≪život ich bol s Kristom skrytý v Bohu≫. (Kol. 3, 

3)  

— S láskou k Bohu vždy je spojené zošklivenie si hriešneho sveta, t.j. zmyselných, hriešnych 

pôžitkov a radostí svetských. ≪Lebo kto svet miluje, v tom niet lásky Otcovej≫. (1. Ján. 2, 15) Čím 

väčšia v človeku je láska k Bohu, tým viac zošklivuje si tento svet. Láska k Bohu a láska k svetu sú 

dve misky na vážkach: keď jedna hore ide, druhá klesá. ≪Láska k Bohu nachádza v srdci tým menej 

miesta, čím viac pozemských žiadostí v ňom panuje≫. (Sv. Alf.) S pribúdaním lásky ubúda 
žiadostivostí. (Sv. Aug.) Kto chce dostať sa hore na vežu, musí vyjsť najprv na prvý stupeň schodov, 

potom na druhý, tretí atď. Čím viac vzďaľuje sa od zeme, tým viac blíži sa cieľu svojmu. Podobne 
musíme robiť i my, ak chceme sa blížiť k vrcholu dokonalosti ; musíme sa nakoľko možno vzdialiť od 

pozemských vecí. (Sv. Zl.) Čím viac teda zošklivujeme si svet a tak čím väčšia je naša láska k Bohu a 

blížnemu, tým väčšia je naša dokonalosť. 
 

4. Kto sa vážne snaží o kresťanskú dokonalosť, ten dosiahne ju isto, ale pomaly. 
 

Lebo Kristus hovorí: ≪Blahoslavení, ktorí lačnejú a smädnú za spravodlivosťou; lebo oni nasýtení 

budú≫. (Mat. 5, 6) Neúnavná snaha o dokonalosť a úprimná túžba po nej vedie k dokonalosti. (Sv. 

Bern.) Značnú časť víťazstva robí túžba po ňom; lebo túžba rozmnožuje naše sily, uľavuje namáhanie, 

oslabuje nepriateľa, urobí nás obľúbenými u Boha a získa milosť. (Sv. Vavr. Just.) Keď sa ktosi spýtal 

sv. Tomáša Akvinského, ako mohol by celkom isto byť svätým, dostal odpoveď: ≪Keď chceš≫. Nik 

nedošiel svätosti, kto si ju veľmi nežiadal; ako nikto nedošiel dokonalosti vo vede alebo umení, kto po 

nej veľmi netúžil. (Sv. Alf.) Kto ani len nežiada dostať sa na končiar hory, ten neurobí ani krok, aby 

tam prišiel a musí zostať na upätí hory. (Sv. Alf.) Podobne je i s dokonalosťou. No ku kresťanskej 

dokonalosti prichádza sa veľmi pomaly. Naša svätosť nie je dielom jedného dňa. (Sv. Fil. Ner.) 

Dokonalosti nikdy nedôjdeme za krátky čas, vynímajúc zvláštnej priazne, ktorú by sme k tomu od 
Boha obdržali. (Sv. Ter.) Je to ako v prírode. Rastlinka nemôže za noc stať sa kvetom, ani dieťa za 

niekoľko dní zavalitým chlapom. Na vysoký vrch nevylezieme za niekoľko minút. Každé liečenie trvá 

dlho; ktoré najdlhšie trvá, je i najistejšie. To platí aj o snahe o dokonalosť. Rozoznávame 3 stupne na 
ceste k dokonalosti: stupeň začiatočníkov, čo ešte majú silnú náchylnosť k smrteľnému hriechu; 

stupeň pokročilých, čo sa iba od všedných hriechov nemôžu zdržať a pre prítulnosť k veciam 

pozemským ešte nemajú dokonalý pokoj; stupeň dokonalých, ktorých duch už celkom sa odlúčil od 

pozemských vecí a obrátený je k Bohu a ktorí preto tešia sa veľkému pokoju. (Ben. XIV.) Tieto tri 

stupne menujú sa cestou očistenia, osvietenia a spojenia s Bohom. Trom stupňom nadprirodzeného 
života zodpovedajú stupne v živote prirodzenom: vek detstva: ktorý je vekom slabosti telesnej a 

duchovnej; vek mládenectva, ktorý je vekom rozvoja; vek mužský, ktorý je vekom dospelosti. (Sv. Tom. 

Akv.) Začiatočníci majú rozmýšľať o posledných veciach človeka, pokročilí o umučení Krista Pána, 

dokonalí však o dobrote Božej a radostiach nebeských. (Sv. Ign. Loyol.) A predsa v dokonalosti 
nemôžeme dôjsť konca; lebo láska k Bohu nemá hraníc. Kto je spravodlivý, nech je ešte spravodlivejší 

a kto je svätý, nech je ešte svätejší. (Zj. 22, 11) Ale človek nikdy nedospeje tak ďaleko, aby už na zemi 

celkom sa priblíži stavu svätých v nebi. 
 

5. Človek môže v každom stave a povolaní dôjsť kresťanskej dokonalosti. 
 

Sú svätí zo všetkých, ba i z najnižších stavov: zo stavu pápežského, biskupského, kňazského, 

cisárskeho, kráľovského, vojenského, lekárskeho, remeselníckeho, tovarišského, služobníckeho a i.  

— Veď každý človek môže milovať Boha a blížneho. ≪Boha milovať je ľahko; lebo s tým nijaká ťažkosť, 

nijaká ujma nie je spojená. Nič nie je príjemnejšieho nášmu srdcu, ako milovať Boha≫. (Sv. Bonav.) 

Pri iných dobrých skutkoch môže sa niekto ešte vždy vyhovárať. Môže povedať:  ≪ Nemôžem  sa  

postiť≫, ≪nemôžem dávať almužnu≫ a pod., no nik nemôže sa vyhovárať a povedať: ≪Nemôžem 

milovať≫. (Sv. Hier.) Avšak cvičenie sa v nábožnosti musí byť primerané silám, zamestnaniam a 

povinnostiam jednotlivcov. Nábožnosť je ako tekutina, čo na seba berie podobu nádoby, v ktorej sa 
nachádza. (Sv. Fr. Sal.) 
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2. Všeobecné prostriedky k dokonalosti. 

 

Aby sme k dokonalosti kresťanskej neomylne prišli, máme užívať nasledujúce 

prostriedky: 
 
1. Máme byť verní v malom. Tým dosiahneme väčšie milosti a neupadneme tak 
ľahko do ťažkých hriechov. 
 
Už v prírode vidíme, ako z nepatrných vecí veľké vznikajú. Malý je žaluď; ale z neho rastie ohromný 

dub. Podobne je i v živote duchovnom. Preto daj pozor i na maličkosti; neodcudzuj ani najmenšiu vec, 

vyhýbaj sa starostlivo každej lži, každému neslušnému alebo utŕhačnému slovu, drž verne všetko, čo 

sľubuješ, nikdy nevyslovuj ľahkomyseľne meno ≪Boh≫ atď. Kto v malom je verný, dosiahne od Boha 

väčšie milosti; na takého vzťahujú sa slová Kristove: ≪Ej hľa, služobník dobrý a verný! Lebo si nad 

malým bol verný, nad mnohým ťa ustanovím≫. (Mat. 25, 21) Kto však v malom je neverný, stratí 
mnohé milosti a bude i citeľne trestaný od Boha. Rozpamätaj sa na Mojžiša a Zachariaša. Mojžiš 

nesmel vojsť do zasľúbenej zeme, lebo nechcel veriť Bohu, Zachariaš ostal nemým pre svoje 

pochybovanie. Boh pre malé chyby odňal mnohým svätým všetky útechy a potrestal ich vnútornou 

suchotou; podobali sa rastlinám, čo smutne klonia svoje hlavy, lebo sa náležite nepolievajú.  

— Kto v malom je verný, neupadá tak ľahko do ťažkých hriechov. Kristus hovorí: ≪Kto v malom 

je verný, ten verný je i vo veľkom; a kto v malom je nespravodlivý, ten nespravodlivý je i vo veľkom≫. 

(Luk. 16, 10) Preto rýchlo postupuje napred, kto na maličkosti pozor dáva. Tak je to i v obyčajnom 
živote. Najviac kupcov preto zbohatlo, že na maličkosti pozor dávali. (Sv. Ambr.) Všetky veľké veci 

pochádzajú len z nahromadenia malých. (Sv. Fr. Sal.) Z mnohých pieskových zŕn vznikla hora, z 

mnohých potokov rieka, z mnohých stromov povstal les, z mnohých domov mesto. ≪Ak chceš byť 

veľkým, začni od malého≫. (Sv. Aug.) Kto však o malé veci nestojí, ten pomaly upadne. (Sir. 19, 1) 
Nejedna malá neopatrnosť často zapríčiňuje veľké nešťastie a zhoršuje človekovi celý život. Malá iskra 
často býva príčinou veľkého požiaru, malá škára v lodi príčinou jej záhuby, dom u ktorého sa menšie 

opravy zanedbávajú, hrozí zrútením. Práve tak je i s hriechom. Judáš sprvu málo kradol, no potom 
stal sa zradcom a konečne samovrahom; Kain sprvu závidel svojmu bratovi, no potom zabil ho. 

Zavrhovanie maličkostí je vždy dôkazom tajnej pýchy. ≪Veľká vernosť voči Bohu javí sa vždy v malých 

veciach, no nedokonala pri veľkých príležitostiach≫. (Sv. Fr. S.) 
 

2. Máme sa cvičiť v sebaovládaní. 
 
Teda nemáme byť zvedaví, nevyplešťovať oči, keď ulicou ideme, nevyzerať ustavične oblokom, chrániť 

sa daromného bľabotania, nekričať, nesmiať sa nahlas, nežalovať sa hneď pri neprajnom počasí alebo 

v chorobe, nejedávať kedykoľvek, ani pridychtivo, nežiadať si maškŕt, nehaniť jedlá predložené, 

nevyberať v nich, neotvárať s chvatom listy, nespať pridlho, odoprieť si niektoré zábavy, tu i tam 

utiahnuť sa do samoty, nehovoriť o sebe bez príčiny a nakoľko možno, neprotirečiť nikomu. Tieto 
umŕtvovania sú ľahké. Svätí cvičili sa v ďaleko prísnejších, ktoré však každému nemôžu sa odporúčať. 

Ján Krstiteľ cvičil sa v sebaovládaní v najvyššej miere. I sv. Pavol hovorí o sebe: ≪Karhám telo svoje 

a podmaňujem v služobnosť, aby som snáď, keď iným kážem, sám nebol zavrhnutý≫. (1. Kor. 9, 27) 

Sebaovládanie je vlastne pôst, ba je ešte užitočnejšie, než zdržovanie sa od pokrmov. Sebaovládanie 

je istý druh mučeníctva. (Sv. Bern.) Či nie je mučeníctvom postiť sa pri nadbytku pokrmov, cítiť ťarchu 

chudoby pri bohatstve? (Sv. Reh. Vel.) Kto nad sebou môže panovať, je kráľom; lebo taký, miesto že 

by bol vlečený svojimi žiadosťami, rozkazuje im. Taký je víťazom; víťazí nad svojimi zlými žiadosťami 

a síce bez krvi a bez potu. (Sv. Cyp.) Na umŕtvených ľudí môžu sa použiť slová sv. Písma: Blahoslavení, 
ktorí v Pánu zomierajú. (Sv. Ambr.) Sebaovládanie je vlastnou známkou pravého kresťana. Kristus 

hovorí: ≪Kto chce za mnou prísť, nech zaprie sám seba≫ (Mar. 8, 34), t.j. kto chce byť učeníkom 

mojim (kresťanom), nech cvičí sa v sebaovládaní. Preto hovorí i sv. Pavol: ≪Tí však, čo sú Kristovi, 

ukrižovali svoje telo s neprávosťami a žiadosťami≫. (Gal. 6, 24) Kto je umŕtvený, ten je svätý. (Sv. 

Frant Borg.) Živá ryba pláva proti prúdu, mŕtva býva zachvátená prúdom. Práve tak ľahko môžeš 

poznať, či si oživený Duchom Božím a či mŕtvy; pozeraj len, či kráčaš proti prúdu svojich zlých žiadostí 
alebo či dal si sa mu zachvátiť. (Rodr.) 

 

Cvičením sa v sebaovládaní osvieti sa náš rozum, posilní sa proti zlému naša vôľa a 
dosiahneme pravý duševný pokoj.  
 

Máme v údoch svojich zákon, ktorý odporuje zákonu nášho ducha. (Rim. 7, 23) V údoch našich 
bývajú zlé náchylnosti, čo musia byť potlačené. (Kol. 3, 5) Naše telo bojuje každodenne proti duši, a 

my máme každodenne bojovať proti telu. (Sv. Aug.) Človek má tak zachádzať so sebou, ako s chorým. 

Tomuto odopierame mnohé nepotrebné veci, ktorých sa mu chce. (Sv. Bern.) Kto však robí všetko, čo 
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mu je dovolené, ten onedlho bude robiť, čo mu je nedovolené. (Sv. Aug.) Kto si odopiera dovolené, 

môže potom tým istejšie vyhýbať sa nedovolenému. (Sv. Reh. Vel.) Najdokonalejší človek hneď upadne 

do hriechu, ak upustí od cvičenia sa v sebaovládaní, ako i najúrodnejšia zem stane sa neúrodnou, ak 

ju neobrábajú.(Rodr.)  

— Sebaovládaním osvieti sa rozum. ≪Čo vonkajším zmyslom svojim odopierame to vnútri stonásobne 

dostávame naspäť≫. (Kat. Emmerichova) Ak dáme Bohu svoje telo, on dá nám svojho Ducha. (Sv. 

Brig.) Ako na vážkach jedna miska hore ide, druhá ide dolu, tak je aj u človeka; jeho duchovné 

poznanie bude tým väčšie, čím viac potlačuje v sebe telesné žiadosti svoje. ≪Umŕtvujme v sebe telesné 

zmýšľanie, aby duchovné zmýšľanie v nás silne prevládalo a donieslo i pokoj≫. (Sv. Bas.)  

— Sebaovládaním posilní sa vôľa. Naša slabá vôľa posilní sa tak, ako rozmaznané telo otužuje sa 

prácou. Ak vôľa je silná, nuž človek rýchlo potlačí zlé žiadosti telesné a ľahko premôže všetky 

pokušenia diabolské. Vojak, ktorý sa v šermovaní cvičil, ľahko zvíťazí v bojí. Umŕtvený človek podobá 

sa silnému dubu, čo skôr sa zlomí, než by sa dal zohnúť; neumŕtvený trstine, čo vetrom sa kláti.  
— Sebaovládaním dosiahneme i pravý duševný pokoj. V dome nebude veľký pokoj, keď ustavične 

bránou vchádzajú a vychádzajú; ani v duši niet pokoja, ak človek nestráži zmysly svoje, teda vždy 

zvedavo vyplešťuje oči, bľaboce, počúva všetko atď. Keď zamknú bránu, vtedy je ticho v dome; keď 

strážime svoje zmysly, cvičíme sa v sebaovládaní, vtedy hneď máme vnútornú spokojnosť. Naše zlé 
náchylnosti ponášajú sa na búrky morské; lebo svojim neporiadnym hnutím vyvolávajú búrky v srdci 

našom a privádzajú ho do najväčšieho zmätku. Ak dokážeš prikázať vetrom svojej náruživosti, budeš 

požívať zázračný mier a blažený pokoj. (Rodr.) Kto pre Boha vzdal sa všetkých chtíčov telesných, pocíti 
najsladšie útechy Ducha Svätého. (Tom. Kemp.) Kto nad zlými žiadosťami svojimi zvíťazí, daruje si 

trváci pokoj. (Sv. Cyp.) Človek dôjde pravého pokoja, ak telo dá sa spravovať duši a duša Bohu. (Sv. 
Lev. Vel.) Dosiahnutý duševný pokoj je predchuťou večnej spásy. (Sv. Zl.) Kto sa v sebaovládaní cvičí, 

nebude sa tak ľahko rozčuľovať. ≪Sebaovládanie má dve dcéry: krotkosť a trpezlivosť≫. (A. Stolz) 

 

3. Máme sa vyhýbať všetkému zbytočnému, najmä v jedení a hovorení. 
 

≪Všetko zbytočné je hriech≫. (Kat. Emmerichova) Zbytočné veci sú i : nádherné šaty, vzácne náradie, 

tanec, navštevovanie divadla, vystrájanie alebo navštevovanie hostín atď. Kto k takým veciam cíti 

chuť, nikdy nepríde k dokonalosti. Lebo Duch Sv. nevchádza do srdca naplneného svetskými vecami; 

on miluje len čisté srdce. ≪Kto chce nastúpiť cestu cnosti a dokonalosti, musí urobiť začiatok s tým, 

že so zvláštnou usilovnosťou umŕtvuje chuť k jedeniu≫. (Sv. Ondr. Av.) Kto nad žiadosťou svojich 

ďasien ešte nezvíťazil, nemôže byť bojovníkom Kristovým. (Sv. Reh. Vel.) Kto viac je alebo pije, ako je 

potrebné, stratí mnohé milosti a upadne do pokušenia. Preto volá Kristus: ≪Beda vám, ktorí ste 

nasýtení!≫ (Luk. 6, 25) Sv. Peter napomína nás: ≪Striezliví buďte a bedlite; lebo protivník váš, diabol, 

obchádza, ako lev ručiaci, a hľadá, koho by pohltil≫. (1. Pet. 5, 8) Kto priveľa jedol alebo pil, ponáša 

sa na obťaženú loď, ktorá je v nebezpečenstve, že zahynie, ak bude zastihnutá búrkou pokušenia. 

(Sv. Kat. Sien.) Aj bľabotavosti máme vyhýbať. Bľabotavosť je vždy znakom pýchy a bláznivosti a vedie 
do mnohých hriechov. Ako z jazyka usudzujeme na telesný stav, tak z reči človeka môžeme usudzovať 
na duševný stav jeho. Jazyk je ako ručička na hodinách; táto prezradí každú poruchu vo vnútri; tak 

i jazyk prezradí každú náruživosť, ktorá prerýva srdce. ≪Zo zvuku zvona poznať, či je puknutý; tak i 

zo slov človeka poznať, či duch jeho je puknutý. Zo zvuku nádoby poznať, či je prázdna alebo plná; 

tak i zo slov človeka poznať, či má plnú alebo prázdnu hlavu≫. (Rodr.) Kde je mnoho slov, tam často 
je núdza. (Prísl. 14, 23) Učený a opatrný človek zdržuje reči svoje. (Prísl. 17, 27) Len blázniví ľudia 

majú veľa rečí. (Kaz. 10, 14) Hlupáci chcú mnohými rečami docieliť len to, aby sa zdalo, že majú 

mnoho vtipu a rozumu. Mnohé hovorenie nebýva bez hriechu. (Prísl. 10, 19) Chyža, čo vždy je 
otvorená, stratí teplotu; tak ani človek nemôže mať v sebe teplotu boholásky, teda posväcujúcu milosť, 

ak ústa jeho vždy sú otvorené k bľabotaniu. (Sv. Bern.) Nezdržanlivosť jazyka je i prameňom 
nesvornosti. (Sv. Reh. Vel.) Kto neklesá v slove, je muž dokonalý. (Jak. 3, 2) Kto nemŕtvi úst svojich, 

ten nikdy nepríde k dokonalosti. (Sv. Fil. Ner.) Kto nedrží na uzde jazyk svoj, toho náboženstvo je 

márne, hoci by domnieval sa, že je bohabojný. (Jak. 1, 26) Kto nerozvážne hovorí, skúsi zlé. (Prísl. 

13, 3) Preto napomína sv. Pavol: ≪Chráň sa svetských a daromných rečí≫. (2. Tim. 2, 16) Pretože 

mlčanlivosť má takú cenu, preto znie aj porekadlo: ≪Dobre hovoriť je striebro; dobre mlčať je zlato≫

. Avšak v obcovaní s ľuďmi nesmieme ani primálo hovoriť; to rovnalo by sa zavrhovaniu ľudí. ≪Ak 

mlčanlivosť má byť cnosťou, musíme v nej zachovať istú mieru a nerobiť ani primnoho, ani primálo≫. 
(Sv. Fr. S.) 

 

4. Máme milovať poriadok; tým dostaneme pokojnú myseľ a môžeme o krátky čas 

mnoho dosiahnuť. 
 
Všetko nech deje sa slušne a poriadne. (1. Kor. 14, 40) Určíme si teda istý čas k vstávaniu a líhaniu, 
k modlitbe, jedeniu práci, oddychu atď. Dodržujme poriadok v príbytku svojom. Kde niet poriadku, 

tam všetko ide do úpadku. ≪Poriadok je vodca k Bohu; všetko čo je od Boha, je v poriadku.≫ (Sv. 
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Aug.) Boh má najkrajší poriadok na hviezdnatom nebi. Poriadok nachádza sa v školách, kostoloch, 

kláštoroch atď. Prečo prišli k veľkej svätosti práve mnohí ľudia z vojenského stavu? 
 

5. Máme sa modliť bez prestania; tým zbavíme sa mnohých pokušení a zvolávame 

na seba Ducha Svätého. 
 
Ako múry pevnosti chránia vojakov od nepriateľa, tak ustavičná modlitba chráni nás od diabla. Ako 
dravú zver strašíme ohňom, tak i zlého ducha zaháňame tým, že ustavičnou modlitbou udržujeme v 

sebe oheň lásky k Bohu. Preto napomína Kristus: ≪Bedlite a modlite sa, aby ste do pokušenia 

neupadli≫. (Mat. 26, 41) Sv. Pavol napomína: ≪Modlite sa bez prestania.≫ (1. Tes. 5, 17)  

— Ustavičnou modlitbou zvolávame na seba Ducha Sv. (Sv. Efr.) Čím viac slnko môže svietiť na 

niektorý strom, tým lepšie rastie a tým hojnejšie rodí; tak i duši tým viac pribúda v dokonalosti, čím 

častejšie približuje sa v modlitbe k božskému Slnku milosti. ≪Tí, čo sú v ustavičnej spoločnosti 

kráľovej, majú naňho veľký vplyv a vymôžu u neho všetko; tak je i s tými, čo modlitbou v ustavičnej 

spoločnosti žijú s Bohom, Kráľom kráľov.≫ (Sv. Zl.) Všetci svätí modlili sa veľmi veľa. Bl. Klement 

Hofbauer († 1820) modlil sa, i keď chodil ulicami viedenskými, ruženec alebo Otčenáš. Biskup 

regensburský Wittmann (†1833) každú štvrťhodinu vzbudzoval si skutok lásky ku Kristu; keď to 

zanedbal, prichádzalo naňho často silné pokušenie. ≪Svätí viac si vymodlili svoju svätosť, než 

vymohli.≫ (Sv. Alf.) Navykni si na krátke povzdyšné modlitby. Kto sa toho drží, rovná sa pocestnému, 

ktorý si kedy-tedy vypije trochu vína, aby lepšie kráčať mohol. (Sv. Fr. S.) 
 

6. Máme sa častejšie spovedať z ťažkých hriechov svojho života a častejšie 
pristupovať k sv. prijímaniu. 
 

Hriechy, už oľutované a spovedané, sú ovšem odpustené; preto ich opätovné vyznanie neprikazuje 

sa, ale sa len radí. No svätí opätovne spovedali sa z ťažkých hriechov svojho života. Kto vždy len zo 

všedných hriechov sa spovedá a ťažkých hriechov predošlého života nikdy neopakuje, môže ľahko 

upadnúť do pýchy a myslieť, že už naozaj je svätý. Kto však častejšie vyznáva ťažké hriechy svojho 
života, udrží sa v pokore.  

— Kto zase častejšie prijíma, bude rásť v dokonalosti, ako strom čo pri potoku stojí alebo usilovne sa 

polieva, musí dosiahnuť podivuhodnú výšku. (Sv. Aug.) Obdivujeme dokonalosť prvých kresťanov. No 

nezabudnime, že každodenne prijímali. ≪Zotrvávali v zdieľaní lámania chleba.≫ (Sk. ap. 2, 42) 
 

7. Máme usilovne čítať životopis Krista Pána a svätých i rozmýšľať o pravdách 

náboženských. 
 

Príklady svätých pobádajú nás mohutne k nasledovaniu ich. Potom vravíme podobne, ako sv. 

Augustín: ≪Keď mohol to ten alebo tá, prečo nie ty, Augustíne?≫ Svätí sami radi čítali životopisy 

svätých a nasledovali ich príklady. ≪Robili tak, ako maliar, čo sa často díva na predmet, kým ho 

odkreslí.≫ (Sv. Basil.) Podobali sa včelám, ktoré z mnohých kvetov sajú šťavu, kým pripravia med. 

(Sv. Reh. Veľk.) Vzdor tomu nie každý pri svojej nepatrnej láske k Bohu môže ihneď nasledovať 

vznešené činy cnosti niektorého Svätého. Vodí sa mu ako vrane, ktorá chce napodobňovať spev 

slávika. My rovnáme sa chudobným, čo nesmú hneď bez rozdielu žiadať si každé jedlo. Veď chudobní 

nemôžu zniesť niektoré jedlá a za iné zas nemôžu zaplatiť. (Sv. Bern.) Nadto máme viac čítať životy 
svätých svojho povolania, lebo tieto sú nám najužitočnejšie. (Sv. Fr. S.) Život a príklady svätých sú 

praktický  použité evanjelium. (Sv. Fr. S.) Život svätých je evanjelium v príkladoch. (Sv. Alf.)  
— Rozmýšľanie o pravdách náboženských je obzvlášť užitočné; osvecuje náš rozum a pohybuje 
mohutne našu vôľu k dobrému i prináša nám pravý pokoj duševný. Náboženské pravdy ponášajú sa 

na oheň; kto sa tomuto blíži, bude osvietený a zohriaty. Náboženské pravdy (evanjelium) sú pokrm 

našej duše a preto i vstave nasýtiť ju úplne. Mysli na slová Kristove k Samaritánke. (Ján 4, 13) Preto 

je tak zle na svete, preto toľko ľudí vedie zlý život, lebo nieto temer nikoho, kto by rozmýšľal o pravdách 

náboženských. (Jer. 12, 11) Všetci svätí stali sa takými rozjímaním (Sv. Alf.) t.j. rozmýšľaním o 

pravdách náboženských. 
 

8. Máme milovať samotu. V samote dostávame mnohé pomáhajúce milosti, 

chránime sa od mnohých pokušení a hriechov a zmáhame sa v cnosti. 
 

Sám Kristus utekal do samoty, hneď na horu (Ján 6, 15), hneď na pustatinu (Luk. 5, 16), hneď na 

horu Olivovú (Luk. 22, 39) a strávil tento čas najviac v modlitbe. Vieme tiež, že sa svätí mužovia často 

uťahovali do samoty a konali tam duchovné cvičenia. Tak robil zakladateľ rehole sv. Benedikt; žil 3 

roky v jaskyni v horách. Sv. Ignác Loyolský strávil dlhší čas v jaskyni Manreskej. Tí, čo teraz 
zaznávaní a skrytí žijú v Bohu, ukážu sa v sláve s Kristom. (Kol. 3, 3—4) Samotársky život je akýmsi 
životom pozemského anjela. (Sv. Zl.) V samote dostávame mnohé pomáhajúce milosti. V samote 
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prihovára sa nám Duch Sv. (Os. 2, 14) Ľúbezné zvuky počujeme len vtedy, keď sa hluku straníme; 

hlas Boží len vtedy, keď od lomozu svetského utekáme. Čím viac sme vzdialení od hluku svetského, 

tým bližší sme Tvorcovi svojmu. (Tom. Kemp.) Ó samota! Na tebe utešene kvitnú Kristove kvety, v 

tebe darí sa dôverný rozhovor s Bohom. (Sv. Hier.) Samotou teda dôjdeme pravej spokojnosti. Spása 

je ovocie, ktoré len v tieni samoty rastie. Akby ťa márnosť vyhnala zo samoty, skoro zbadáš, že svet 
je veľké pole, na ktorom žne sa viac mrzutosti, ako radosti. (Galura.)  

— Samota chráni nás práve tak od pokušení a hriechov, ako prístav chráni plavca od búrky a brál. 

Zakiaľ Adam bol sám, nezhrešil, no áno, keď mal ženu. (Sv. Ambr.) Noe skryl sa do korábu a ušiel 

potope. Včely v čas búrky lezú do úľa, vtáci do hniezd svojich; jelene utekajú pred poľovníkom do 

húšte. Tak i my v samote ujdeme nástrahám diabolským. Už mudrc Seneka dosvedčil: ≪Kedykoľvek 

bol som medzi ľuďmi, vždy vrátil som sa domov ako menší človek≫. 

— Samota prispieva k zachovaniu a rozmnoženiu cností. Vzácne korenie podrží svoju vôňu len, keď 

je zatvorené, no nie, keď je vystavené vzduchu. Jablká ostanú sviežimi len v kôrke, ale nie, keď sú 
olúpané. Tak i cnosť uchováme v samote, ale nie v hluku svetskom. Svetlo horí v lampáši, hasne vo 

vetre; tak i svetlo Ducha Sv. ostane v nás, keď sme v samote, zahasne v hluku svetskom. Ktokoľvek 
prišiel k dokonalosti, prišiel len samotou. (Sv. Bas.) Kto teda krčmu miluje, kto musí byť na každej 

zábave, slovom kto svet si užíva, nikdy nebude mravne dokonalý, ani spokojný. Kto však zase 
s nešľachetným úmyslom vyhľadáva samotu, bude mať z toho tiež veľkú  škodu. No napriek všetkej 

samote nesmieme byť odľudmi, ale musíme ísť do spoločnosti ľudskej, keď volá nás povinnosť alebo 

láska k blížnemu. Aj Matka Božia navštívila svoju príbuznú Alžbetu, aby jej blahoželala. (Luk. 1. 39) 

Utekaj od sveta nie telom, ale v obcovaní; lebo on nemá diabolskej prirodzenosti, ale je len pokazený 
diablom. (Sv. Zl.) 
 

3. Zvláštne prostriedky k dokonalosti. 
 

1. Kto chce dôjsť vyššej dokonalosti, nech zachováva tri evanjelické rady: totiž 

dokonalú poslušnosť, doživotnú čistotu a dobrovoľnú chudobu. 
 
Radami nazývajú sa tieto tri cnosti preto, že ich Kristus neprikázal, ale len radil. Kto ich nezachováva, 

nepácha hriech. Slušné je, aby v Novom zákone i rady boli. Lebo v Novom zákone Boh hľadí na nás 

ako priateľ a ako taký dáva nie rozkazy, ale rady. Nový zákon je viac zákonom slobody, kým starý 

Zákon bol viac zákonom služobníctva. Sluhom sa rozkazuje, ale slobodným sa iba radí. Zachovávaním 
rád evanjelických človek obetuje Bohu svoju vôľu, svoje telo a svoj pozemský majetok. Tri evanjeliové 

rady sú akoby tri ramená duchovného kríža, na ktorom sa križujeme s Kristom. (Sv. Fr. S.) Tí, čo 
zachovávajú tieto rady, sú mučeníci. (Tom. Kemp.) Ich mučeníctvo nie je krátke, ako u mučeníkov, ale 

ustavičné. (Rodr.) Nie je síce tak hrozné, ako u tých, ktorým sa údy mečom odtínajú, ale svojim 

trvaním je trpnejšie. (Sv. Bern.) Kto zachováva evanjelické rady, dosiahne väčšie blahoslavenstvo. (St. 

Aug.) Väčšej odplaty hodné je to, čo robíme nie z prinútenia, ale dobrovoľne. (Sv. Hier.) 
 

1.1. Dokonalá poslušnosť je úplné podrobenie svojej vôle predstavenému. 
 
Ku kresťanskej poslušnosti, t.j. k poslušnosti voči duchovným a svetským predstaveným, je síce 

každý zaviazaný; ale poslušnosť táto nerozprestiera sa na všetky skutky. Lebo napriek tejto 

poslušnosti máme ešte mnoho slobody. Vrchnosť cirkevná napr. žiada len počúvanie omše sv. v 

nedeľu a vo sviatok, prijímanie sviatostí okolo Veľkej noci atď.; no ponecháva našej slobode, v ktorom 
kostole a o ktorej hodine chceme vyplniť povinnosť svoju. Ale dokonalou poslušnosťou zaväzuje sa 

človek poslúchať vo všetkom. Táto dobrovoľná poslušnosť je najväčšia obeť, akú Bohu priniesť 

môžeme. ≪Kto sa postí, almužnu dáva, pre Boha vzdá sa cti svojej, ten daruje Bohu iba časť seba 

samého. No kto mu prináša za obeť svoju vôľu, ten už nemá nič viac, čo by mohol darovať; ten Bohu 

daruje všetko≫. (Sv. Alf.)  

— Poslušnosť voči predstavenému nijako nie je nerozumná alebo nehodná človeka. Lebo veď človek 

podrobuje sa dobrovoľne a síce raz navždy vôli predstaveného. Okrem toho podrobuje sa takému, čo 

má viac múdrosti a skúsenosti; rovná sa pocestnému, ktorý bez protirečenia ide za skúseným vodičom. 

≪Preťažko je poznať seba samého, no ľahko je byť poznaným a vodeným od iných≫. (Sv. Basil.)  
 

1.2. Doživotná čistota je doživotné zdržovanie sa od manželstva a od všetkých 
nečistých žiadostí. 
 

K bojovaniu proti všetkým nečistým žiadostiam zaviazaný je každý človek 6. prikázaním Božím. Radou 
zaväzuje sa mimo toho ešte k zdržovaniu sa od manželstva. Kto zachováva túto radu, vedie na zemi 

život anjelov. (Sv. Atan.) Ba taký prevyšuje hodnosťou i anjelov; lebo anjeli sú slobodní od zmyselných 

žiadosti, no človek je v tele a tak musí trpieť pokušenia. (Sv. Basil) Kto zachováva túto radu, je kráľom, 
lebo vládne nad sebou samým. (Sv. Ambr.) Stav bezmanželský je lepší, než manželský. (Sn. Tr. 24, 
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10) Teda lepšie je ostať bez manželstva, ako vstúpiť doň. (1. Kor. 7, 38) To je preto, že manželské stav 

udržuje a napomáha nižším žiadostiam a že starosť o ženu a deti príliš zaujíma ducha a púta k zemi. 

(Sv. Tom. Akv.) 
 

1.3. Dobrovoľná chudoba, je zrieknutie sa pozemského majetku. 
 

Každý človek je povinný majetkom svojim pomáhať núdznym blížnym. Avšak obeť zaiste je väčšia, 
keď niekto z lásky k Bohu zriekne sa všetkého majetku a žije v dobrovoľnej chudobe, spojenej s 

mnohými ťažkosťami. ≪Almužna teda má sa k dobrovoľnej chudobe, ako časť k celku≫. (Sv. Hier.) 

No dobrovoľná kresťanská chudoba je celkom rozdielna od dobrovoľnej chudoby pohanských filozofov 

(mudrcov). Lebo títo zavrhovali bohatstvo z pozemských pohnútok; chceli byť bez starosti. My 
kresťania však volíme si dobrovoľnú chudobu, aby sme Bohu lepšie slúžiť mohli a tak istejšie prišli k 
večným statkom. Je i nedobrovoľná chudoba. Nedobrovoľne chudobný je, kto nemá nijaký majetok 

alebo len veľmi malý. Ďalej je chudoba v duchu, ku ktorej každý je zaviazaný. Chudobný v duchu 

(alebo duchom) je, kto napriek svojmu bohatstvu, dôstojnosti, vedomostiam a i. uznáva, že je veľmi 

chudobný pred Bohom. Ale tu je reč o dobrovoľnej chudobe. ≪Kto s Kristom je chudobný, ten je 

nadmieru bohatý≫ (Sv. Hier.)  
 

2. Tieto tri rady volajú sa evanjelickými, lebo ich Kristus pri hlásaní evanjelia 
odporúčal i sám zachovával. 
 

Dokonalú poslušnosť odporúčal Kristus v rozhovore s bohatým mládencom; 
doživotnú čistotu vo svojej reči o nerozlučnosti manželstva; dobrovoľnú chudobu pri 
rozhovore s bohatým mládencom. 

 
Kristus totiž riekol bohatému mládencovi: ≪Poď a nasleduj ma !≫ (Mat. 19, 21), t.j. poď a daj sa 

celkom spravovať odo mňa. Tu Kristus odporúčal dokonalú poslušnosť. Viď aj u Mat. 16. 24.  

— Keď Kristus hovoril o nerozlučnosti manželstva, povedal že sú ľudia, čo pre kráľovstvo nebeské 

ostávajú bez manželstva (teda v panictve), a doložil: ≪Kto to môže chápať, nech chápe≫ (Mat. 19 12) 

Tu odporúčal doživotnú čistotu.  

— Ďalej povedal bohatému mládencovi: ≪Ak chceš byť dokonalým, iď predaj všetko čo máš a daj 

chudobným≫. (Mat. 19, 21) Tu Kristus odporúčal dobrovoľnú chudobu. Tieto posledné slová počul 

sv. Anton, otec pustovníkov (†356) predčítavať, keď vkročil do kostola; ihneď odhodlal sa, 

k dobrovoľnej chudobe. 
 

Aj sám Kristus zachovával tri evanj. rady; lebo nečinil svoju vôľu, ale plnil vôľu toho, 

ktorý ho poslal (Ján. 5, 30); žil bez manželstva a bol celkom chudobný. 
 
Kristus bol celkom chudobný; lebo vyvolil si maštaľ za svoje rodisko, chudobnú pannu za Matku, 

chudobného tesára za pestúna; nemal, kde by sklonil hlavu svoju. (Mat. 8, 20) 
 

3 evanj. rady preto vedú k vyššej dokonalosti, lebo nimi dôkladne sa ničia tri 
hlavné zlé náklonnosti v človeku a odstraňujú najväčšie prekážky spasenia duše. 
 

Kto zachováva 3 evanj. rady, ten nebojuje snáď len proti jednej-druhej náruživosti, ale vykoreňuje 
všetky a kladie pevný základ k všetkým cnostiam. (Sv. Tom. Akv.) Všetky hriechy vyvierajú z 
trojnásobnej zlej žiadosti: zo žiadosti očí, žiadosti telesnej a z pýchy života, t.j. z neporiadnej túžby po 

pozemských statkoch, po telesných pôžitkoch a po cti. (1. Ján. 2, 16) Ako teda v lekárstve sú lieky 
silnejšie a slabšie, tak je i tu. Slabším liekom proti menovanej trojnásobnej zlej žiadosti je modlitba 
(liek proti pýche), pôst (liek proti žiadosti telesnej) a almužna (liek proti žiadosti očí). Kto však od 
koreňa chce vyliečiť trojnásobnú zlú žiadosť, nech zachováva 3 evanj. rady. Poslušnosťou dôkladne 

zničí pýchu, čistotou žiadosť telesnú a chudobou žiadosť očí.  

— Evanj. radami odstraňujú sa najväčšie prekážky spasenia duše. Zachovávaním totiž týchto rád 
zbavíme sa všetkých pozemských pút a tak môžeme sa rýchlejšie dostať k svojmu najvyššiemu cieľu. 

Chudobou vzdávame sa pozemských statkov, čistotou telesných pôžitkov, poslušnosťou i svojej 

slobody. Tak potom už nič nezostáva človeku čo je jeho vlastné. Že pozemské statky naozaj sú veľkou 
prekážkou nášho úplného spojenia s Kristom, vidíme z histórie o bohatom mládencovi. (Mat. 19) 

Bohatstvá ponášajú sa na dlhé šaty; tieto zamotávajú sa do nôh a hatia rýchlu chôdzu. (Sokrates.) 

Pocestný, ktorý nemá veľkej ťarchy, skôr príde k cieľu; kto ničím neobťažený ide do závodiska, môže 

rýchlejšie bežať a istejšie dosiahne odmenu. (1. Kor. 9, 24) Čo o bohatstvách, to platí aj o manželstve. 
Kto je ženatý alebo vydatý, stará sa aby sa človekovi ľúbil; no kto je slobodný, stará sa o to, aby sa 

Bohu ľúbil. (1. Kor. 7, 32 a d.)  
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— Kto zbaví sa pozemských pút, bude vstave čistými očami pozerať na Slnko spravodlivosti. (Sv. Zl.) 

Príde k vyššiemu poznaniu Boha. Pováž šieste blahoslavenstvo a vzťahuj, čo sa tam hovorí, na tých, 

ktorí zachovávajú evanj. rady.  
— Nech nik neverí, že taký, čo majetkom vládne, môže viac dobrého robiť svojim blížnym a tak 

nadobudnúť si i viac zásluh, ako ten, čo dobrovoľne je chudobný. Veď kto dáva almužnu, dáva len 

časť, kto však dobrovoľne je chudobný, ten dáva celé. A či dobrovoľne chudobní napriek svojej 
chudobe nepôsobili nadmieru požehnané medzi ľuďmi? Mysli na sv. Vincenta z Pauly a vôbec na 

účinkovanie reholí. 
 

Avšak evanjelické rady nijako nie sú dokonalosť sama, ale len prostriedky k 
dokonalosti. 
 

Najvyššou dokonalosťou je najvyšší stupeň lásky k Bohu.  

— ≪Evanj. rady samy sebou ešte nerobia človeka dokonalým. Lebo je možné, že niekto sa slávnostne 

zaviaže k niečomu a potom nedodrží svoj sľub. Otec poslal dvoch synov do vinice. Jeden povedal: ≪

Nejdem≫ a potom išiel. Druhý povedal: ≪Idem≫ a potom nešiel. Tak môže sa i stať, že sa niektorí 

nachádzajú v stave dokonalosti a predsa nie sú dokonalí≫. (Sv. Tom. Akv.) Aj ten, čo síce zachováva 
evanj. rady, no pritom nemierne je a pije, hnevu, ctižiadosti, pohodlnosti alebo iným neprávostiam sa 

oddáva, je len tým hodnejší trestu; práve tak, ako počestný, čo nič nenesie a predsa na ceste ďalej 

nezájde. 
 

3. Nie všetci ľudia povolaní sú Bohom k zachovávaniu evanjelických rád; lebo 

Kristus hovorí: ≪Nie všetci chápu toto slovo, ale len tí, ktorým je dané.≫ (Mat. 19, 

11) 
 
Povolaní sú všetci, ktorí chcú a namáhajú sa, aby milosť dostali. (Sv. Hier.) Kto nie je povolaný, nech 

nepohŕda evanjelickými radami. ≪Keď sa ti drahocenný prsteň nehodí na prst, preto nezahodíš ho 

do blata≫. (Sv. Fr. S.) 
 

4. K zachovávaniu evanjelických rád zaväzujú sa rehoľníci; okrem toho i niektorí 
svetskí ľudia sľubom. 
  
Ako sluha následkom prevzatej zaviazanosti má slúžiť svojmu pánovi, tak i rehoľník následkom 

dobrovoľne zložených sľubov má povinnosť, plnením troch evanj. rád snažiť sa o najvyššiu 
dokonalosť. (Sv. Tom. Akv.) Cirkevné rehole vznikli takto: Sv. Anton Veľký na púšti tebaiskej (v Egypte) 

zhromaždil okolo seba istý počet žiakov, ktorí v celách pospolu bývali, modlitbou a prácou sa 
zamestnávali a 3 evanjelické rady zachovávali (sv. Anton zomrel r. 356 ako 105-ročný). Sv. Pachomius 

(†348) uviedol týchto rozptýlene bývajúcich pustovníkov pod spoločnú strechu bývať a tu podľa 

určitého pravidla (regule, rehole) žiť. Tak vznikol prvý kláštor na jednom ostrove nílskom. Kláštorný 

život presadil sv. opát Hilarion (†371) do Palestíny a Sýrie (zhromaždil okolo seba asi 3000 učeníkov) 

a sv. Basil (†379), arcibiskup casarejsky (v Koppadocii), uviedol ho i do Malej Ázie. Na Západe bol 

zakladateľom kláštorského života sv. Martin, biskup turský vo Francúzsku (†402) a sv. Benedikt z 

Nursie (†543). Zanedlho popri mužských vznikli i ženské ≪rády≫, t.j. spolky takých ľudí, čo vedú 

život usporiadaný podľa náuk Kristových. Údov mužských rádov a či reholí volali ≪mníchmi≫ (podľa 

gréckeho monachoi, t.j. pustovníci), ženských rádov ≪mníškami≫. Známi sú: františkáni, založení sv. 

Františkom Assiským (†1226); dominikáni, sv. Dominikom (†1216), jezuiti, sv. Ignácom Loyolským 

(†1556), milosrdní bratia, sv. Jánom z Boha (†1550), lazaristi, sv. Vincentom z Pauly (†1660), 

redemptoristi, sv. Alfonzom (1787), a i. Každá rehoľa má zvláštnu úlohu: zamestnáva sa buď 

opatrovaním chorých, alebo vyučovaním mládeže, misiami, ručnou prácou a pod. Aj všetci údovia 
majú povinnosť zostať na určitom mieste, v určitom dome (kláštore) alebo v istých priestoroch jedného 

domu (klauzúra). Všetci stoja pod jedným predstaveným, ktorý sa volí zväčša na 3 roky. Každá rehoľa 

má aj určité rúcho. Prijatie do rehole stáva sa profesiou (≪vyznaním), t.j. skladaním sľubov. Pred 

profesiou je noviciát, t.j. čas skúšky, ktorý najviac jeden rok trvá. Každý kláštor je osobitnou 

farnosťou.  
— Dnes sú rehoľníci vypovedaní z Francúzska a čiastočne i z Germánie. Keď štát ľuďom prekáža žiť 

spoločným poriadkom, nuž je to neslýchaná krutovláda (despotizmus), lebo ich hatí užívať prirodzené 
ľudské právo. Okrem toho náboženské rehole nie sú iba nejakou okrasou Cirkvi, ale podstatnou 

čiastkou kresťanského zákona. Zákaz rehoľníckeho života skrze štátnu moc nie je teda nič iné ako 

násilnícke okyptenie (pokaličenie) kresťanstva. (Bisk. Martin)  

— V rehoľníckom stave môže človek istejšie byť spasený, ako v svetskom; lebo ľahšie a častejšie 
môže užívať prostriedky milosti (modlitbu, sviatosť, obetu omše sv.) Rehoľníci podobajú sa rastlinám, 

zasadeným do úrodnej pôdy; sú oslobodení od mnohých príležitostí k hriechu, aké sa vo svete 

nachádzajú, lebo dozor predstaveného a rúcho rehoľnícke zdržujú od mnohých hriechov. Kto však 
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neplní svoje rehoľnícke povinnosti (rehoľníckych sľubov), upadne do neporiadneho života a ide tým 
istejšie v ústrety večnému zatrateniu. A to je len následok nezachovávania sľubu, ktorý niekedy je 

hriech smrteľný. Preto hovorí sv. Augustín: ≪Ako som ešte nevidel lepších ľudí, než dobrých 

rehoľníkov, tak nevidel som ešte ani horších na svete, než zlých rehoľníkov≫.  

— Najviac reholí, ako dejepis dokazuje, nadobudlo si veľké zásluhy u ľudstva, obzvlášť 
vykonávaním skutkov milosrdenstva a pestovaním vied. Rehoľníci buď obsluhovali chorých (ako 

milosrdní bratia a sestry) alebo vyučovali mládež (ako jezuiti, piaristi, školskí bratia) alebo hlásali 
slovo Božie (ako františkáni, dominikáni, redemptoristi) alebo pestovali remeslá, umenie a vedy (ako 

benediktíni v stredoveku vykoreňovali lesy a klčovaním zúrodňovali pôdu). Aj tí rehoľníci, čo len 

premýšľaním o pravdách náboženských sa zaoberali (t.j. viedli rozjímavý život), prispievali svojimi 

vzácnymi spismi k pozdvihnutiu nábožnosti a bohabojnosti; rovnali sa baníkom, čo z tajnej hĺbky 
vynášajú najavo drahocenné kovy. Všetky kláštory vždy sa vyznačovali svojou štedrosťou voči 

chudobným. Ovšem nedá sa tajiť, že niektoré kláštory viedli niekedy rozkošnícky život; preto neraz 

prišiel na ne kárajúci bič Boží. I svetskí ľudia niekedy zaväzujú sa sľubom k zachovávaniu evanjelickej 

rady čistoty. Mysli na sv. Agnesku v Ríme; táto dala sa radšej umučiť, ako by bola zrušila sľub čistoty 

a za syna prokonzulovho sa vydala (†304). K zachovávaniu dvoch iných rád nemôžu sa svetskí ľudia 

ľahko zaviazať. 

 

Aj svetskí kňazi sú zaviazaní k poslušnosti voči svojmu biskupovi a k bezženstvu. 
 

Svetskí kňazi sú zaviazaní k poslušnosti voči svojmu biskupovi. Zaviazanosť túto berú na seba už pri 

posvätení za podjahnov; taktiež zaviazanosť modliť sa breviár (≪kňazské hodinky≫).  

— Zákon bezženstva (celibátu) jestvuje len od snemu Elvirského r. 306. Počas troch prvých storočí 

nebol taký zákon, lebo kňazi oduševnení za svoje povolanie, aj bez toho žili v bezženstve. Lenže vtedy 
pre nedostatok kňazov i ženatí boli pripúšťaní k posväteniu kňazstva. No kto už raz bol za kňaza 
posvätený, nesmel sa nikdy viac oženiť. Vo veľmi zriedkavých prípadoch a z mimoriadne dôležitých 

príčin dišpenzovali pápeži jednotlivých kňazov, t.j. dovolili im oženiť sa; no takí kňazi hneď stratili 

svoj cirkevný majetok a museli sa zdržovať i od najmenších cirkevných výkonov. No navzdory tomu 
boli doživotne povinní modliť sa breviár. V stredoveku najmä pápež Rehor VII. (1074) rázne vystúpil 

proti ženatým kňazom a zakázal im cirkevné výkony. Snem Tridentský vyhlásil manželstvo kňazov za 
neplatné. (24, 9) I náš najvyšší kňaz Kristus žil v bezženstve. Sv. apoštoli po svojom povolaní opustili 

všetko, čo mali. Mnohí proroci, ako Eliáš, Elisej, Jeremiaš, Ján Krstiteľ, žili v bezženstve ; tak i 
vestálky u pohanov boli nevydaté. Kňaz musí sa celkom venovať spaseniu duší svojich blížnych, musí 

s obetovaním svojho života vysluhovať chorým sv. sviatosti, musí podporovať chudobných, modliť sa 
horlivo, napomínať ľudí k zdržanlivosti, slúžiť omšu sv. s najväčšou čistotou srdca atď. Všetko toto 

je ženatému kňazovi temer nemožné. Ľud má väčšiu úctu pred kňazom neženatým a s väčšou 

úprimnosťou spovedá sa mu z hriechov svojich. Okrem toho manželstvo kňazov urobilo by Cirkev 

veľmi závislou od ľudí. 

4. Osem blahoslavenstiev. 
 

Tí ľudia, čo náležite zachovávajú príkazy Božie, budú už na zemi blahoslavení. Preto 

Kristus nazýva blahoslavenými (Mat. 5, 3—10) nasledujúcich: 
 
1. Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. 

Zmysel týchto slov je: Blahoslavení sú tí, čo navzdory svojmu majetku, svojmu 
zdraviu, svojej hodnosti, svojej vedomosti uznávajú, že pred Bohom sú chudobní; 

lebo už na zemi majú pokoj nebeský a po smrti iste dosiahnu večnú spásu. 
 

Chudobní duchom teda nie sú snáď hlúpi, ale pokorní. Chudobní duchom sú tí, čo stali sa akoby 
dieťaťom. Bohatí duchom sú pyšní, ktorí si na tom čo majú, mnoho zakladajú. Bohatý teda tiež môže 

byť chudobný duchom; keď totiž uznáva, že bohatstvo jeho samo o sebe nemá pred Bohom nijakú 

cenu. Podobá sa lekárnikovi, ktorý síce má otravu, no preto ešte nie je otrávený. (Sv. Fr. S.) A 
chudobný môže byť bohatý duchom: Keď si totiž zakladá niečo na jednej alebo druhej vlastnosti, ktorú 

má. Ale najviac sú bohatí i bohatí duchom a chudobní i chudobní duchom. Chudobní duchom vládnu 

už teraz nebeským pokojom. Preto hovorí Kristus: ≪Ich je kráľovstvo nebeské≫. Chudobní duchom 

ponášajú sa na vrchy, čo zvonku sú holé a neúrodné, ale vnútri bohaté na zlato, teda ďaleko prevyšujú 

úrodnú pôdu lebo voči svojim blížnym ukazujú sa, akoby boli bez všetkých radostí, a predsa majú 
hojnosť útechy, o ktorej blížni nemajú tušenia. Chudobní duchom rovnajú sa palmám, čo zdola síce 
sú obrezané, ale preto len tým vyššie narástli. (Sv. Efr.)  

— Chudobní duchom dosiahnu po smrti večnú spásu. Chudobným duchom patrí nebo práve tak, 

ako perla patrí tomu, ktorý za ňu už zaplatil 100 dukátov; lebo chudobní duchom odrieknutím sa 
všetkých pozemských vecí pre nebo vzdali sa všetkého čo majú. (Rodr.) 
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2. Blahoslavení krotkí; lebo oni zemou vládnuť budú. Zmysel týchto slov je: 

Blahoslavení sú tí, čo napriek utrpenej krivde zachovávajú pokoj si duševný 
(nerozčuľujú sa); lebo svojich blížnych opanujú (vydobyjú srdce svojich blížnych) a 
po smrti prídu do neba.  
 

O tomto Viď náuku o krotkomyselnosti. 
 

3. Blahoslavení ktorí plačú; lebo oni potešení budú. Zmysel týchto slov je: 
Blahoslavení sú tí, ktorí smútia pre stratu nepominuteľných vecí: lebo Boh urobí im 

radosť, aby na svoj zármutok zabudli, a daruje im po smrti večné radosti. 
 
Tí, čo plačú, nie sú teda tí, čo smútia len pre stratu pozemských vecí, napr. pre nejaký pôžitok, o ktorý 

prišli. Taký smútok je len znakom, že srdce človeka neodlúčilo sa od pozemských vecí. Tento smútok 
nič neosoží človeku, ako flajster nepomáha, ak neprilieha na ranu, ale prilepí sa popri nej. Veď smútok 

je len liek pre hriechy. (Drexelius) Hnoj v chyži znečisťuje všetko, ale na roli leží na dobrom mieste a 

zúrodňuje. Podobne je to i so smútkom: nič neosoží, ak vzťahuje sa na pozemské veci, no áno, ak 
vzťahuje sa na hriechy. (Sv. Aug.) Ba smútok i škodí človekovi, ako mole šatám a červ drevu. (Prísl. 

24, 20) Ako moľami rozožratý odev a červotočivé drevo už nemožno použiť, tak i človek hryzený 
smútkom nehodí sa k ničomu. (Rodr.) Smútok je duši to, čo veľká zima telu. Smútok sveta zapríčiňuje 
smrť. (2. Kor. 7, 10) Keď myseľ je zamračená, vtedy diabol má najpríhodnejší čas, aby nás pokúšal a 

zahubil; ako noc je najpríhodnejším časom pre dravé zvery, aby za korisťou išli. (Rodr.) Preto sv. 

Písmo často napomína nás k veselosti srdca; lebo ≪veselosť srdca je nevyčerpateľný poklad svätosti≫. 

(Sir. 30, 23)  

— Len zármutok nad svojimi hriechmi alebo nad hriechmi blížnych je milý Bohu a vedie k 

radostiam a útechám. Akú radosť pripravil otec márnotratnému synovi v dome svojom, keď tento mal 

najprv veľký zármutok nad svojimi hriechmi! (Luk. 15) U lotra na kríži po smútku nasledovala veľká 
radosť, keď mu Kristus prisľúbil raj. (Luk. 23) Taktiež u Márie Magdalény, keď ju Kristus pochválil 

pre jej lásku a odpustil jej hriechy. (Luk. 7) Aj u Dávida, ktorý sa vo veľkom žiali modlil žalm pokánia 

a ktorému prorok Natan na rozkaz Boží hneď oznámil odpustenie hriechov. (2. Kráľ. 12, 13) Akú 

radosť mala sv. Monika na konci života pri obrátení svojho syna Augustína, potom ako 18 rokov so 
slzami za to prosila! Smútok nad hriechmi nie je naozajstný smútok, lebo s ním je spojená vnútorná 

radosť. Kajúcnik je vždy smutný, ale raduje sa zo svojho smútku. (Sv. Fr. S.) Sv. Hieronym hovorí:   

≪Vzdor všetkým slzám kajúcnosti a všetkému vzdychaniu som niekedy taký veselý, že zdá sa mi, 

akoby som žil medzi zástupmi anjelov≫.  

— Aj smieme cítiť zármutok nad trápením, ktoré nám prozreteľnosť Božia posiela. Zármutok tento 

tiež vedie k radostiam a útechám. Tak zarmútil sa Kristus na hore Olivovej, keď videl blížiť sa 

umučenie svoje; hneď nato prišiel anjel z neba a posilnil ho. Smútila a plakala vdova naimská, čo 

sprevádzala do hrobu jediného syna svojho; ihneď prišlo potešenie, keď ho totiž Kristus vzkriesil. 
Smútili sv. apoštoli pri nanebovstúpení Kristovom; hneď prišli dvaja anjeli a tešili ich. Aký utešený 

koniec vzalo trápenie Jóbovo, Tobiašovo!   
— Boh obyčajne prv než urobí nám nejakú radosť, posiela nám trápenie, aby sme dary Božie v pokore 

a s väčšou vďačnosťou prijali. Aj chce nám Boh v dobrote svojej zväčšiť radosť našu. ≪Lebo radosť 

po zármutku je vždy príjemnejšia, ako svetlo je príjemnejšie po tme, ako zdravie viac teší po chorobe≫. 

(Sv. Bern.)  

— Tí, čo plačú, budú potešení i na druhom svete. ≪Boh zotrie všetky slzy z ich očí; nebude viac 

smrti, ani smútku, ani náreku, ani bolesti≫. (Zj. 21, 4) Ktorí plačúc rozsievali, budú žať s plesaním. 

(Ž. 125, 5) Krátkym súčasným plačom získame večné radosti. (Sv. Pet. Dam.) 
 

4. Blahoslavení, ktorí lačnejú a smädnú za spravodlivosťou; lebo oni nasýtení 

budú. Zmysel týchto slov je : Blahoslavení sú tí, čo úprimne túžia po pravde alebo 
po mravnej dokonalosti; lebo iste prídu k tomu a v nebi budú dokonalo uspokojení 

videním Boha. 
 
Pohanský stotník Komelius v Casarei, ktorý po pravde túžil, spájal s modlitbou pôst a almužnu; 

konečne dal ho Boh poučiť skrze anjela a potom skrze Petra. (Sk. ap. 10) Pohanský mudrc Justín 

preštudoval všetky filozofické sústavy, aby pravdu našiel; tu dal ho Boh poučiť o kresťanstve skrze 
jedného starca pri Tibere. Protestantský gróf Stolberg po 7 rokov hľadal pravé náboženstvo a našiel 

ho. (Meh.) Kto úprimne túži po svätosti, iste príde k nej. Jedenadvadsaťročný pekársky tovariš 
Klement Hofbauer z Moravy chcel silou-mocou byť kňazom; s veľkými prekážkami dosiahol naozaj 

svoj cieľ i došiel svätosti, (†1820 vo Viedni.) Podobne bolo s obuvníckym tovarišom Kolpingom v Kolíne, 

vtedajším zakladateľom katolíckych tovarišských spolkov († 1865). I známy svojou vodoliečbou farár 
Kneipp vo Vorizhofene v Bavorsku († 1897) musel prekonať strašné prekážky, aby neodolateľnej túžbe 

svojej po kňazskom stave vyhovel. Márne dorážal svojimi prosbami asi na 20 kňazov, pracoval potom 



368 
 

3 roky ako nádenník a sporil si peniaze na študovanie, ktoré pri požiari dediny boli zničené. Nato ako 

22-ročný tkáčsky tovariš pracoval v cudzine; konečne jeden kňaz poslal ho do škôl, no ako 

gymnaziálny žiak následkom prílišného namáhania sa pozvoľna upadal do suchotín, ale zachránil sa 

tak, že sa často kúpaval v studenej vode dunajskej. Konečne po 14-ročnom horlivom pracovaní 

dosiahol svoj cieľ a bol r. 1852 vysvätený za kňaza. Boh odplatil ráznu pracovitosť jeho, keď ho urobil 
veľkým pomocníkom chorého ľudstva. Jeho dielo o vodoliečbe dosiahlo počas 10 rokov vyše 50 

veľkých vydaní.  

— Kto hladom a smädom je trápený, dá všetko, aby ho utíšiť mohol (tak Esau dal svoje prvorodenstvo); 
podobne robili i títo ľudia: vynaložili všetko (modlili sa, postili sa, neštítili sa nijakého opovrhnutia a 

pod.), aby hlad duše svojej utíšili. Kým hlad a smäd sú nepríjemné, túžba po raste v poznaní a svätosti 
spojená je s radosťami a neznepokojuje dušu našu ani najmenej. (Sv. Ter.) Úprimným domáhaním sa 
spravodlivosti budeme schopní k prijatiu milostí Božích. Tak budeme podobní človekovi, ktorý aby 

veľké množstvo vecí nabral do vreca, rozťahuje záhyby jeho; lebo i my túžbou svojou rozťahujeme 

záhyby srdca (Sv. Aug.); alebo budeme sa ponášať na suché drevo, čo lepšie horí. 

— Spása očakáva tých, čo túžia po spravodlivosti. ≪Kto sa domáha spravodlivosti, nikdy si nemyslí, 

že už došiel do cieľa, nikdy nepovie: Už je dosť. Ten vždy lačnie za spravodlivosťou. Nasledovne večný 

hlad zaslúži si i večné občerstvenie≫. (Sv. Bern.)  

 

5. Blahoslavení milosrdní; lebo oni milosrdenstva dôjdu. Zmysel týchto slov je : 

Blahoslavení sú tí, čo blížnym trpiacim v núdzi pomáhajú, lebo od Boha dosiahnu 
odpustenie svojich hriechov a po smrti im Boh bude milosrdným sudcom. 
 

Viď o tomto poučenie o skutkoch milosrdenstva tam, kde je reč o osohu, aký nám prinášajú. 
 

6. Blahoslavení čistí srdcom; lebo oni Boha uvidia. Zmysel  týchto  slov je : 
Blahoslavení sú tí, ktorých srdce nelipne na pozemských veciach; lebo oni už teraz 

lepšie poznajú Boha a po smrti uvidia ho z tváre do tváre. (l. Kor. 13, 12) 
 

Kto je pyšný, lakomý, nemierny a pod., ten nemá čisté srdce; lebo v srdci jeho sú veci pominuteľné, 
ako česť, peniaze, jedenie. Čistí srdcom sú len tí, čo nie sú si vedomí nijakého hriechu. (Sv. Zl.) Prečo 
sv. evanjelista Ján vnikol tak hlboko do ducha náboženstva (do hĺbky Božstva) ? Prečo všetci svätí, 

hoci boli nevzdelaní?  
— Voči tomu človek zmyselný nechápe, čo je Ducha Božieho. (1. Kor. 2, 14) Do nešľachetnej duše 

nevojde múdrosť, ani neprebýva v tele podmanenom hriechmi. (Múdr. 1, 4) Múdrosť neukazuje sa 

dušiam nečistým, no srdcu opravdu čistému nemôže sa skryt. (Sv. Bern.) Nemožné je, že by duch 
nečistý mal dar vedomosti duchovnej. (Kassian) Papier musí byť čistý, ak na ňom chceme písať; tak i 

Boh skrze Ducha Sv. môže robiť dojem len na takú dušu, čo je čistá od žiadosti telesných. (Rodr.) 

Slnko môže svietiť len do čistej vody.  

— Viď o tomto náuku o nevere v diele 1. 

 

7. Blahoslavení pokojní; lebo oni synmi Božími nazvaní budú. Zmysel  týchto  slov 
je: Blahoslavení sú tí, čo pre pokoj obeť prinášajú; lebo už teraz budú sa tešiť 
zvláštnej ochrane Božej a po smrti budú v nebi odplatení za premáhania svoje. 
 

Viď o tomto náuku o pokojamilovnosti. 
 

8. Blahoslavení, ktorí protivenstvo trpia pre spravodlivosť; lebo ich je kráľovstvo 
nebeské. Zmysel  týchto  slov je: Blahoslavení sú tí, čo pre svoju vieru alebo cnosť 
kresťanskú trpieť musia od blížnych svojich; lebo už teraz budú naplnení vnútornou 
radosťou a po smrti dosiahnu vysoký stupeň blaženosti. 
 
Akú neopísateľnú radosť mal sv. Štefan v čase kameňovania, keď videl nebo otvorené a Ježiša v sláve 
svojej! (Sk. ap. 7, 55) Akú potechu mohol mať sv. Vavrinec, ktorý v Ríme na žeravom železe bol pečený! 

(†258) Lebo žartoval, keď ho mučili a povedal miestodržiteľovi pohanskému: ≪Na jednom boku som 

už upečený, nuž daj ma obrátiť na druhý≫. Sv. Pavol dosvedčil: ≪Oplývam radosťou vo všetkom 

súžení svojom≫. (2. Kor. 7, 4) Akože by sv. mučeníci s takou ľahostajnosťou boli mohli znášať toľké 

muky, keby neboli bývali zmiešané s nebeskou sladkosťou ? (Sv. Aug.) Ó, veľké potešenie je podstúpiť 

niečo pre Ježiša Krista! (Sv. Zl.) O prenasledovaných pre Krista hovorí sám Kristus: ≪Odplata vaša 

hojná je v nebi≫. (Mat. 5, 12) Prenasledovania sú tie vzácne drahokamy, ktorými koruna svätých 

bude ozdobená. (Kard. Hugo) Ak raz chceš kraľovať s Kristom, nuž trp tu s Kristom. (Euseb. Cas.) Pre 
Boha trpieť je najväčšia česť na svete. O sv. mučeníkoch Viď diel I.  
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Rad blahoslavenstiev naznačuje, že pri snahe do neba sú 3 stupne:  
1. Musíme bojovať proti všetkému, čo je hriešne: pokorou, krotkosťou, smútkom nad 

hriechmi;  
2. musíme sa posvätiť : túžbou po dokonalosti a milosrdenstvom;  
3. musíme sa spojiť s Bohom: čistotou srdca, pokojom a znášaním trápenia.  

 
— Zasľúbením kráľovstva nebeského začína sa rad blahoslavenstiev a tak sa zas končí. Tým má sa 

povedať, že vo všetkých poukazuje sa na večnú spásu ako na odplatu. Čo sa chudobným duchom 

sľubuje ako kráľovstvo nebeské, to sa krotkým sľubuje ako zem, plačúcim ako potecha, túžiacim po 

spravodlivosti ako nasýtenie, milosrdným ako dôkaz milosrdenstva, čistým ako videnie Boha, 
pokojným ako synovstvo Božie, prenasledovaným ako kráľovstvo nebeské. Lebo pohľad na túto večnú 
odplatu povzbudzoval svätých k cnostnému životu, preto Cirkev na sviatok Všech svätých dáva čítať 

evanjelium o ôsmich blahoslavenstvách. 

 

Svetáci majú za bláznov tých, ktorých Kristus blahoslavenými nazýva. 
 

Svetáci majú zas iné zásady: 1. Najväčšie šťastie je bohatstvo, najväčšie nešťastie chudoba. Kto má 
niečo, musí to ukázať, aby na svete za niečo stál. 2. Nesmieme si v ničom dať ublížiť. 3. Šťastlivý je 

ten kto nemá trápenia a starosti. 4. Hľaďme, aby sme k niečomu prišli. 5. Čo inému robíme, z toho 

vôbec nič nemáme. 6. Užime si sveta, pokiaľ môžeme. 7. Musíme sa brániť , keď sa nám koná 

krivda. 8. Šťastný je ten, koho nič netrápi.  

— Právom mohol povedať sv. Pavol: ≪Múdrosť tohto sveta je bláznivosťou u Boha≫. (1. Kor. 3, 19) 

 
Tu sa končí učenie o mravoch. 
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TRETÍ DIEL. UČENIE O PROSTRIEDKOCH MILOSTI. 
 

TRETÍ DIEL KATECHIZMU: 
 
PROSTRIEDKY MILOSTI. 
 

1. Zo svojich vlastných síl nevládzeme ani veriť, ani zachovávať prikázania; k tomu 
potrebujeme milosť Božiu. (Viď I. diel.) 

 
2. Milosť Božiu dosiahneme hlavne cez prostriedky milosti, totiž: omšu, sviatosti a 

sväteniny; ďalej cez modlitbu a iné dobré skutky. (Viď. II. diel.) 
 

Avšak medzi prostriedkami k nadobudnutiu milosti je malý rozdiel. Niektoré môžu iba vyprosiť milosť, 

ako napr. obeta omše, modlitba a iné dobré skutky, kým iné, totiž sviatosti, udeľujú milosť. A všetky 
sviatosti udeľujú milosť pomoci (povzbudzujúcu, pomáhajúcu); no posväcujúcu milosť iba dve 

sviatosti, krst a pokánie. 

I. SVÄTÁ OMŠA. 

1. Obeta vôbec. 
 

Slovo ≪obetovať≫ (po latinsky offere — doniesť, podať, ponúknuť) značí predovšetkým: vydať 

niekomu z lásky alebo oddanosti niečo vzácne, vzdať sa niečoho vzácneho pre druhého. Keď otec 

vydáva všetky peniaze pre dietky svoje, čo do škôl chodia, ale sám v nedostatku žije, nuž hovoríme: 
on prináša veľkú  obetu pre svoje deti. Keď vojak na obranu vlasti ide do vojny a tam svoje zdravie 

a život nastavuje, hovoríme o ňom: obetuje sa za vlasť. No obyčajne nazýva sa obetou len to, čo pre 
Boha dávame. Chudobná vdova z lásky k Bohu darovala chrámu svoje posledné dva haliere; teda 

priniesla veľkú obetu. (Mar. 12, 43) Tobiaš v zajatí daroval z lásky k Bohu svoje peniaze chudobným 

Židom a s nebezpečenstvom svojho života staral sa o pochovanie usmrtených krajanov. Tobiaš teda 
tiež priniesol veľkú  obetu pre Boha. (Tob. 1) Obetu prinášali Židia, ktorí po obdržaní zákonodarstva 
na Sinaj odovzdávali Mojžišovi zlato, striebro, drahokamy, purpur a pod. na zariadenie svätostánku. 

(2. Mojž. 35) Obetu prináša i každý, kto zachováva príkazy Božie alebo koná skutky milosrdenstva. 
(Sir. 35, 2-4) Podstatnou vecou pri obete je teda vzdanie alebo zrieknutie sa nejakej nám cennej veci 

z ohľadu na Boha. Týmto vzdaním má sa vyjadriť, že Boh je naším najvyšším dobrom, našou 

blaženosťou a že teda preňho sme zaviazaní vzdať sa i toho, čo nám je najdrahšie.  
— Kto s dôrazom chcel ukázať také vzdanie sa, ten obyčajne zničil obyčajne viditeľnú vec ; zborením 

znemožnil, že by sa vec táto raz zase stala majetkom jeho. Zničením veci mal sa dať výraz i tomu, že 

sme nič pred Bohom. Obetný dar totiž zastupoval človeka. Preto obetujúci niekedy položil ruku na 

obetné zviera a potom bol pokropený teplou obetnou krvou, kým sa ešte parila. Také obety teda sú 
výrazom klaňania a tak i vlastnou obetou. Tak obetovali: Kain, Abel, Noe. Abel zabil a spálil prvotiny 

svojho stáda; jeho brat Kain spálil zas úrodu pozemskú. (1. Mojž. 4) Noe pri vykročení z korábu zabil 
a spálil zvieratá. (1. Mojž. 8, 20) 

 

1. Obetou nazýva sa dobrovoľné oddanie a zborenie viditeľnej veci, aby sme Boha 
ako najvyššieho Pána ctili. 
 
Nachádzame aj u ľudí, že tomu, koho chcú označiť alebo komu preukazujú poddanskú úctu, niekedy 

drahocenný dar odovzdávajú. Často počuť, že poddaní priniesli kráľovi ako dar prvé a najkrajšie 

plodiny svojho kraja alebo iné vzácne veci. Nuž hľa, niečo podobné robíme voči Bohu cez obetu.  
— Aj ako v štáte preukazuje sa kráľovi istá úcta, ktorá jemu výlučne patrí, tak je to aj voči Bohu; 

obeta je poddanská úcta, aká sa len Bohu preukazuje. 
 

2. Sú krvavé i nekrvavé obety. 
 
Ako už u obety Ábelovej a Kainovej vidno, obetujúci volil rozličné dary podľa majetku svojho. Volil 

obetu buďto z ríše zvierat: dobytok, ovce, kozy, holuby a pod. (krvavú obetu, lebo pritom krv tiekla), 

alebo z ríše rastlín (nekrvavú obetu, lebo pritom nijaká krv netiekla). Obety z ríše rastlín boli buďto 

pokrmy (múka, koláče, snopy a pod.) alebo nápoje (víno).  
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 — Zvieratá sa zabíjali, krv vyliala sa pred oltárom a mäso bolo spálené, niekedy i čiastočne zjedené 

kňazmi a obetujúcimi. Pokrmy sa buďto spálili alebo zjedli, víno sa zväčša vylialo pred oltárom. 
 

3. Obety sa môžu konať s úmyslom, aby sme Boha chválili, jemu ďakovali, jeho 
prosili alebo zmierili. 
 

Obetou totiž vyjadruje sa vnútorné zmýšľanie človeka. Človek, ktorý Boha náležite pozná a vie, že Boh 

je všemohúci Tvorca, múdry a dobrotivý Zachovávateľ a Riaditeľ sveta, bude i živo preniknutý citmi 
chvály, vďaky, dôvery, ľútosti. No lebo človek od prírody je tak uspôsobený, aby to čo vnútri ho dojíma 

i z vonku prejavoval, nuž toto vnútorné zmýšľanie chvály, vďaky, dôvery, ľútosti dokáže aj oddaním 
(odrieknutím sa, zborením) niektorej vzácnej veci. Preto, že toto vnútorné zmýšľanie pri obete 

podstatne je potrebné — lebo obeta bez zodpovedajúceho vnútorného zmýšľania bola by pokrytectvom 

— i samé kajúce zmýšľanie niekedy nazýva sa obetou. (Ž. 50, 19) Obety chvály konali sa každodenne 

v chráme jeruzalemskom; obetou vďaky napr. bola obeta Noemova pri vykročení z korábu; obety 

prosby konali sa napr. pred bitkou; zmierlivou obetou bola tá, ktorú Judas Machabejský dal konať za 

padlých vojakov. (2. Machab. 10, 43)  
 

4. Obety nachádzajú sa odjakživa u všetkých národov sveta. 
 

Obety sú odjakživa. Už deti prvých ľudí, Kain a Abel, obetovali. (1. Mojž. 4)  
— Obety nachádzame u židov a pohanov. U Židov boli každodenné obety; lebo každé ráno a každý 

večer konal najvyšší kňaz v mene ľudu obetu v chráme: obetu zápalnú (2. Mojž. 30, 7), potom nekrvavú 
z múky pšeničnej, oleja a kadidla (3. Mojž. 6, 14) a krvavú, totiž ročného baránka bez vady, s obetou 
pokrmu a nápoja, ktorá k nej patrila. (2. Mojž. 29, 38) Mimo toho v deň sobotný obetovali ešte dvoch 

ročných baránkov s chlebom i vínom. (4. Mojž. 28, 9) Tak i v jednotlivé sviatky bývali zvláštne obety.  

— Aj pohanské národy obetovali, lenže pri obetovaní zablúdili; lebo obetovali i ľudí a neobetovali 

pravému Bohu, ale modlám. Preto vraví sv. Pavol: ≪Čo pohania obetujú, obetujú diablom a nie 

Bohu≫. (1. Kor. 10, 20) Sv. Písmo hovorí, že kráľ moabitský, obliehaný kráľom Izraelským, na múre 
zabil svojho prvorodeného syna, aby si tak pomoc vyprosil. (4. Kráľ. 3, 27) Feničania a iné národy Ázie 

každoročne, no hlavne v núdzi, obetovali deti hlavnému bohovi ohňa Molochovi; rozpálili jeho kovovú 

sochu a potom do náručia tejto hádzali deti. Najviac ľudí obetovali Amerikáni, obzvlášť v Mexiku; 

mexickým pohanským kňazom muselo sa každoročne 20.000 ľudí odovzdať na obetu. Každému 

otvorili prsia, vytrhli srdce ešte za živa a vytlačili na pery modly. Aj u vzdelaných Grékov a Rimanov, 
ba aj u Nemcov bývali obety ľudí. Ešte dnes nachádzajú sa také medzi pohanmi; tak pohanskí Indovia 

pravidelne obetujú mladých ľudí na návršiach: priviažu ich k stromom a potom všetok ľud tancuje 

okolo nich a každý odreže si kus mäsa z tela obete. Hľa, akí nešťastní sú ľudia bez náboženstva 

kresťanského! 

 

5. K obete boli ľudia najviac popudzovaní povedomím svojich hriechov a snahou po 
zmierení sa s Bohom; ďalej preto, že Boh obety často schvaľoval alebo žiadal. 
 
Povedomie svojich hriechov bolo ľuďom mohutným popudom k obete. Preto hovorí sv. Pavol:           

≪Obety sú každoročným pripomínaním hriechov≫. (Žid. 10, 3); a zase: ≪Bez vyliatia krvi niet 

odpustenia≫. (Žid. 9, 22)  

— Boh často schvaľoval obety; tak ukázal svoje zaľúbenie v obeti Ábelovej (1. Mojž. 4, 4), v obeti 

Noemovej (1. Mojž. 8, 21), v obeti proroka Eliáša, ktorú dal stráviť ohňom z neba. (3. Kráľ. 18, 30)  

— Niektoré obety žiadal Boh výslovne ; tak od Abraháma žiadal obetovanie Izáka. (1. Mojž .22) Skrze 

Mojžiša dal Židom zvláštne predpisy o obete. (3. Mojž. 1 7; 16, 22) Táto okolnosť, že Boh obety často 

schvaľoval alebo zrovna žiadal, bola potomstvu ľudskému mohutným popudom k obete.  

 

6. Obety národa židovského, obzvlášť veľkonočný baránok a obeta v deň zmierenia, 
boli predobrazy veľkej krvavej obety, ktorú Vykupiteľ mal konať na hore Kalvárii. 
(Žid. 10, 1 - 9 ) 
 
Obety Starého zákona boli tieň krížovej obety Kristovej. (Kol. 2, 17) V Starom zákone všetko je plné 

krvi: je to predobraz krvi Kristovej, ktorá nás očistiť mala. (Bossuet) Vo veľký deň zmierenia dialo sa 
medzi iným nasledujúce: najvyšší kňaz vložil obe ruky na hlavu jedného kozla, ktorý za hriechy ľudu 

mal byť obetovaný, a vyznal súčasne  hriechy ľudu (akoby všetky hriechy ľudu mali byť prenesené na 

toto zviera); nato kozol bol zahnaný na púšť, aby sa znázornilo, že hriechy ľudu pred očami Božími 

preč odniesol. (3. Mojž. 16) O veľkonočnom baránkovi Viď v I. diele.  
— Obety Starého zákona mali svoju silu len skrze krížovú obetu Kristovu, na ktorú sa vzťahovali. Tak 

krv veľkonočného baránka natretá na dvere mala svoju silu len preto, že predznamenala krv Baránka 

Božieho, Ježiša Krista. So staro-zákonnými obetami je to tak, ako so Stanovami panovníkov 
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svetských; hoci tieto sú bez života a reči, predsa už mnohým, čo k ním sa utiekali, zachránili život. 

(Sv. Zl.)  
— Lebo židovské obety boli predobrazy zmierlivej obety Vykupiteľovej, nuž prestali, keď táto bola 

vykonaná; tak predpovedali to už proroci. (Dan. 9, 27; Os. 3, 4) Poslovia nemajú účel, keď to čo 

zvestujú, už je tu. (Sv. Lev Vel.) S obetami Starého zákona urobil Boh tak, ako umelec, čo po 
dokonanej práci rozbije formu, do ktorej dielo vlial.  
— Ani pohanské obety neboli niečo iné, ako hľadanie vlastnej zmierlivej obety; obetovali bezvadné 

zvieratá, malé deti, hľadali teda dokonalú čistú obetu; okrem toho v obetovaní nenachádzali konca, 

zdali sa byť toho presvedčenia, že je nemožné zahladiť hriechy krvou býkov a kozlov (Žid. 10, 4) alebo 

inými zarezanými obetami zmieriť božstvo. Potrebná bola obeta nekonečnej ceny. 
 

2. Krížová obeta Kristova. 

 

1. Ľudstvo bolo vykúpené krížovou obetou Kristovou. 
 

Vlastne celý život Krista môže sa nazývať ustavičnou obetou. Táto obeta začala sa už pri vtelení; lebo 
vtedy vzdal sa ako Syn Boží svojej vážnosti Božskej a vzal na seba podobu služobníka. (Fil. 2, 7) Vzdal 

sa i slobody vôle svojej a bol poslušný svojmu Otcovi nebeskému až do smrti, áno až do smrti, na 

kríži. (Fil. 2, 8)  
— Táto obeta trvala po celý život Krista. Lebo Spasiteľ zriekol sa všetkých statkov pozemských; preto 

sám hovoril: ≪Líšky majú svoje brlohy a vtáci nebeskí svoje hniezda; ale Syn človeka nemá, kde by 

sklonil hlavu svoju≫. (Mat. 8, 20) Ba často odoprel si i pokrm telesný, napr. z príležitosti rozhovoru 

so Samaritánkou; vtedy povedal apoštolom, ktorí mu jedlo dať chceli: ≪Môj pokrm je, aby som činil 

vôľu toho, ktorý ma poslal, aby som dokonal dielo jeho≫. (Ján 4, 34) Hoci prácou unavený, odoprel 

si neraz i nočný odpočinok; lebo nie zriedka išiel na horu a ≪strávil noc v modlitbe s Bohom≫. (Luk. 

6, 12) Ochotne vzdával sa Kristus svojej slávy; nehľadal slávu svoju. (Ján 8, 50) Mlčky trpel posmech 

a potupu, obzvlášť po svojom zajatí pred sudcami (Luk 23, 11); dal sa postaviť na úroveň s vrahmi a 

ukrižovať medzi nimi (Mar. 15, 27), ba dopustil i prednosť pred sebou vrahovi Barabášovi. (Mat. 27, 

17) Konečne na kríži dal najlepšie čo mal, totiž život svoj ; preto hovoril: ≪Väčšej lásky nik nemá nad 

tú, že totiž život svoj dáva za priateľov svojich≫. (Ján 15, 13) Teda úplným právom mohol Kristus 

pred svojou smrťou zvolať: ≪Dokonané je ! ≫ (Ján 19, 30) Avšak vlastná zmierlivá obeta Kristova 

začína sa s jeho umučením na kríži a končí sa s jeho smrťou. Tu dal Kristus obetovať svoje telo. Toto 

síce nebolo zabité, rozdelené a spálené, ako u druhých  obetí, no predsa strašne zohavené a života 

svojho pozbavené. Na kríži mohol Spasiteľ hovoriť: ≪Ja však červ som a nie človek. (Ž. 21, 7) Vyliaty 

som, ako voda, a rozviazané sú všetky kosti moje≫. (Ž. 21, 15) Proroci z ohľadu na zmierlivú obetu 

Vykupiteľovu nazývajú Mesiáša obetným baránkom. Ján Krstiteľ, ktorý raz videl Krista k sebe 

prichádzať zvolal: ≪Ejhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta!≫ (Ján 1, 29) Sv. Pavol hovorí:  

≪Baránok náš veľkonočný, Kristus, je obetovaný≫. (1. Kor. 5, 7) 

 

Avšak krížová obeta líši sa od ostatných tým, že pri nej obetujúci kňaz je sám obetou; 
ďalej tým, že má nekonečnú cenu. 
 
Lebo Kristus sám seba obetoval, často nazýva sa kňazom, i najvyšším kňazom. (Žid. 5, 5) On sám bol 

obetným darom, sám obetujúcim kňazom. (Sv. Aug.) Vojaci boli len nástroje, ktoré Kristus používal. 
Keby Kristus nebol chcel, neboli by mali nad ním nijakej moci. To ukázal im už na hore Olivovej; lebo 

slovo ≪Ja som≫ zrazilo ich na zem.  

— Vojaci už i preto nemohli byť obetujúcimi, lebo zabitím Krista nevykonali bohumilého skutku, ale 
spáchali najväčší  zločin zo všetkých zločinov. Kristus bol obetovaný, lebo sám chcel. (Is. 58, 7)   

— Všetky obety, konané pred Kristom, neboli vstave zmieriť Boha s ľuďmi; lebo všetky dovedna mali 

len konečnú cenu. Preto hovorí sv. Pavol: ≪Nemožné je, že by krvou býkov a kozlov hriechy zahladené 

boli≫. (Žid. 10, 4) Tieto obety mohli len hriech pripomínať a budiť v človeku kajúce zmýšľanie, no 

nemohli sami sebou spôsobiť očistenie od hriechu. Ale celkom inak má sa vec so zmierlivou obetou 

Kristovou. 
 

2. Krížová obeta Kristova bola zastupujúcou obetou za hriechy celého ľudstva, 
ďalej i hojne zadosťčiniacou. 

 
Kristus trpel miesto nás. Už prorok predpovedal o ňom: ≪Ranený je pre neprávosti naše, potretý pre 

hriechy naše≫. (Is. 53, 5) Preto sv. Ján Krstiteľ, vidiac Ježiša prichádzať, zvolal: ≪Ajhľa, Baránok 

Boží, ktorý sníma hriechy sveta !≫ (Ján. 1, 29) Kristus, druhý Adam, hlava pokolenia ľudského, trpel 

za svoje údy. Kristus, dobrý pastier, položil život svoj za ovce svoje. (Ján 10, 15) Zastupujúce 
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zadosťučinenie je možné. Vieme z obyčajného života, že nielen majetok, ale i hanba alebo zásluhy 

prechádzajú na potomkov. Lebo nielen rodiny, ale i celé národy sú pyšné na slávnych mužov, čo z 

nich pochádzajú, a z druhej strany často celé rodiny, ba i národy boli ťažko trestané pre jedného 

jediného človeka. Aj hriech dedičný prešiel na celé pokolenie ľudské; teda i nekonečné zásluhy 
jedného jediného človeka môžu prejsť na celé pokolenie ľudské. Ľudia  sú akoby údy jedného veľkého 
tela.  

— Kristus zadosť učinil za hriechy celého ľudstva, tak za hriech dedičný, ako i za všetky osobné 

hriechy. Preto hovorí sv. apoštol Ján: ≪On je zmierenie za hriechy naše a nielen naše, ale i celého 

sveta≫. (1. Ján 2, 2) Kristus zomrel za všetkých. (2. Kor. 5, 15) Kristus je pravý obetný baránok, 

ktorého obetou nevymaňuje sa snáď jeden národ z otroctva faraónskeho, ale celý svet zo zajatia 

diabolského. (Pap. Lev. I.) Hoci Kristus za všetkých zomrel, predsa nie všetci dostanú dobrodenie jeho 

smrti, ale len tí, ktorým sa oznamujú zásluhy jeho umučenia. (Sn. Tr. 6, kap. 3)  

— Kristus hojne učinil zadosť; trpel viac než bolo potrebné. Ako oceán jednu kvapku, tak 

zadosťučinenie Kristovo prevažuje našu vinu. (Sv. Zl.) Jediná kvapka krvi Kristovej bola by postačila 

k zmiereniu za hriechy celého ľudstva. (Sv. Reh. Naz.) Veď Kristus je pravý Boh a tak i najmenší z 
jeho skutkov má nekonečnú cenu. Kristus trpel ešte viac, ako človek vôbec trpieť môže. Preto zvolal 

na kríži: ≪Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?≫  

 

Kristus preto toľko trpel, aby nám ukázal, aká veľká je láska jeho k nám a ako veľmi 

hriech uráža Boha. 
 

Postačovala ovšem i modlitba, aby sme vykúpení boli: no nedostačovala, aby sa nám ukázala láska 

Božia. Čo k vykúpeniu bolo dostatočné, nedostačovalo láske. (Sv. Zl.) Lebo nám Kristus toľkú lásku 
preukazuje, preto ctíme najsvätejšie srdce Ježišove. Srdce totiž je stredisko telesného života; odtiaľ 

krv vteká do tela a v ňom udržuje život. No lebo telo úzko súvisí s duchom, nuž srdce je stredom i 
duchovného života a považuje sa za východisko všetkých želaní (túžob) a citov človeka. (Preto výraz: 

srdce raduje sa, srdce je dojaté, pohnuté a pod.) Z toho dôvodu srdce považuje sa obzvlášť za sídlo 
lásky. Keď teda ctíme srdce Ježišovo, pripomíname si veľkú lásku Kristovu k nám a povzbudzujeme 
sa tak ešte väčšmi k protiláske. K rozšíreniu pobožnosti k najsv. srdcu Ježišovmu použil Boh 

francúzsku mníšku Margitu Máriu Alacoque (č. alakok) v burgundskom meste Paray-le-Moniale 

(†1690) Tejto sa viac ráz zjavil Spasiteľ i ukázal jej svoje srdce, kopijou prebodnuté, z ktorého ohnivé 

lúče vychádzali; ono bolo opletené tŕňovou korunou (pre potupu, akú hriešnici robia láskavému 
Spasiteľovi) a malo na sebe blýskavý kríž. Spasiteľ žiadal, aby také obrazy sv. srdca k úcte vystavené 

boli, a sľúbil hojné milosti a požehnania všetkým, čo najsv. srdce ctiť budú; obzvlášť sľúbil im 

nasledujúce milosti: milosti stavu, domáci pokoj, potechu v trápení, pomoc pri smrti, požehnanie v 
podnikoch, zmáhanie sa v dokonalosti. Kristus žiadal i slávenie sviatku Srdca Ježišovho a síce v 

piatok po oktáve Božieho Tela. Deň tento volený je veľmi príhodne; lebo veď v piatok dal Spasiteľ 

najväčší  dôkaz lásky skrze prehorkú smrť svoju; srdce jeho prestalo biť a bolo prebodnuté kopijou. 

Aj sviatosť oltárna je veľký dôkaz lásky Spasiteľovej k nám; ako v šošovke sústreďujú sa lúče slnečné, 

tak v sviatosti oltárnej spojené sú lúče božského Slnka lásky. Preto zvlášť sviatok Božieho Tela 

pripomína nám veľkú lásku Kristovu k nám. Proti pobožnosti k najsv. srdcu spočiatku veľmi sa brojilo 

(ako proti všetkému, čo je z Boha), ale ona rýchle šírila sa po celom svete a často bola odmenená 
mimoriadnymi milosťami. Neskoršie viacerí pápeži veľmi odporúčali túto pobožnosť, tak Klement XIII. 

9. feb. 1765 a Pius IX. 19. aug. 1864.  

— Aj preto Kristus toľko trpel, lebo i v utrpení chcel byť vzorom naším; trpel za nás a zanechal nám 

príklad. (1. Pet. 2, 21) Veď on sám povedal: ≪Dal som vám príklad≫ (Ján 13, 15) 

 

3. Aby nám oznámil milosti na kríži získané, ustanovil Kristus prostriedky 
milosti, obzvlášť obetu omše a sviatosti. 
 
Prostriedky milosti sú lieky milosrdného Samaritána, Ježiša Krista. Sú to žľaby, ktorými božský 
Vykupiteľ dáva nám pritekať milosti svoje, získané na kríži. (Sv. Bonav.) Bok Pána bol otvorený, lebo 

v ňom prostriedky milosti Cirkvi takrečeno majú svoj pôvod. (Sv. Aug.) Na každom prostriedku milosti 

Cirkvi visí kvapka krvi Kristovej. (Bisk. Martin) Lebo prostriedky milosti Cirkvi oznamujú milosti, 
ktoré z kríža sv. sa rozlievajú, nuž Cirkev vo vysluhovaní prostriedkov milosti vždy užíva znak sv. 

kríža. ≪Kríž je prameň všetkého požehnania≫. (Sv. Lev. Vel.) Milosť Kristova pribitá je len na kríž a 

drží sa ho pevne. (Boudon) To má sa rozumieť i tak, že trápenie a milosť úzko dovedna sú spojené.  

— Ako slnko nestratilo svetlo a teplo tým, že už tisíce rokov na zem svieti a ju zohrieva, tak neubúda 

ani z pokladu krížovej obety Kristovej, hoci by sa ľudom po tisíce rokov udeľovali milosti a spasenie. 

(Walter) 
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Kto prostriedky milosti neužíva, ten navzdory smrti Kristovej nemôže byť spasený. 
 

I telesný liek len vtedy vymôže zdravie, keď ho chorý užíva. ≪Ten, čo ťa stvoril bez teba (t.j. bez tvojho 

pričinenia), nespasí ťa bez teba≫. (Sv. Aug.) Diabol napína všetky svoje sily, aby ľudí o cirkevné 

prostriedky milosti pripravil. Robí, ako vojvodca Holofernes, ktorý pri obliehaní Betulie odklonil vodu, 

aby do mesta netiekla a aby ho tak čím skôr zajať mohol; lebo aj on odráža kresťanom prítoky milosti, 
našeptávajúc im, aby proti týmto cítili nechuť a protiveň. 
 

3. Ustanovenie a podstata obety sv. omše. 
 

Lebo veriaci pri krížovej obete Kristovej nemohli byť prítomní, Kristus postaral sa o to, 
aby aspoň pri jej obnovení prítomní byť mohli a nadobudli si tie isté zásluhy, ako 
keby pri kríži stáli. (Koch.) 
 

1. K obnoveniu obety krížovej a oznámeniu jej zásluh jednotlivým ľuďom 
Vykupiteľ ustanovil obetu nekrvavú a síce pri poslednej večeri, keď chlieb na 
svoje telo a víno na svoju krv premenil a dal požívať svojim apoštolom. 
 

Kristus totiž po umývaní nôh zasadol k stolu, vzal chlieb do rúk svojich, pohliadol k nebu, ďakoval, 

žehnal ho, lámal a dával apoštolom svojim, hovoriac: ≪Vezmite a jedzte; lebo toto je telo moje≫. 

Potom, keď apoštoli už prijali a užili telo Kristovo, vzal Kristus kalich s vínom, ďakoval, žehnal ho a 

dal svojim učeníkom, hovoriac: ≪Vezmite a pite; lebo toto je krv moja, krv novej a večnej zmluvy, 
tajomstvo viery (tajomstvo, na ktorom vaša viera bude skúšaná), ktorá za vás a za mnohých bude 

vyliata na odpustenie hriechov. Toto čiňte na moju pamiatku≫. 
 

Avšak po takom premenení nezmenili sa spôsoby (podoby) chleba a vína. 
 

Telo Kristovo teda nevyzeralo ako ľudské, ale ako chlieb; malo vôňu, chuť, váhu, farbu atď. t.j. spôsob 

chleba. Aj krv Kristova nevyzerala ako červená krv, ale ako víno; mala vôňu, chuť, váhu, farbu atď. 
t.j. spôsob vína. (Ďalšie o tom viď v náuke o najsv. sviatosti oltárnej.) 

 

Slovami: ≪Toto čiňte na moju pamiatku≫ dal Kristus apoštolom a ich nástupcom 

rozkaz a moc konať tú istú obetu. (Sn. Tr. 22, 1) 
 
Keď Kristus svojim dvanástim apoštolom dal jesť svoje telo a piť svoju krv, rozkázal im, aby miesto 
obetných zvierat obetovali jeho samého. (Sv. Reh. Nis.) Na pamiatku vymanenia sa z otroctva 

egyptského uložil Boh Židom, aby každoročne zabili veľkonočného baránka; práve tak chcel Boh, aby 

na pamiatku krížovej smrti Kristovej a vykúpenia ľudstva z otroctva diabolského zvláštna obeta 

konaná bola. (Sn. Tr. 22, 1) Keďže nám obeta táto krížovú obetu Kristovu mala pripomínať, preto 
ustanovil ju Kristus v deň pred svojim horkým umučením. 
 

Túto obetu konali už sv. apoštoli a odjakživa ich nástupcovia, biskupi a kňazi. 
 
Kresťania už za čias apoštolských schádzali sa k lámaniu chleba (Sk. ap. 2, 42), obzvlášť v nedele. 

(Sk. ap. 20, 7 a 11) Sv. Pavol hovorí častejšie o žehnaní a pití kalicha, aj o lámaní chleba a jedení 

chleba (1. Kor. 10, 16; 11, 26); hovorí tiež: ≪My (kresťania) máme obetný oltár, z ktorého nesmú jesť 

tí, čo stánku slúžia≫, totiž židia. (Žid. 13, 10) Sv. apoštol Ondrej prokonsulovi, ktorý ho vyzval 

obetovať modlám, povedal: ≪Ja každodenne obetujem na oltári všemohúcemu pravému Bohu nie 

mäso býkov, nie krv baránkov, ale nepoškvrneného Baránka Božieho; a keď všetok ľud veriaci jedol 

sväté mäso jeho, Baránok, čo bol obetovaný, ešte vždy zostáva neporušený a živý≫. Sv. Justín (okolo 

150) v prvom svojom spise na obranu kresťanov, poslanému rímskemu cisárovi, spomína čiastky 

kresťanskej obety: čítanie a vysvetľovanie sv. Písma, obetovanie chleba a vína, premenenie obetných 

darov a rozdávanie ich. (Meh.) Keď sv. pápež Sixtus k mučeníckej smrti bol vedený, ponáhľal sa za 

ním sv. jahen Vavrinec a privolal mu: ≪Svätý otče, bezo mňa ideš tam, keď si inak bez posluhovania 

môjho nikdy nekonával svätej obety!≫ (258). Najdávnejší sv. otcovia spomínajú obetu omše. Sv. Irenej, 

biskup lyonsky (†202), hovorí: ≪Obeta Nového zákona je sv. večera Pána; Kristus ustanovil ju za 

sviatosť a obetu zároveň. Cirkev koná obetu túto po celom svete≫. Sv. Cyprián, biskup kartagsky 

(†258), hovorí: ≪Kňazi v Cirkvi práve tak konajú obetu, ako ju sám Kristus konal≫ ; ďalej: ≪My 

každodenne konáme obetu, v čase prenasledovania i pokoja, čím pripravujeme veriacich, aby sa i 

mučením obetovali≫. Pápež Lev Veľký hovorí: ≪Jedna obeta tela a krvi Krista Pána nahrádza teraz 

všetky rozličné obety≫.  
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— I početné vyobrazenia na stenách v katakombách dajú usudzovať na tú obetu, taktiež najstaršie 

liturgie, t.j. knihy, čo obsahovali modlitby pri obete a predpisy k jej konaniu, ďalej oltáre, kalichy a 
omšové rúcha z najdávnejších časov, z ktorých niektoré i dodnes sa zachovali (tak drevený oltár, na 

ktorom Peter a nasledujúci pápeži až po Silvestra temer po tristo rokov obetovali). Načože by všetky 

predmety tieto boli bývali, keby vtedy kresťania neboli mali obetu?  
— Ba všetci bludári do 10. storočia neopovážili sa vystúpiť proti tejto obete. Neskoršie proti nej 

najväčšmi vystupoval Luther ≪na radu diablovu≫, ako on sám povedal. 

 

Táto obeta už v Starom zákone bola zvestovaná nielen predobrazmi, ale i 

proroctvami. 
 
Rozličné obety Starého zákona boli predobrazmi tejto opravdivej obety (Sv. Aug.); tak obeta Ábelova, 

ktorá Bohu bola príjemná (1. Mojž. 4), lebo ju konal vo viere v budúceho Vykupiteľa a v obetu jeho 
(Žid. 11, 4), ďalej obeta Abrahámova, ktorý z poslušnosti voči Bohu obetoval svojho syna Izáka na 

hore Morii bez toho, že by krv jeho bol vylial (1. Mojž. 22); obzvlášť obeta Melchisedechova (po 

slovensky: kráľa spravodlivosti), kráľa salemského (t.j. kráľa pokoja), ktorý chlieb a víno Bohu 
obetoval. (1. Mojž. 14) Všetky tri menované obety spomínajú sa pri obete omše sv., a síce hneď po 

pozdvihovaní. Kňaz totiž prosí Boha, aby nám pri obete tak milostivý bol, ako Ábelovi, Abrahámovi 

a Melchisedechovi pri ich obeti.  
— Aj proroctvami bola zvestovaná obeta omše. Dávid prorokoval, že Vykupiteľ bude kňazom na veky 

podľa poriadku (spôsobu) Melchisedechovho. (Ž. 109, 4) Prorok Malachiaš zvestoval obetu omše sv. 

Židom, ktorí po návrate zo zajatia obetnú službu zle konali, keď hovoril: ≪Nemám zaľúbenia vo vás, 

praví Pán zástupov, a neprijmem už z vašej ruky nijakého daru obetného. Lebo od východu slnka až 
na západ oslavovať sa bude meno moje medzi národmi a na každom mieste bude sa konať menu 

môjmu obeta čistá ≫ (v hebrejčine: obeta pokrmov z múky). (Mal. 1, 10 -11 ) 

 

2. Obetu ustanovenú Kristom pri poslednej večeri nazývame sv. omšou alebo 
obetou omše sv. 
 

V prvých storočiach kresťanských na začiatku obety katechumeni (t.j. tí, čo sa k prijatiu sv. krstu 
pripravovali) a kajúcnici bývali z kostola von posielaní. Posielanie (po latinsky missio) dialo sa 

vyvolaním slov: missa est. Za vtedajších časov, ako z dejepisných prameňov dá sa dokázať, používali 

tieto slová pri rozpúšťaní akéhokoľvek zhromaždenia a tak chceli dať na vyrozumenie, že 
zhromaždenie je rozpustené. Tak bolo i v kostole, a obetný úkon, čo po takom rozpustení 

(katechumenov a kajúcnikov) nasledoval, menoval sa missa, z tohto slova vzniklo potom slovenské 

mša alebo omša. Výraz tento používa už pápež Pius I. (okolo 141); v spisoch sv. Augustína a Ambróza 

vyskytuje sa už veľmi často. Slovo missa môže pochádzať i odtiaľ, že pri slovách premenenia chleba 

a vína posiela sa Syn Boží z neba na zem. (Sv. Tom. Akv.) A veriaci potom zase posielajú ho zo zeme 

do neba skrze kňaza a tento skrze službu anjelov. ≪Najprv Boh posiela k nám na oltár svojho Syna, 

potom Cirkev toho istého Krista posiela k Otcovi, aby za hriešnikov orodoval≫. (Sv. Bonav.) 
 

Obeta omše je strediskom celej bohoslužby katolíckej. 
 

Mnohé sviatosti a sväteniny udeľujú sa len v spojení s omšou. Omša má sa k ostatnej bohoslužbe, 
ako drahokam k svojej obrube (t j. k tomu, do čoho je vpravený). (Hurter.) Ona je jazero, kde splývajú 

potoky milosti krížovej obety, skadiaľ sa potom svätými sviatosťami ako žlabami na ľudí rozlievajú. 
Sv. omša je denne vychodiace slnko milosti, ktorého biele papršleky lámu sa sedemnásobne v 

sviatostiach a tak tvoria zlatú dúhu pokoja, čo bohatstvá nebeské spája s chudobou pozemskou. 
(Gihr.)  
— Sv. omša hodnosťou oveľa stupňov prevyšuje sv. sviatosti; lebo tieto sú len nádoby milosrdenstva 

pre živých, omša však je nevyčerpateľné more božskej štedrosti pre živých i mŕtvych. (Cochem.) Sv. 
omšou majú ľudia takrečeno už vopred nebo na zemi, lebo touto obetou majú pred sebou Stvoriteľa 

neba i zeme a môžu sa ho i rukami dotýkať. (Urb. VIII.) Koľko kvapiek má more, koľko lúčov slnko, 

koľko hviezd nebo, koľko kvetov zem, toľko tajomstiev zahrňuje v sebe obeta sv. omše. (Sv. Bonav.) 
Vezmi preč túto obetu z Cirkvi katolíckej, a nič nezostane, leda nevera a blud. (Sv. Bonav.) Keby obeta 

sv. omše nebola taká výborná, nebol by diabol vzbudil jej toľko nepriateľov medzi bludármi. (Kochem) 
 

Obeta omše je naozaj katolícka, lebo koná sa ustavične po celom svete a síce až do 

konca sveta. 
 
V súčasnosti slúži sa denne na celej zemeguli asi 350.000 sv. omší. Každú hodinu dňa slúžia sa omše: 

u nás v Európe od rána až do 12. hodiny poludňajšej; keď u nás je poludnie, v Amerike; keď u nás je 

večer, na ostrovoch Tichého oceána (5 mil. katolíkov); keď my spíme, v Austrálii a potom v Ázii. Teda 
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vskutku podľa predpovedania proroka ≪od východu slnka až na západ koná sa čistá obeta pokrmu 

medzi všetkými národmi a na každom mieste≫ (Mal. 1, 10)  

— Obeta omše bude sa konať až do súdneho dňa. (1. Kor. 11, 26) Už Dávid zvestoval, že Vykupiteľ 

bude kňazom na veky, ako Melchisedech. (Ž. 109, 4) Preto ani všetci nepriatelia Cirkvi, ba ani len 

antikrist, nedosiahnu že by obeta omše už prestala. Posledná obeta omše bude v posledný deň sveta. 

Kristus mienil obzvlášť obetu omše, keď povedal: ≪Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia 

sveta≫. (Mat. 28, 20) 

 

3. Sv. omša preto je obeta, lebo sa ňou krížová smrť Kristova tajuplným spôsobom 
označuje a sprítomňuje. 
 

Už oddelené spôsoby chleba a vína označujú zničenie človečenstva Kristovho (Sv. Tom. Akv.); lebo 

telo a krv Krista tu práve tak sú oddelené, ako na kríži, kde krv mnohými ranami z tela tiekla. 

Oddelené spôsoby teda označujú zabitie obetného Baránka Krista.  

— Už i spôsob chleba a spôsob vína samy sebou označujú umučenie a smrť Kristovu. Lebo chlieb je 
pripravený zo zŕn pšeničných, ktoré najprv boli zomleté a potom na ohni upečené. Víno je pripravené 

z tlačeného hrozna. Mletie a pečenie pšeničných zŕn živo pripomína bolesti tela Kristovho, tlačenie 

hrozna na tečenie krvi Kristovej. Okrem toho Kristus slovami premenenia prenáša sa do nízkeho 
stavu, ktorý temer zničeniu sa rovná. Veď pri premenení Kristus berie na seba podobu pokrmu. 

Nepoznať jeho božskú velebnosť, ba ani len jeho ľudskú prítomnosť, ≪Kristus, Kráľ neba i zeme, 

slovami premenenia prenáša sa do stavu chatrnosti, aký temer zničeniu sa rovná. Nevidno tu ani 

jedného lúča jeho slávy, ktorý predsa i z jeho ľudskej postavy vyžarovala a svet úctou naplňovala. Pri 

svojom narodení v Betleheme ešte bol podobný ľuďom, no tu zdá sa byť kúskom chleba≫. (Kochem) 

Na kríži bolo skryté iba božstvo Kristovo, tu mimo toho skryté je i jeho človečenstvo. (Sv. Tom. Akv.) 

Ten, ktorého nebesia objať nemôžu, leží zamknutý, ako v žalári, v malej podobe chleba; ten, ktorý s 

velebnosťou sedí na tróne nebeskom, leží tu ako poviazaný baránok. Celé vojsko nebeské pozerá s 

úžasom, ako človečenstvo Kristovo, tak slávne v nebi, na oltári tak sa upokorilo a uponížilo. (Kochem.) 
Týmto sebauponížením zmieruje Kristus Otca, nahnevaného na nás; lebo niet lepšieho prostriedku 

zmieriť urazeného, ako uponížiť sa pred ním. Tak kráľ Achab tým, že sa pred Bohom náramne 

uponížil, odvrátil od seba prísny trest, akým sa mu Boh vyhrážal skrze Eliáša (3. Kráľ. 21, 27); 

podobne jednali i Ninivčania. (Jon. 3) Slová kňazove pri premenení (chleba a vína) sú teda akoby meč, 

ktorým sa obetný Baránok Kristus tajuplným spôsobom zabíja.  

— Aj požívaním, teda oddelením spôsobov chleba a vína označuje sa krížová smrť Kristova. Preto 
hovorí sv. Pavol, že požívaním tela a krve zvestuje sa smrť Pánova. (1. Kor. 11, 26)  
— No pri omši deje sa nie snáď iba vyobrazenie krížovej smrti Kristovej, ale skutočné sprítomnenie 

tejto smrti, lebo veď pod oboma spôsobmi pri omši prítomný je sám Kristus. Sprítomnenie krížovej 

obety dostačuje, aby sa nám dostalo zásluh tejto obety. Kto sa uchádza o nejaký úrad, ten k 
prosbopisu nemusí pripojiť pôvodné svedectvo, dostačuje úplne, keď prípoji vrchnostensky potvrdený 
odpis tejto listiny. Tak ani Kristus, aby nám poskytol zásluhy vykúpenia, nepotreboval ešte raz 

zomrieť, teda opakovať krížovú obetu; úplne dostačovalo verné sprítomnenie tejto obety.  

— Že Kristus pri poslednej večeri mal úmysel ustanoviť obetu, dal na vyrozumenie už tým, že k tomuto 
svätému úkonu vyvolil práve čas, v ktorý sa veľkonočný baránok zabíjal a požíval. Aj použil podobné 

slová, ako Mojžiš pri uzatváraní starej zmluvy; Mojžiš totiž po zákonodarstve na Sinaji postavil oltár, 

zabil zvieratá, pokropil ľud krvou zvierat a hovoril: ≪Toto je krv zmluvy, ktorú Pán s vami učinil≫. 

(2. Mojž. 24, 8) Podobne hovoril Kristus pri poslednej večeri. Teda i tu musela byť obeta. Pozoruhodné 
je tiež, že horké umučenie Kristovo a smrť jeho nasledovali bezprostredne po poslednej večeri. Tým dal 

na vyrozumenie, že je to jedna a tá istá obeta. Snem Tridentský slávnostne dosvedčil: ≪Spasiteľ náš 

pri poslednej večeri ustanovil viditeľnú obetu, aby tým vyobrazil obetu krvavú, ktorá sa na kríži konať 

mala, a zachoval jej pamiatku až do konca sveta≫. (Sn. Tr. 22, 1) Ak náboženstvo kresťanské má byť 

najdokonalejším, musí mať i najsilnejší výraz poklony, obetu; inak by v dokonalosti zaostávalo za 

inými. Keby v kat. Cirkvi nebolo obety, neboli by sa splnili ani mnohé predobrazy a proroctvá Starého 

zákona; to nedá sa ani myslieť. 

 

4. Hlavným účelom obety omše je zmierenie Boha. 
 

To nasleduje zo slov Kristových pri poslednej večeri: ≪Toto je krv moja... ktorá na odpustenie hriechov 

bude vyliata≫. Táto nekrvavá obeta teda je — ako obeta krížová — opravdivá obeta zmierlivá. (Sn. Tr. 
22, 2) Skrze ňu síce nevykupujeme sa znovu, ako krvavou obetou na kríži, ale nadobúdame si ovocie 

vykúpenia (krížovej obety). (Sn. Tr. 22, 2) Ani táto nekrvavá obeta sama sebou nie je vstave zmieriť s 

Bohom jednotlivých ľudí; ale pôsobí, že svoje hriechy uznajú, oľutujú, z nich sa vyspovedajú a im sa 

vyhýbajú. 
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5. Pri obete omše je Kristus obetujúcim kňazom a aj obetným darom. 
 
Kristus je obetujúcim kňazom. Kňaz na oltári je len námestník Kristov alebo nástroj, ktorý Kristus 

používa. To nasleduje už zo slov, ktoré kňaz hovorí pri premenení; on totiž hovorí: ≪Toto je telo moje, 

toto je krv moja≫, hoci chlieb nepremieňa na svoje telo, ani víno na krv svoju. Nie človek spôsobí, že 

obetné dary pred ním stanú sa telom a krvou Krista, ale spôsobí to sám Kristus≫. (Sv. Zl.) Kristus, 
najvyšší kňaz, je svätý, bez viny, nepoškvrnený, vylúčený spomedzi hriešnikov a čistejší nad všetkých 

duchov nebeských. (Žid. 7, 26) Obeta táto je teda Svätá, hoci by kňaz akýkoľvek bol; lebo nie ľudia 

robia svätou túto obetu, ale Kristus. (Sv. Zl.)  

— Kristus je aj obetným darom. ≪Kristus je kňazom konajúcim obetu, a on sám je aj obetou≫. (Sv. 

Aug.) Ten istý obetuje a je obetovaný. (Sv. Zl.) Na posvätnom stole leží zabitý Kristus. (Sv. Zl.) Kristus, 
náš baránok veľkonočný, ktorý raz na kríži je zabitý, zabíja sa každý deň na oltároch našich. (Sv. 

Aug.) Kristus preto neobetoval nič iné, okrem seba samého, lebo medzi všetkými pokladmi neba i zeme 

nemohol nájsť nič, čo by najsvätejšej Trojici za dôstojnú obetu slúžiť mohlo. (Koch.) Človečenstvo 
Kristovo je to najdrahocennejšie, čo kedysi jestvovalo a ešte jestvuje. (Sv. Brig.) Boh totiž toľkými 

dokonalosťami obdaril človečenstvo Kristovo, že do tohto už viac vmestiť sa nemohlo. I sama 

nevýslovná krása Matky Božej v porovnaní s človečenstvom Kristovým je, ako horiaca fakľa voči 
slnku. Ba i prednosti v milostiach, aké Boh všetkým anjelom a svätým udelil, dovedna spojené boli 
by oveľa menšie, ako prednosti v milostiach u človečenstva Kristovho. Lebo toto pre svoje úzke 
spojenie s božstvom je obohatené nekonečnými pokladmi a stalo sa účastným nekonečnej hodnosti. 

(Koch.) 

 

Odtiaľ vyplýva: 
1. Obeta omše je tá istá, ako obeta na kríži. 
 
Obeta omše nie je snáď iba obrazom krížovej obety, podobne ako kríž alebo obraz, čo na stene visí. 

Obeta omše ani nie je iba rozpomienkou na obetu krížovú (Sn. Tr. 22, 3), ale je tou istou obetou, čo 

sa Bohu na kríži konala, a tak má tú istú cenu a tú istú účinnosť. (Bodr.) V obete omše opakuje sa 
umučenie a smrť jednorodeného Syna Božieho tajuplným spôsobom. (Sv. Reh. V.) V omši, ako už zo 

slov premenenia vyplýva, ≪prelieva sa krv Kristova≫. (Sv. Aug.) Pri omši Kristus ukazuje Otcovi 

znaky svojich rán, aby ľudí od večného zahynutia zachránil. (Sv. Vavr. J.) Kristus ukazuje mu i horké 

bolesti, aké pri svojom umieraní podstúpil a predstavuje mu ich tak živo, akoby sa to teraz dialo≫ 
(Coch.) Omšu slúžiť teda značí toľko, ako: spôsobiť, aby Syn Boží zase umieral duchovným spôsobom. 
(Segneri) I najhlavnejšie obrady pri omši znázorňujú, že sa na oltári obnovuje obeta krížová: 

pozdvihovanie pri premenení chleba a vína pripomína povýšenie Krista pri križovaní; modlenie sa 

kňaza s rozopnutými ramenami, kríž na oltári a omšovom rúchu, konečne mnohé kríže, ktoré kňaz 

rukou robí, pripomínajú, že sa tu obeta krížová obnovuje.  

— Kristus pri omši v istom ohľade obnovuje celé dielo vykúpenia. ≪Pri omši obetuje Kristus nielen 

svoje človečenstvo, ako na kríži, ale s týmto obetuje i všetko, čo po 33 rokov svojho pozemského života 

robil a trpel, a predstavuje to silným i pokorným spôsobom najsv. Trojici≫. (Coch.) Všetky modlitby, 

ktoré Syn Boží na zemi vykonal, opakuje v každej sv. omši ako v krátkom prehľade a kladie ich tak 
jasne pred oči Otcove, akoby ich ešte raz hovoril. (Koch.) Všetko toto obetuje najviac za spasenie 

každého človeka, čo na sv. omši je prítomný. (Koch.) Kristus zjavil sv. Matilde: ≪Len sám viem a 

rozumiem dokonale, ako sa denne obetujem na oltároch; ani cherubíni ani serafíni, ani všetky 

mocnosti nebeské nemôžu toto dokonale pochopiť≫. 
 

Len ten rozdiel je medzi oboma obetami: na kríži obetuje sa Kristus krvavým 
(bolestným) spôsobom ako človek, pri omši nekrvavým (nebolestným) spôsobom pod 

spôsobmi chleba a vína. 
 

2. Cena obety sv. omše teda nezávisí od kňazovho stavu milosti. 
 

To je preto že obetujúcim kňazom je Kristus, a nie kňaz na oltári. ≪Obetou omše privlastňuje sa nám 

účinok  utrpenia a zásluh Kristových spôsobom celkom rozdielnym od iných skutkov≫. (Sn. Tr. 22) 

U ostatných dobrých skutkov totiž hodnota skutku závisí od stavu milosti, v ktorom človek sa 
nachádza. U omše nie je tak. Preto ten, za ktorého snáď nehodný kňaz omšu slúži, nijako netratí 

úžitku omše. Omša pôsobí sama sebou a ≪nemôže byť poškvrnená nehodnosťou alebo zlými 

vlastnosťami toho, kto ju slúži≫. (Sn. Tr. 22, 1) Obeta zlého kňaza má práve takú cenu ako dobrého, 

tak ako účinnosť sviatosti nezávisí od hodnosti kňazovej. (Sv. Tom. Akv.) Vezmime prípad, že by syn 
kráľov v nejakej záležitosti poslal splnomocnenca k otcovi svojmu. Tu sa bude kráľ pramálo pýtať na 

osobu splnomocnencovu ; smerodajnou pre rozhodnutie jeho bude iba osoba synova a vôľa jeho. 

Celkom tak má sa vec i tu. 
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4. Hlavné časti sv. omše. 

 

1. Omša sv. má tri hlavné časti: obetovanie, pozdvihovanie, a prijímanie. 
 
Tieto tri hlavné časti oznamuje miništrant oltárnym zvončekom; okrem toho v mnohých kostoloch 

zvoní sa ešte medzi obetovaním a pozdvihovaním, a síce na Sanktus. 

 

1.1. Pri obetovaní deje sa nasledujúce: chlieb a víno obetujú sa Bohu a posväcujú 
sa. 
 
Kňaz vezme zlatú mištičku, na ktorej hostia leží, zdvihne ju hore a obetuje hostiu Bohu. Potom vezme 

kalich, naleje doň vína a trochu vody, pozdvihne ho a obetuje Bohu. Potom vzýva Ducha Sv. a žehná 

rukou obetné dary.  

— Vlastne výraz ≪obetovanie≫ je menej primeraný, lebo vlastný dej obetný nie je ešte teraz, ale len 

pri pozdvihovaní a prijímaní. Lebo keby tak kňazovi zle prišlo alebo stalo sa nešťastie, mohol by kňaz 

pred pozdvihovaním prerušiť obetu; no po pozdvihovaní už nesmie, ale musel by hneď prijímať a len 

potom odísť. Ak by kňaz po pozdvihovaní zomrel, musel by druhý kňaz dokončiť obetu, hoci by tento 

už bol niečo jedol; ak zomrie pred pozdvihovaním, netreba pokračovať v obete. Z toho môžeme 

usudzovať, že vlastný dej obetný nie je pri obetovaní (offertoriume). Meno ≪obetovanie≫ pochádza 

odtiaľ, že za predošlých čias pri tejto časti omše od veriacich chlieb a víno obetované boli. (Aj teraz 

ešte tu i tam býva ≪offera≫.) Chlieb je pripravený z múky pšeničnej; je nekvasený, lebo taký mal i 

Kristus, a lebo tým nepoškvrnenosť tela Kristovho sa označuje (v gréckej Cirkvi je kvasený chlieb); 
chlieb má okrúhlu podobu, čím poukazuje sa na večnosť Kristovu (ktorý je bez počiatku a bez konca). 

Pri omši smie sa užívať len veľká hostia, malá len v prípade potreby.  

— Víno musí byť pripravené z tlačených hrozien; primieša sa mu trochu vody, lebo Kristus tiež tak 

činil. (Sv. Cyp.) Na Východe totiž preto miešali víno s vodou, aby ho lahodnejším a príjemnejším 
urobili. Víno a voda majú pripomínať i to, že z prebodnutého boku Kristovho tiekla krv a voda. 

 

1.2.Pri pozdvihovaní deje sa nasledujúce: chlieb premení sa na telo Kristovo a víno 

na krv Kristovu a potom sa pozdvihuje hore a ukazuje ľudu. Premenenie chleba a 
vína stáva sa pomocou tých slov, ktoré Kristus pri poslednej večeri hovoril. 
 
Pri pozdvihovaní stáva sa čosi podobné ako pri obete Eliášovej na hore Karmele, pri ktorej Boh oheň 

z neba poslal a obetu spálil (3. Kráľ. 18); Ako tam prirodzený oheň pôsobil, tak tu pôsobí 
nadprirodzený oheň Ducha Sv. Ako prirodzený oheň mení drevo v žeravé uhlie, tak Duch Sv. ohnivými 

slovami premenenia mení obetné dary. (Kochem) Preto na Východe za dávnych čias pred premenením 

vzývali Ducha Sv., aby prišiel a premenil dary obetné. (Podľa obradu sv. Jakuba a sv. Jána 
Zlatoústeho.) Vo chvíli premenenia na slová kňazove otvára sa nebo a z neho zostupuje dolu Kráľ 
Kristus v sprievode svojich dvoranov, anjelov. (Sv. Reh. Vel.) Vo chvíli premenenia Kristus tak rýchlo 

zostupuje z neba na oltár, ako oko keď sa otvorí, zrazu vidí najvzdialenejšie predmety. (Sv. Tom. Akv.) 

Vo chvíli premenenia opakuje sa takrečeno vtelenie Syna Božieho a síce ≪práve tak, ako pri 

pozdravení skrze anjela zatienením Ducha Sv.≫ (Sv. Ján Dam.) Ako Mária, tak i kňaz hovorí len málo 

slov a tým zvoláva z neba dolu Syna Božieho. Lebo Kristus pri omši takmer znovu človekom sa stáva, 

preto kňaz pripomína v evanjeliu na konci omše: ≪A Slovo telom učinené je a prebývalo medzi nami

≫, preto sa i pri veľkej sv. omši pod Krédom so zvláštnym prízvukom spieva: ≪Stal sa človekom skrze 

Ducha Sv. z Panny Márie≫. Pri omši sv. opakuje sa takrečeno narodenie Kristovo, lebo ≪ústami 

kňaza hotoví sa pri omši Kristus≫. (Sv. Hier.) Narodenie toto líši sa od narodenia v Betleheme len 

tým, že sa tu Kristus nerodí telesne, ale duchovne, a že už nie je priodetý telom smrteľným, ale 

ozdobený telom osláveným a okrášlený 5 svätými ranami. (Kochem) Preto Cirkev pri omši sv. dáva 
spievať Glória, t.j. chválospev anjelsky na nivách betlehemských. Preto niekedy po pozdvihovaní zjavil 

sa Kristus aj ako malé dieťa, tak sv. kňazovi Petrovi z Alkantary a iným svätým. Také zjavenie bolo 

príčinou obrátenia saského vojvodu Wiftekinda, proti ktorému cisár Karol Veľký vojnu viedol a ktorý 

preoblečený vkradol sa do cisárskeho vojska a tam na omši bol prítomný. Nám kresťanom teda mohlo 

by sa denne privolávať, čo na nivách betlehemských anjeli volali: ≪Ajhľa, oznamujem vám radosť 

veľkú; lebo dnes narodil sa vám Spasiteľ sveta!≫ 

 

1.3. Pri prijímaní deje sa nasledujúce: kňaz požíva telo a krv Krista Pána a niekedy 

rozdáva telo Kristovo i veriacim. 
 

Prv, než kňaz ľudu dáva prijímať, modlí sa vyznanie hriechov (Konfiteor), načo kňaz prežehná 

veriacich; potom vezme do ruky nádobu s hostiami, ukáže ľudu jednu hostiu a hovorí: ≪Ajhľa 
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Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta≫, a nato tri razy: ≪Ó Pane, nie som hoden, abys’ vošiel pod 

strechu moju, ale riekni len slovom, a bude uzdravená duša moja≫. Každého, ktorému sv. hostiu 

podáva, žehná najprv krížom sv. (aby poukázal, že mu dáva Ukrižovaného) a hovorí súčasne : ≪Telo 

Pána nášho Ježiša Krista zachovaj dušu tvoju k životu večnému. Amen≫.  

— Zvyšné hostie vloží kňaz do pozláteného kalicha (ciborium) a tento postaví do svätostánku (t.j. do 

tabernákula). V týchto pri omši posvätených hostiách ostáva Kristus prítomný. (Sn. Tr. 13) Tieto 

hostie dávajú sa prijímať ľudu niekedy i mimo omše. Prijímať môže sa v každom čase, v ktorom je 

dovolené slúžiť omšu; no nie v sv. noci vianočnej, nie vo Veľký piatok, ani v Bielu sobotu pred 
prijímaním kňazovým. V každom omšovom rúchu, i v čiernom, môže kňaz dávať prijímať. (Pius IX. 23. 

júla 1868.) Keby hostie už nepostačovali, môže ich kňaz i rozdeliť (Kongr. obr. 16. marca 1833), v 

súrnej potrebe môže pri omši odlomiť i jednu časť veľkej hostie. (Sv. Alf.) 
 

5. Obrady pri omši svätej 

 
1. Časom pribudli k trom hlavným častiam omše ešte mnohé významné obrady. 

Majú za účel vznešenosť obeti omše sv. znázorňovať a takto pobožnosť 
rozmnožovať. Tieto len v najkrajnejšom prípade potreby smú sa vynechať.  
 

Už v 3. storočí pri vlastnej omši nachádzame nasledujúce modlitby a sv. úkony: Predovšetkým začínal 

sa žalmový spev ľudu (i dnes ešte modlí sa kňaz na stupňoch oltára žalm Judika t.j. ≪Súď ma, ó 

Bože≫, atď.), potom nasledovala modlitba za zmilovanie (i dnes ešte modlí sa kňaz na stupňoch oltára 

vyznanie hriechov a či Konfiteor a potom uprostred oltára ≪Kyrie eleison≫ alebo ≪Pane, zmiluj sa 

nad nami≫), nato vzdávanie vďakov akoby za obdržané odpustenie hriechov (dnes Glória, t.j. ≪Sláva 

na výsosti Bohu≫ atď., hneď za Kyrie eleisonom). Potom biskup pozdravil ľud blahoželaním                    

≪Dominus vobiskum≫ t.j. ≪Pán buď s vami≫, a v mene celého ľudu s rozpätými ramenami odriekal 

modlitbu (oracio). (Blahoželanie a modlitba sú ešte dnes.) Nato jeden z oltárnych služobníkov predčítal 

odsek z listov apoštolských (až dodnes epištola) a potom odsek z niektorého Evanjelia (ešte dnes 

evanjelium, pri ktorom vstávame), načo biskup mal prednášku o evanjeliu (ešte dnes v mnohých 

farských kostoloch v nedele a sviatky po evanjeliu čítava sa toto v materinskej reči a býva krátka 

kázeň). Teraz jeden z oltárnych služobníkov, obyčajne jahen (diakon), vyzval katechumenov (t.j. židov 

a pohanov, ktorí sa k prijatiu krstu len ešte pripravovali), aby sa vzdialili; ak niekomu celkom 
nedôveroval, musel mu tento povedať heslo, t.j. odriekať vyznanie viery, čo mimo kresťanov nikto 

nemohol. (Dodnes ešte modlí sa ≪Krédo≫). Táto časť omše je akoby úvod do nej a volá sa omša 

katechumenov.  

— Len teraz začína sa vlastná obeta omše. Teraz veriaci postavili na oltár chlieb a víno (dodnes ešte 
offera okolo oltára pri niektorých omšiach). Služobníci oltárni oddelili, čo pre obetu omše bolo 

potrebné, načo ho biskup Bohu obetoval a posvätil. (Dodnes ešte obetovanie.) Nato biskup umyl si 
prsty ktorými sa chleba dotýkal (dodnes ešte umývanie rúk); potom jeden oltárny služobník vyzval 

všetkých prítomných, aby sa modlili za prepustených katechumenov, za kňazov a celú Cirkev, za 

priateľov i nepriateľov (ešte teraz hovorí kňaz obrátený k ľudu : ≪Orate, fratres ≫ t.j. ≪Modlite sa, 

bratia ! ≫). Teraz, lebo i Kristus ďakoval pred premenením obetných darov, nasledovala spoločná 

modlitba poďakovacia (dnes ešte prafacia, ktorá od slova ≪sanktus≫, t.j. ≪svätý≫, končí sa 

velebením najsv. Trojice a Vykupiteľa), po ktorej podľa predchádzajúceho napomenutia všetci modlili 
sa za živých, obzvlášť za pápeža, biskupa a panovníka (až dodnes ešte memento t.j. pamiatka na 
živých) a potom vzývali Matku Božiu, sv. apoštolov a iných mučeníkov o ich príhovor. Teraz 

nasledovalo pozdvihovanie. Biskup vyriekol nad obetnými darmi slová Kristove (slová premenenia) a 

potom oba spôsoby pozdvihol hore; ľud kľačal na zemi a klaňal sa. (I dnes ešte deje sa to isté.) Tu 

nasledovala modlitba za zomrelých (memento t.j. pamiatka na zomrelých, ako sa ešte dnes koná) a 

rozpomienka na niektorých mučeníkov. Potom sa nahlas modlili Otčenáš (ako i dnes ešte Pater noster) 

a tri razy opakovali modlitbu: ≪Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami≫ (ešte 

dnes ≪Agnus Dei≫). Teraz nasledovalo prijímanie. Biskup požíval telo a krv Kristovu, potom prijímali 

i prítomní; týmto sa sv. hostia dávala do ľavej ruky. Medzi sv. prijímaním spievali sa primerané žalmy. 
(Ešte i dnes kňaz po prijímaní na ľavej strane oltára modlí sa odsek žalmov, takzvané postkommunio, 

t.j. modlitba po prijímaní). Pozostalé hostie uložili sa do jednej vežičky pri oltári alebo do nádoby 
podobnej hroznu. (Teraz v tabernakule.) Po primeranej záverečnej modlitbe hovoril biskup 

blahoželanie: ≪Dominus vobiskum≫ a prepustil veriacich slovami: ≪Ite, missa est≫, t.j. ≪Iďte, omša 

je skončená≫; pred odchodom dal im biskup požehnanie. (To isté je i dnes.) Obyčajne ešte čítal sa 

začiatok Evanjelia sv. Jána, kde sa nachádzajú slová: ≪A Slovo telom učinené je ≫ a ≪Do svojho 

prišiel, a svoji ho neprijali≫, tieto slová vzťahujú sa na prítomnosť Kristovu vo vykonanej obete a na 

biedu ľudí, čo sa omše sv. z ľahkomyseľnosti stránia.  
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— Všetky tieto obrady dovedna trvajú pri tichej omši aspoň 20 minút, najviac 1/2 hodiny. (Sv. Alf.) V 

celku kňaz pri omši robí aspoň 500 obradov, počítajúc v to žehnania, naklonenia hlavy, bitia do pŕs 

a pod. Týmito  obradmi predstavuje sa veriacim vznešenosť sv. omše a povzbudzujú sa k premýšľaniu 
o tajomstvách, ktoré v nej sú skryté. (Sn. Tr. 22, 5) Každý obrad totiž má nejaký zvláštny význam. 

 

2. Obradmi pri omši označuje sa celá história vykúpenia. 
 
Modlitba stupňová znázorňuje tých 4000 rokov, po ktoré ľudia, hodne vzdialení od Boha (ako i kňaz 

od oltára je vzdialený), na vykúpenie čakali. Deväťnásobné Kyrie a Glória (začínajúce sa s 

chválospevom anjelským na poliach betlehemských) znázorňujú narodenie Kristovo a chválospev 

deviatich chórov anjelských pri Betleheme.  
—  Modlitba (oracia) označuje mladosť Kristovu, ktorú v tichej utiahnutosti od sveta a v modlitbe 

strávil.  

—  Epištola, prenesenie omšovej knihy z ľavej strany oltára na pravú a nasledujúce evanjelium 
znamená, že Kristus hlásal evanjelium najprv židom; no títo ho neprijali, a preto evanjelium bolo 

zanesené k pohanom a týmto hlásané.  
—  Krédo, značí že mnohí prijímajú vieru.  

—  Obetovanie poukazuje na to, že sa Kristus pôstom a modlitbou pripravuje na svoje umučenie.  

— Prefácia (ktorá sa končí slovami: ≪Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pána, Hosanna na výsosti

≫) poukazuje na vchod Ježišov do Jeruzalema.  

—  Modlitba za živých označuje, že sa Kristus pri poslednej večeri modlil za celú Cirkev.  

—  Päť krížov, ktoré kňaz robí pred pozdvihovaním nad obetnými darmi, znázorňuje päťnásobné 
posmievame sa Kristovi, totiž pred Annašom, Kajfašom, Pilátom, Herodesom a zas pred Pilátom. 

Pozdvihovanie spôsobov značí povýšenia Krista na kríži.  
—  Päť krížov, ktoré kňaz viac raz robí nad obetnými darmi značí päť sv. rán.  
—  Tri kríže robené kňazom nad obetnými darmi pripomínajú 3 hodiny, po ktoré Kristus na kríži visel.  

—  Otčenáš so 7 prosbami pripomína 7 slov Kristových na kríži.  

—  Rozlomenie hostie označuje smrť Kristovu, pri ktorej sa duša s telom rozlúčila.  

—  Modlitba: ≪Baránku Boží. . . ≫ , pri ktorej kňaz sa bije do pŕs, pripomína, že vojaci a ľud, vidiac 

hrozné udalosti prírodné, do pŕs sa bili (Luk. 23, 48) a stotník na stráži stojaci volal: ≪Opravdu, 

človek tento bol Syn Boží ! (Mar. 15, 39)  
—  Prijímanie poukazuje na položenie Krista do hrobu.  

—  Dvojnásobné ≪Dominus vobiskum≫ značí: Kristus dva razy zjavil sa zhromaždeným apoštolom a 

pozdravil ich: ≪Pokoj vám≫.  

— ≪Ite, missa est≫ a požehnanie kňazovo značí nanebovstúpenie Kristovo, pri ktorom apoštolov do 

sveta poslal a posledný raz prežehnal. 
—  Posledné evanjelium pripomína rozširovanie evanjelia po zoslaní Ducha Sv.  

—  Niekedy sa omšová kniha ešte raz prenáša, čo značí, že židia pred príchodom Kristovým prijmú 

evanjelium. 

— ≪Omša teda je krátky obsah života Krista Pána; pri nej za pol hodiny predstavuje sa to, čo Kristus 

za 33 rokov na zemi vykonal ≫. (Kochem) 
 

6. Osoh obety sv. omše. 

 

1. Obetou sv. omše poskytujú sa nám v najhojnejšej miere zásluhy krížovej obety; 
obzvlášť môžeme skrze ňu dosiahnuť odpustenie hriechov, vypočutie modlitby, 
šťastie, požehnanie a večnú odplatu. 
 
V každej omši môžeme zase nájsť úžitok a osoh, aký Kristus vo Veľký piatok spôsobil svojou smrťou 
na kríži. (Sv. Tom. Akv.) Lebo totiž obeta omše je tá istá, ako obeta na kríži, nuž musí mať tú istú silu 

a tie isté účinky ako táto. (Kochem) Smrť a horké umučenie Kristovo je pokladnica, obeta omše je 
kľúč, ktorý ju otvára. (Segneri) Kríž je strom života, plný nebeského ovocia, omša je zlatá šálka, v 

ktorej sa nám toto ovocie podáva. (Meh.) V obete omše darúvajú sa nám zásluhy Vykupiteľove. 
(Sanchez) Ostatnými prostriedkami milosti darúva sa nám síce tiež ovocie krížovej obety, ale nie v tak 

hojnej miere, ako obetou omše ≪V čase omše rozdáva Boh v miere oveľa hojnejšej, ako inokedy≫ (Sv. 

Zl.) Pramene milosti nikde nevyvierajú tak hojne, ako na obetnom oltári. (Sv. Dominik) Nijaký jazyk 

ľudský nie je vstave vylíčiť, aké hojné ovocie vzniká nám z obety omše. (Sv. Vavr. Just.) V omši 

prichádza k nám z nebeskej záhrady rajskej Syn nebeského Otca; prináša nám nesmierne bohatstvá 
a nebeské poklady. (Koch.) Pri omši dáva nám Otec nebeský svojho Syna; akože by nám s ním 

nedaroval všetko? (Rim. 8, 22) Keby kresťan vedel využiť omšu, mohol by touto viac zbohatnúť, ako 

zo všetkých Bohom stvorených vecí. (Sanchez) Pri prijímaní sviatostí musíme byť v stave posväcujúcej 

milosti, inak nebudeme účastní zásluh Kristových a k tomu ešte spáchame hriech smrteľný. No k 
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počúvanie sv. omše nepožaduje sa stav milosti; hriešnik nepácha smrteľný hriech, ba dosiahne ešte i 

milosť obrátenia. (Koch.) 

 

1.1. Odpustenie hriechov spočíva v nasledujúcom: hriešnici skrze obetu omše 
dosiahnu milosť pokánia (Sn. Tr. 22, 2), spravodliví však odpustenie všedných 
hriechov svojich a súčasných pokút za hriechy. 
 

Že omša spôsobuje odpustenie hriechov, to vyplýva už zo slov Kristových, ktoré riekol pri premenení 

vína. (Mat. 26, 28) Omša je hlavne ≪obeta zmierlivá≫. (Sn. Tr. 22, 2) Tým obeta omše líši sa od obeti 

Starého zákona. Tieto očisťujú len od zákonnej nečistoty, ale nie od hriechu. (Žid. 9, 9) Na kríži volal 

Kristus: ≪Otče, odpusť im; lebo nevedia, čo činia!≫ (Luk. 23, 24) Tak i pri omši volá za tých, čo na 

nej sú prítomní. (Kochem) Na kríži odpustil lotrovi jeho hriechy; podobne robí i pri sv. omši. Ako krv 

Ábelova k nebu o pomstu volala, tak krv Kristova pri omši volá k nebu o zľutovanie; toto volanie 

premileného Syna Božieho je ešte účinnejšie, než Ábelovo. (Žid. 12, 24) Kristus je nám orodovníkom 

u otca a zmierením za hriechy naše (1. Ján. 2, 1—2), a síce obzvlášť v sv. omši. Kristus povedal sv. 

Mechtilde: ≪S takou pokorou chodím na sv. omšu, že niet tam prítomného tak veľkého hriešnika, 

ktorému by som s radosťou neodpustil, ak to len žiada≫. (Coch.) Jedno vojsko malo raz zahynúť na 

mori počas búrky. Tu vojvodca vzal do svojho náručia jedno dieťa, pohliadol k nebu a povedal: ≪Ó 

Pane, ohľadom nevinnosti tohto dieťaťa zmiluj sa nad nami !≫ Hneď utíšila sa búrka. Nuž keď Boh 

zmiluje sa už pre jedno nevinné dieťa, o koľko milostivejší bude, keď mu pri omši držíme voči jeho 

vlastného Syna! (Meh.) Ako ľudia nejakým darom často cítia sa pohnutými, zabudnúť krivdu, čo sa 

im stala (mysli na dary, ktoré Jakub pri návrate svojom poslal nahnevanému bratovi Esauovi; 1. 

Mojž. 32, 20), tak i Boh dá sa uzmieriť obetným darom sv. omše. (Bodr.; sv. Tom. Akv.) Boh práve tak 
rád prijíma omšu, ktorú mu hriešnik obetuje, ako my 1000 toliarov, keď nám ich nepriateľ posiela. 
(Cochem) Obeta sv. omše chráni hriešnika od večného zahynutia. (Sv. Reh. Vel.) Ako slnko rozptyľuje 

chmáry a vyjasňuje nebo, tak robí i sv. omša, toto slnko Cirkvi sv. (Sv. Lev. z Portomauricia)  
— Účinok sv. omše u hriešnika nejaví sa hneď; Boh dá sa mu obrátiť len v príhodný čas, až srdce 

jeho stalo sa schopným, prijať milosť. V čase obety Kristovej na kríži našlo sa len málo takých, čo boli 

dojatí; až v deň Zoslania Ducha Sv. obmäkčil Boh ich Srdce kázňou Petrovou; vtedy krížová obeta 

mala svoje účinky. (Cochem) Niektorí sa milosťou Božou obrátia po dlhšom čase bez toho, že by vedeli, 
že sa to stalo mocou sv. omše. (March.) Obrátenie pochádza odtiaľ, že Duch Sv. pôsobí na človeka. 

Ako Duch Sv. pôsobil na tých, čo blízko kríža Kristovho stáli (pováž, ako stotník a iní ľudia bili sa do 

pŕs a vraveli; ≪Opravdu, tento bol Syn Boží!≫ Mat. 27, 54), tak pôsobí i na tých, čo pri sv. omši sú 

prítomní. Svetlá pri omši súčasne znázorňujú milosť pomáhajúcu, ktorá svietiac a zohrievajúc, ako 

svetlo účinkuje. ≪Milosti Ducha Sv. udeľujú sa najhojnejšie tým, čo hodne sú prítomní na sv. omši≫. 

(Sv. Cyr. J.) Neslušné bolo by, keby ten, čo pri kráľovskom stole obsluhoval, lačný odišiel; práve tak 

nedá sa myslieť, že by bez duchovného pokrmu zostal ten, kto s pobožnosťou bol na sv. omši. 
(Fornerus) Keď ústa jedia, aj údy tela práve tak požívajú ako ústa, hoci telesným spôsobom nejedia. 
Tak je to aj pri omši: Prítomní prijímajú duchovným spôsobom, hoci telesným spôsobom neprijímajú. 

(Forn.)  

— Spravodliví skrze obetu omše dosiahnu odpustenie všedných hriechov, lebo pri omši obetujú 

sa nebeskému Otcovi poklady nekonečného zadosťučinenia Kristovho. ≪Všedné hriechy topia sa pri 

omši, ako vosk pri ohni≫. (Coch.) Snem Tridentský dosvedčuje, že skrze obetu omše dosiahneme 

odpustenie tých hriechov, ktorých sa denne dopúšťame. (Sn. Tr. 22, 1) Sv. Augustín hovorí, že 
jediným Otčenášom, ktorý sa zo srdca pomodlíme, odpykáme všetky všedné hriechy jedného dňa; o 

koľko viac musíme ich odpykať skrze obetu omše! ≪Sv. omšou zahasíš viac hriechov, ako si spáchal 

za celý deň≫. (Kochem) Omša je i zmierlivá obeta za nevedomé hriechy≫. (March.) Nasledovne sv. 

omšou odvrátime od seba mnohé tresty Božie. Keď Boh na ľud židovský za Dávida poslal mor, na 

ktorý 70.000 ľudí zomrelo, prorok napomínal zarmúteného kráľa, aby na uzmierenie Boha obetu 

konal. Sotva ju vykonal, prestal mor. Nuž hľa, keď už obeta rožného dobytka a oviec zadržuje tresty 
Božie, čože bude môcť ešte len obeta omše! Preto sa porovnáva s dúhou, týmto znakom božského 

zmilovania. (Valter) Ak často bývaš na sv. omši, smieš dúfať i v krátky a mierny oheň v očistci, lebo si 

nábožným počutím mnohých sv. omší už zväčša odpykal svoje pokuty. (Koch.) Povážme, ako rýchlo 
dostal sa do raja kajúci lotor, čo pri krvavej obeti Kristovej bol prítomný. 

 

1.2. Naša modlitba pri omši preto býva istejšie vypočutá, lebo sa podporuje 

modlitbou Kristovou a prítomných anjelov. 
 

Pri omši podporuje sa modlitba naša modlitbou Kristovou. (Sv. Zl.) No modlitba Kristova nikdy 
nezostane bez výsledku; lebo ho Otec vždy vypočuje. (Ján. 11, 42) Ako hlava je dôležitejšia, než všetky 

údy, tak i modlitba, ktorú Kristus, naša hlava koná, má väčšiu silu, než modlitba jeho údov. (Coch.) 

Sv. anjeli očakávajú dobu sv. omše, aby potom silnejšie a účinnejšie prednášali svoje príhovory za 
nás. (Sv. Zl.) Ako omša je dôležitejšia, než všetky iné pobožnosti, tak i modlitby pri omši sú účinnejšie 
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nad všetky ostatné. (Kochem) Modlitba, konaná v spojení s božskou obetou, má neopísateľnú silu. 

(Sv. Fr. S.) Čo počas omše dosiahneme, to sotva dosiahneme inokedy. (Sv. Zl.) Kto sa teda ustavične 
ponosuje, že sa dobre modliť nemôže, nech ide na omšu, aby sa Kristus modlil zaňho a miesto neho 

a doplnil jeho nedostatočné modlitby. (Kochem) Neopatrne konajú tí, ktorí obyčajnú modlitbu svoju 

doma konajú, hoci by ju pri omši konať mohli. To samé platí aj o kňazskej modlitbe breviára. (Kochem) 

 

1.3. Skrze obetu omše sv. dosiahneme šťastie a požehnanie, obzvlášť pri svojich 

prácach a podujatiach. 
 

Kto sv. omšu nábožne si vypočul, bude toho samého dňa mať šťastie vo všetkom. (Sv. Zl.) Sluha sv. 

Alžbety, kráľovny portugalskej ušiel istej smrti vypočutím sv. omše. (Meh.) Nemecky básnik Schiller 

zložil na túto udalosť svoju báseň ≪Cesta k železnému hámru≫. Sv. Filip Nerský mal zvyk, pred 

každým dôležitým dielom obetovať sv. omšu, lebo tak si bol istý, že sa mu vydarí. Po celý sa deň 

posilní ten, kto ráno pri sv. omši tak blízko stál pri svojom Spasiteľovi. (Sv. Fr. S.) Tomu, čo ráno na 
sv. omši nábožne je prítomný, pomáha Boh pri práci. Sv. Izidor, sedliacky paholok v Madride (†1170) 
vstával zavčas každé ráno, aby ešte pred prácou bol na omši. Keď mu preto pán následkom žaloby 

svojich sluhov robil výčitky, povedal Izidor: ≪Ak vidíte, že menej pracujem, ako druhí, stiahnite si z 

môjho nájmu za utrpenú škodu≫. Pán presvedčil sa onedlho, že Izidor podivným spôsobom vykonal 

oveľa viac práce, než iní paholci (videl po boku jeho pracovať anjelov); preto dal mu bez prekážky 

každodenne vypočuť sv. omšu.  

— Kto mnoho cestuje po mestách, môže skúsiť že tam, kde sa sv. omša v týždni početne navštevuje, 
je i väčší blahobyt u obyvateľstva.  

— Aj hriešnikom, čo sa nepolepšujú, odmeňuje sa Boh za počúvanie omše. ≪Lebo títo nie sú schopní 

večnej odplaty, dá im Boh, ktorý v nekonečnej dobrote ani najmenší dobrý skutok nezanechá bez 

odplaty, šťastie alebo zachráni ich od nešťastia. (Coch.) 
 

1.4. I večnú odplatu dosiahneme vypočutím sv. omše, ak sme vstave milosti. 
 

Viď náuku o dobrých skutkoch a obzvlášť o modlitbe. ≪Každá vypočutá sv. omša teda vlastne 

rozmnožuje tvoje budúce blahoslavenstvo≫. (Coch.) Ako ten, čo hore schodmi ide, za každým 

krokom vyššie vystupuje, tak i ten, čo je na sv. omši, vždy o jeden stupeň vyššie vystupuje k nebu. 

Čím vyššie postupuje hore, tým viac blíži sa k Bohu: tým jasnejšie poznáva ho, tým srdečnejšie miluje 
ho, tým hojnejšie požíva ho. (Coch.) Obzvlášť hojne budú ti v nebi odmenené ťažkosti, ktoré si pre 

počúvanie omše podstúpil, ako ťažká cesta do kostola, veľká zima, včasné vstavanie a pod. (Koch.) 
Istý človek, ktorý pre ďalekú cestu už po dlhý čas zanedbal počúvanie omše, videl raz vo sne krásneho 

anjela ísť za sebou do kostola a počítať jeho kroky, čo mu raz mali byť odplatené. Odkedy mal tento 

sen, zase horlivo navštevoval omšu. (Meh.) Oj ako pošetilo robí teda ten, kto sv. omšu nerád 
navštevuje! Kresťania prvých storočí náležite poznali osoh sv. omše a preto boli pripravení radšej 
stratiť svoj život, ako zameškať sv. omšu. (Koch.) Aká zodpovednosť pre nás, keď dnes navštevovanie 

omše je tak ľahké a nič nestojí! Židia mali tak drahé zmierlivé obety, museli hneď obetovať ovcu, kozu, 

chudobní dvoch holubov; my však máme tak silnú obetu bez všetkých útrat. (Koch.) Pristupujme teda 
s dôverou k trónu milosti. (Žid. 4, 16) 

 

2. Obeta sv. omše predovšetkým osoží tomu, za koho sa koná; potom kňazovi a 
prítomným; konečne všetkým živým i zomrelým veriacim kresťanom; ba aj 

anjelom a svätým robí veľkú  radosť. 
 

Osoh z obety sv. omše má predovšetkým ten, za koho sa ona koná. ≪Od vôle kňazovej závisí, aby 

vlastné ovocie sv. omše poskytol, komu chce≫. (Pius VI.) Preto v Cirkvi odjakživa bol zvyk, dávať 

kňazovi istú sumu peňazí (štipendium), aby sv. omšu na určitý úmysel slúžil. No peniaze nijako sa 

nedávali na zaplatenie omše (lebo cena omše nedá sa zaplatiť peniazmi a tým menej niekoľko 
haliermi), ale ako almužna na výživu kňazov a zaplatenie bohoslužobných nákladov (pre oltárneho 

sluhu, na sviece, hostiu, víno a pod.) Lenže v prvých storočiach nedávali sa kňazovi peniaze, ale 

potravinové články: chlieb, víno, olej a pod.; iba potom v stredoveku miesto toho dávali sa peňažné 

obnosy.  
— Kňaz má väčší osoh, než prítomní, lebo k prameňu milosti bližšie stojí. Ako kráľ viac úcty 

preukazuje vyslancom svojho ľudu, než poddaným v mene ktorých tamtí prichádzajú, tak robí i Boh: 
on kňaza na oltári nepovažuje ako biedneho hriešnika, ale za splnomocneného poslanca milej Cirkvi 

svojej a námestníka svojho Syna; preto i jeho modlitba mnoho platí pred Bohom. (Koch.)  

— Prítomní pri omši pokropujú sa duchovným spôsobom krvou Kristovou. (March.) Keby si mohol 

vidieť lesk a krásu duše, pokropenej krvou Kristovou, nuž by si sa jej takmer klaňal. (Sv. Magd. Paz.) 
Za prítomných modlí sa Kristus, za nich ešte raz trpí a umiera duchovným spôsobom na oltári.  
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— Celá Cirkev má osoh z obety sv. omše pre obcovanie svätých. Sv. omša vlastne nie je nič iné, ako 
posolstvo k najsv. Trojici s neoceniteľným darom. (March.) Keď vyslanci niektorého mesta nesú kráľovi 

dar, majú v tom podiel všetci obyvatelia. Tak i v omši sv. má podiel celé kresťanstvo, hoci pri obetnom 

úkone len niektorými je zastúpené (Rodr.); preto vraví kňaz pri modlitbách v omši, že obetu túto koná 

za celú Cirkev a za všetkých pravoverných vyznávačov katolíckej a apoštolskej viery. (Modlitba po 
Sanktuse.) Každý kňaz koná obetu i za spasenie celého sveta. (Modlitba pri obetovaní kalicha.) Keby 
nebolo sv. omše, bol by už zahynul celý svet pre veľké množstvo spáchaných hriechov. (Sv. Lev. z 

Portomauricia)  
— Aj zomrelí majú osoh z obety sv. omše. Akonáhle Kristus zomrel na kríži, jeho smrť vskutku 

priniesla osoh zomrelým; lebo hneď zostúpil do predpeklia a tam vyslobodil duše. Podobne stáva sa 

ešte teraz pri omši. ≪Keď slúži sa sv. omša, viac duší vychádza z očistca≫. (Sv. Hier.) V tú chvíľu, v 

ktorú sa omša slúži, ponáhľajú sa anjeli nebeskí k žaláru očistcovému a otvárajú ho. (Sv. Zl.)  
— Aj anjelom a svätým pôsobí radosť obeta sv. omše. Lebo svätí nadovšetko milujú a hľadajú česť 
Božiu i spasenie duší, nuž majú nevysloviteľnú radosť, keď vidia, že sa sv. omšou najsv. Trojici 

najvyššia česť preukazuje a spaseniu duší ľudstva tak veľmi napomáha. (Coch.) Anjeli a svätí sú vo 
vytržení i nad tým, že sa ich mená pri sv. omši spomínajú; radujú sa z toho, ako sa radujú 

spolubojovníci kráľovi preto, že sa pri víťazoslávnom vchode kráľovom aj o nich zmienka robí. (Sv. Zl.) 
Keď už od židovských obetí vystupovala k nebu príjemná vôňa (4. Mojž. 28), čím viac musí to platiť o 

obeti Kristovej : ľubovôňa, čo z preliatej krvi Kristovej k nebu vystupuje, občerstvuje a potešuje 
všetkých nebešťanov. (Coch.) Preto aj anjeli prichádzajú na sv. omšu, prítomní sú tam a 

spoluúčinkujú. ≪Ako v svätú noc zostúpili anjeli so svojimi chválospevmi na nivy betlehemské a 

potom Dieťaťu v jasliach sa klaňali, tak robia to ešte každodenne pri všetkých sv. omšiach, lebo vtedy 
sa jednorodený Syn Boží zase stáva človekom. (Koch.) Pri omši sú chóry anjelské prítomné okolo oltára 

k oslavovaniu toho, ktorý sa obetuje. (Sv. Zl.) ≪Keď Boh svojho Prvorodeného uvádza na zem, vraví: 

nech sa mu klaňajú všetci anjeli Boží≫. (Žid. 1, 6) Keď prítomný si na omši sv., stojíš uprostred 

samých duchov nebeských. (Sv. Zl.) 
 

7. Konanie obety sv. omše. 
 

1. Obeta sv. omše koná sa Bohu a síce môže sa konať s úmyslom štvornásobným: 
aby sme Boha zmierili, prosili, chválili alebo jemu ďakovali. 
 

Keď obetu konáme, vyznávame, že ten ktorému obetujeme je Pôvodca všetkých bytostí a najvyšší Pán 

všetkých vecí a že sme preto voči nemu k poníženosti zaviazaní. (Sv. Tom. Akv.) Obetný dej teda je 
klaňanie a tak nemôže sa konať nijakému tvoru, ani svätému, ani anjelovi. (Kochem) Nikdy nikto 

nekonal obety inému, ako jedine pravému Bohu alebo tomu, koho mylne za Boha považoval. (Sv. 

Aug.)  

— V Starom zákone boli rozmanité obety: obeta za hriechy, obeta zápalná, obeta chvály atď.; teraz 
však máme len jednu obetu, pomocou ktorej všetko dosiahnuť môžeme. (Sv. Zl.) Zmierenie Boha je 

vlastným účelom obety sv. omše. Preto môže sa omša predovšetkým slúžiť na tento úmysel.  

— Obeta sv. omše má i nekonečnú silu, keď chceme si niečo vyprosiť ; niet tak veľkého daru alebo 

milosti, že by sme ich konaním tejto obety vyprosiť nemohli. (March.) Lebo, čo žiadame, nie je nič iné 

ako niečo stvorené a pozemské; čo však obetujeme to sú samé božské veci. Nemožné je, že by štedrý 

Boh, ktorý i pohár studenej vody chce hojne odplatiť, nechal nás bez odplaty, keď nábožne obetujeme 

mu kalich plný krvi božského Syna jeho. (Kochem) Svätý Bonaventura hovorí: ≪Keď vojvodca je v 

zajatí, neprepustia ho skôr ako sa vykúpi veľkou sumou≫. Preto i pri omši môžeme hovoriť: ≪Hľa, 

Otče večný, tento tvoj jednorodený Syn, ktorého celý svet nemôže obsiahnuť, je teraz naším väzňom. 

Nevydáme ho, kým skrze neho nedostaneme, za čo ťa vrúcne prosíme.≫  

— Obeta sv. omše môže sa tiež konať, aby sme Boha chválili. Chváliť môžeme len toho, kto má na 

sebe niečo také, čo je hodné chvály. Čím viac dobrého niekto má na sebe, tým viac môže byť chválený. 
No Boh má na sebe nekonečne mnoho dobrého. Preto ani všetky tvory dovedna nemôžu sa ho dosť 

nachváliť. (Koch.) ≪Oslavujte Pána, koľko len môžete; predsa ešte bude prevyšovať predivná 

velebnosť jeho. (Sir. 43, 32) Avšak existuje prostriedok, aby sme Boha príslušne chválili, a tento je 

obeta sv. omše. ≪Kristus na oltári velebí Boha takou chválou, akej Boh je hoden, akú ani anjeli ani 

svätí vzdávať nemôžu, tým menej ľudia ≫. (Koch.) V sv. omši obetuje sa Bohu Otcu jednorodený Syn 

jeho so všetkou chválou a úctou, akú mu na zemi preukazoval. (Molina) Jednou jedinou omšou 

dostáva Boh väčšiu chválu, ako od všetkých anjelov a svätých v nebi. (Koch.) Táto chvála je tým väčšia, 

o čo je Syn Boží vznešenejší než všetky tvory. (Koch.) Boh ničím slušnejšie nemôže byť chválený, ako 
nepoškvrnenou obetou na oltári ; Kristus i preto ju ustanovil, aby Cirkev chválu Božiu vykonávať 

mohla. (Sv. Vavr. J.) Sv. omša je ≪obeta chvály≫. (Viď modlitbu pri omši po pamiatke na živých.  

- Obeta sv. omše môže sa konať i na poďakovanie Bohu. Ak si od niekoho mnoho dobrého obdržal, 
zaviazaný si k hojnej odmene, ak nechceš byť nevďačným. (Kochem) Avšak Bohu zaviazaní sme za 

nespočetné dobrodenia; pováž len, ako prekrásne usporiadal našu zem, naše telo, ako ustavične stará 
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sa o zachovanie nášho života, mysli obzvlášť na dielo vykúpenia a na ustanovenie sv. sviatosti; snáď 

dostal si od Boha ešte zvláštne milosti. Tu povieš, ako Tobiaš: ≪Akú mzdu dáme mu alebo čím 

odslúžime sa mu za jeho dobrodenia ?≫ (Tob. 12, 2) Hľa, máš sv. omšu; tou môžeš sa náležite odslúžiť 

za dobrodenia Božie. Lebo, ako vtedy pri poslednej večeri, tak ešte i teraz pri omši vzdáva Spasiteľ 
vďaku Bohu Otcovi svojmu; ďakovanie od božskej osoby je nekonečné a prevyšuje ďakovania všetkých 

anjelov a ľudí. (Kochem) Keby celé vojsko duchov nebeských a všetci nábožní ľudia ustavične ďakovali 

s tebou Bohu najláskavejšiemu, nepreukázal by si mu toľkej vďaky, ako sa mu jeho Synom 

preukazuje v jednej jedinej omši. (Kochem) Ó, koľká to láska Božia k nám, čo nám nielen nespočetné 

dobrodenia preukázala, ale zároveň dala do ruky i najlepší prostriedok, aby sme sa za toľké 

dobrodenia i náležite splatiť mohli! (Segneri) 

 

2. Obeta sv. omše môže sa konať i ku cti anjelov alebo svätých. (Sn. Tr. 22, 3) 
 
Keď sv. omšu slúžime ku cti svätých, robíme podobne, ako keď ku cti niektorého panovníka dáva sa 

divadelné predstavenie; hoci sa tam o panovníkovi nerobí zmienka, predsa ho tento s radosťou 

prijíma. Tak i svätí Boží majú zvláštnu radosť z omši sv., ktorá sa ku cti ich slúži, hoci sa v nej len 

umučenie Kristovo predstavuje a ona sa len samému Bohu obetuje. (Koch.) Obeta sv. omše, konaná 

ku cti Svätého, nie je vlastne nič iné ako obeta vďaky a prosby; lebo pri nej ďakujeme Bohu za 

všetky milosti, ktoré svätému udelil a prosíme Boha, aby nám na príhovor Svätého milosť preukázal. 

≪Svätým však nemôžeme preukázať príjemnejšej služby, ako keď Bohu všemohúcemu konáme obetu 

sv. omše a pritom mu ďakujeme za dobrodenia, preukázané svätým≫ (Molina) Tým rozmnožujeme 
prípadné radosti Svätého v nebi, hoci nie stupeň jeho blahoslavenstva. (Kochem) Sv. Gertruda, ktorá 

ku cti svätých dávala konať obetu sv. omše, dostávala potom obyčajne osobne vďaku tých kniežat 
nebeských; pod obetou zjavovali sa jej temer akoby k vyššej blaženosti povznesení, skvelejším rúchom 
ozdobení a hodnejším služobníctvom obklopení. Obnovená prítomnosť svojho Syna robí Matke Božej 

tisíckrát väčšie radosti, ako tvoje žalmy, litánie a modlitby. Preto ujme sa ťa iste viac, keď ku cti jej 

sv. omšu počuješ alebo dáš slúžiť. (Kochem) To isté platí aj o ostatných svätých. Lebo sa teda česť 

tohto alebo iného Svätého množí, preto hovoríme: obeta omše koná sa ku cti Svätého. Vlastne koná 
sa len Bohu a uctenie Svätého je iba pobočným účelom. 
 

3. Obeta sv. omše môže sa konať i za zomrelých, ktorí k Cirkvi katolíckej patrili 

a v stave zjavného smrteľného hriechu nezomreli. 
 

Obeta omše môže sa konať za zomrelých. (Sn. Tr. 22, 2) Niet pochybnosti, že zomrelým pomáhať sa 
môže obetou sv. omše; ona zapríčiňuje, že Boh milosrdnejšie zachádza s nimi, než zaslúžili si pre 

hriechy svoje. (Sv. Aug.) Aj odjakživa sa konala obeta sv. omše za zomrelých a pamätalo sa na nich 
pri každej omši. Ešte dodnes pri každej omši po pozdvihovaní deje sa memento, t.j. pamiatka na 

zomrelých. Tento príhovor uviedli sami apoštoli. (Tert.) Preto sv. Monika, matka sv. Augustína, pri 

smrti svojej prosila, aby na oltári na ňu pamätali. Nestarala sa o drahocenný oblek a zabalzamovanie 

mŕtvoly, nie o pomník alebo hrobku, ale iba o príhovor na oltári. (Sv. Aug.) Ó, aký to protiklad 

dnešných kresťanov !  
— Za zomrelých inovercov, ako pohanov, židov, protestantov nemôže Cirkev nijako slúžiť verejne sv. 

omšu. ≪S ktorými sme za živa neobcovali, s tými ani, keď zomreli, nemôžeme mať obcovanie≫ (Innoc. 

III.) Slúženie omše za také osoby nedalo by sa priviesť do súhlasu s katolíckou náukou 
o samospasiteľnej Cirkvi. (Reh. XVI. 1842) To bolo by totiž schvaľovaním bludnej viery a samo 

odsúdením Cirkvi. Ostatne bolo by zrovna i smiešne slúžiť sv. omšu za tých čo ju, kým žili, za 

modlárstvo a bláznivosť považovali. Teda nie Cirkev naša je neznášanlivá, keď neobetuje za zomrelých 

inovercov; ale neznášanliví sú tí, čo obetu túto od nej žiadajú.  

— Keď sv. omša neslúži sa za také osoby, čo celý život neporiadne strávili a potom ako samovrahovia 

zomreli, ani za tých, čo v súboji padli, nuž to nie je výrok zatratenia, ale výraz ošklivosti nad týmto 

hriechom. 
 

4. Sv. omša môže sa slúžiť i za živých, či už títo sú údmi kat. Cirkvi alebo nie. 
 

Omša môže sa slúžiť za živých. (Sn. Tr. 22, 2) Pri každej omši je i memento, t.j. pamiatka na živých. 

Za svojich priateľov nemôžeš sa účinnejšie modliť, ako keď za nich sv. omšu vypočuješ alebo slúžiš. 

(Koch.) Slúžením omše môžeš mnohým hriešnikom získať obrátenie. (Koch.) Chorým a umierajúcim 
môžeš najlepšie pomáhať vypočutím omše. (Koch.)  
— Omša môže sa slúžiť i za živých nevercov (aby ich Boh priviedol k poznaniu pravého náboženstva), 

lebo i Kristus zomrel za všetkých ľudí a lebo Cirkev často sa modlí za inovercov, napr. vo Veľký piatok.  
— Za čím viac osôb slúži sa omša sv., tým menej bude úžitku, ktorého každej jednej osobe sa dostane. 

(Koch.) Z tejto príčiny Cirkev odjakživa najprísnejšie zakazovala prijímať viac štipendií na jednu a tú 
istú omšu. Cirkev tiež odjakživa slúžila sv. omšu za jednotlivcov ; no bolo by veľmi nemúdre, keby 

omša, slúžená za mnohé stovky alebo tisíce ľudí, doniesla jednému každému ten istý osoh, ako keby 
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len za jedného samého bola slúžená. Veď Cirkev, ktorú predsa Duch Sv. spravuje, nijako nemôže 

nemúdre pokračovať v tak vážnej veci. 

 

5. Nielen kňaz, ale i prítomní veriaci môžu na menovaný úmysel obetovať sv. 
omšu. 
 

Aj tí sú spoluobetujúci, ktorí na sv. omši sú prítomní. ≪Počúvanie omše vlastne nie je modlitba, ale 

konanie božskej obety≫. (Koch.) Dej obety koná sám kňaz, ale veriaci konajú ho skrze neho. (Ben. 

XIV.) Preto sv. Peter nazýva všetkých kresťanov kňazstvom kráľovským (1. Pet. 2, 9), ako už i židia v 

Starom zákone nazývali sa kňazským kráľovstvom. (2. Mojžiš 19, 6) Kňaz na oltári v modlitbách 

omšových (pri Orate Fratres, pri pamiatke na živých atď.) nazýva okolostojacich ≪obetujúcimi≫. Kňaz 

musí mať spoluobetujúcich; lebo bez miništranta, ktorý ľud zastupuje, nijako nesmie slúžiť sv. omšu. 

(Len v krajoch inovereckých, kde miništranta nemožno dostať, môže kňaz vyprosiť si dovolenie slúžiť 
omšu bez neho.) Lebo prítomní sú spoluobetujúcimi, nuž modlitba ich má podobnú silu, ako kňazova.  
— Preto i veriaci majú sv. omšu, ktorú vypočujú, vždy obetovať na istý úmysel. Osoh omše zväčša 
závisí od tohto obetovania. Toto obetovanie môže sa stať hneď na počiatku omše alebo pri offertoriu 
(t.j. pri obetovaní) alebo i bezprostredne po pozdvihovaní. V dvoch posledných prípadoch i kňaz koná 

modlitby obetujúce. O modlitbe obetujúcej, ktorá sa konať môže, viď tam, kde je reč o pobožnosti pri 

sv. omši.  

 

8. Cena sv. omše. 
 

1. Lebo sv. omša je obeta nekonečnej ceny, nuž jej slúženie alebo počúvanie má 

najväčšiu cenu medzi všetkými dobrými skutkami 
  
Obeta nie je nič iné ako dar, ktorý sám Boh dáva. Dar má tým väčšiu cenu, čím vyšší je ten kto ho 

dáva a čím vzácnejšie je to, čo sa daruje. Tak je i pri obete; čím svätejší je obetovateľ a čím vzácnejší 

obetný dar, tým väčšia je hodnota jej v očiach Božích. Pri omši obetovateľ a obetný dar je nekonečne 

dôstojný, lebo je to ten istý, o ktorom sám Boh Otec hovorí: ≪Toto je Syn môj milý, v ktorom sa mi 

zaľúbilo≫ (Mat. 3, 17); preto obeta omše má nekonečnú cenu. Obetou omše preukazuje sa Bohu 
nekonečná česť. Jednou jedinou omšou preukazuje sa Bohu väčšia česť, než skrze všetky dobré 

skutky svätých; lebo česť, ktorú Bohu svätí preukazujú je konečná, česť však ktorá sa Bohu pri omši 
preukazuje je nekonečná, lebo tu Syn Boží je obetovateľom i obetou. (Goffine) Česť, ktorú Boh skrze 
omšu dostáva, nepreukazuje sa skrze človeka alebo anjela, ale skrze Krista. Kristus sám, pozná 
veľkosť velebnosti Božej a vie čo Bohu patrí; len on sám je v stave preukázať česť príslušnú veličenstvu 

Božiemu; všetko čo anjeli a ľudia ku cti Božej robia má sa považovať temer za toľko ako za nič voči 
cti, ktorú Kristus preukazuje. (Koch.) Ani pri jednej obete nedeje sa toľké uponíženie pred Bohom ako 

pri omši, kde sa preslávny Syn Boží, Pán nekonečnej velebnosti, na oltári pred najsv. Trojicou ako 
opovrhnutia hodný červ najhlbšie uponižuje. (Koch.) Omša má tú istú cenu ako obeta na hore Kalvárii 
(Sv. Zl), lebo sa v nej ten istý obetuje, čo tam. Pred omšou miznú obety Starého zákona ako hviezdy 

pred slnkom; veď tieto obety len preto boli Bohu príjemné, lebo boli predobrazmi krvavej obety 

Kristovej. (Koch.) Preto slúženie alebo počúvanie omše má najväčšiu cenu spomedzi všetkých 
dobrých skutkov. Ako slnko leskom prevyšuje všetky planéty, tak nábožné počúvanie sv. omše 

prevyšuje hodnosťou a užitočnosťou všetky naše skutky. (Koch.) Počúvanie sv. omše práve tak 
prevyšuje hodnotou iné dobré skutky naše ako krížová obeta ostatné skutky Spasiteľove. Odvážte 

svoje dobré skutky, položte na jednu misku svoje modlitby, pôsty, almužny, umŕtvovanie a na druhú 
len jednu jedinú omšu a zistíte, že tu niet nijakej rovnováhy, ale že miska na ktorú ste sv. omšu 
položili hlboko klesla. (Sv. Vavr. Just.) Lebo skutkami kajúcnosti obetujú sa Bohu len samé ľudské 
diela, no nábožným vypočutím sv. omše neobetujú sa diela ľudské, ale samotné dary božské, telo 

Kristovo, krv Kristova, rany Kristove, umučenie Kristovo, cnosti Kristove, ba sám jednorodený Syn 
Boží. (Koch.) Niet iného Svätého a božského skutku, ktorý by veriaci konať mohli, ako obeta omše. 

(Sn. Tr. 22) Sv. omša je slnkom duchovných cvičení. (Sv. Fr. S.) Sv. omša ako dobrý skutok má väčšiu 

cenu, než púť na niektoré milostné miesto. (Koch.) Počúvanie omše je užitočnejšie než najlepší spôsob 
modlitby, rozjímanie; lebo pri rozjímaní predstavujeme si Krista, ale pri omši máme ho osobne 

prítomného. (Sv. Fr. S.) 

 

2. Ale slúženie alebo počúvanie sv. omše ako dobrý skutok má väčšiu cenu ak 
hodnosť a pobožnosť kňazova i veriacich je väčšia. 
 
Omša má dvojaký účinok. Jeden účinok má sama sebou a tento je celkom nezávislý od hodnosti 

kňazovej. (Viď v predošlom.) Avšak omša sv. ako ≪dobrý  skutok kresťanských veriacich≫ (Sn. Tr. 
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22) má ešte druhý účinok a tento závisí od dokonalosti a pobožnosti kňazovej i veriacich. ≪Čím 

svätejší kňaz a čím väčšia jeho pobožnosť, tým príjemnejšia Bohu je obeta jeho a tým viac osoží≫. (K. 
Bona.) Lepšie je byť na omši nábožného kňaza, ako na omši nedbanlivého. (Sv. Bonav.) Čím väčšia je 
svätosť a nábožnosť kňazova a spoluobetujúcich veriacich, tým hojnejšie bude ovocie, tým väčšia 

cena sv. omše ako dobrého skutku. (Sporer) Podobne to bolo už s obetou na kríži . Táto mala 

nekonečnú silu a otvorila nebo; predsa mnohí tam prítomní, obzvlášť lotor zľava, následkom svojej 

nehodnosti nemali z nej nijaký osoh. 
 

9. Pobožnosť pri sv. omši. 
 
Keď sa s niekým zabávame, zaoberáme sa len týmto a zabúdame na všetkých iných ľudí. Tak i pri 
omši, kde sme v prítomnosti Božej máme myslieť len na Boha a zabudnúť na všetko iné. Máme to tým 

viac, lebo svätejší a božskejší skutok nemôžeme vykonať, ako počúvanie omše sv. (Sn. Tr. 22) a lebo 

by sme inak z omše nijakého veľkého osohu nemali. 
 

Pri sv. omši máme byť pobožní, t.j. máme sa pri nej vyhýbať všetkému, čo nás pri 
modlitbe robí roztržitými a modliť sa spolu s kňazom, obzvlášť pri troch hlavných 
častiach. 
 
Ako baníci len vtedy nachádzajú drahokamy, skryté v zemi, keď sa namáhajú, tak i my len vtedy 

získame poklady milosti, skryté v omši, keď sa snažíme byť pobožnými. ≪Aj omša je bohatá baňa na 

zlato≫. (Fornerus) Kto však pri omši nie je pobožný, má z nej len taký osoh ako zviera, ktoré počas 

omše je v kostole. (Alb. Stolz.) 

 

1. Pri vypočutí omše sv. máme sa vyhýbať: tliachaniu, smiechu, obzeraniu sa a 

pod.; aj veľmi neslušné je chodiť na sv. omšu v nádherných šatách alebo s veľkým 
šperkom. 
 
Na kostol, kde Boh je na oltári, môžu sa vzťahovať slová, ktoré Boh z horiaceho kra hovoril: Miesto, 

kde stojíš je zem Svätá. (2. Mojž. 3, 5) Ako veľmi urážaš Spasiteľa neprístojným správaním sa v dome 
Božom poznáš z jeho hnevu na kupcov a predavačov v chráme. (Mat. 21, 13) Dom Boží je dom 

modlitby; nerobte z neho tliachareň! (Sv. Ján Alm.) V prítomnosti kráľovej považuješ za nedovolené 

smiať sa alebo tliachať (bľabotať), ba neopovážiš sa ani len sadnúť; o koľko úctivejšie máš sa správať 
pred najvyšším Kráľom všetkých kráľov, pred Synom Božím! V chráme židovskom slúžilo denne asi 

700 kňazov a levitov: zabíjali obetné zvieratá a potom pálili; toto dialo sa tak potichu, akoby v chráme 

len jeden kňaz bol. (Joz. Flav.) Pohanský kráľ Alexander Veľký dal raz jednej modle obetovať býka; 
jeden mladík zo zemianskeho rodu, ktorý pri tomto obetnom úkone horiacu fakľu v ruke držal, 

neopovážil sa z veľkej úcty pred obetou odhodiť fakľu, keď mu už po samú ruku zhorela. (Sv. Ambr.) 
O koľko viac mali by sme my kresťania vyhýbať sa všetkému, čo sa protiví svätosti takej nekonečne 
vznešenej obety! Prví kresťania boli pri sv. omši tak ticho, akoby v kostole nikoho nebolo. (Sv. Zl.) 

Nábožní ľudia odjakživa zvykli kľačať pri celej sv. omši alebo aspoň od pozdvihovania do prijímania. 

Istú nábožnú cisárovnu, ktorá pri omši vždy kľačala upozornili, aby sa viac šetrila; odpovedala:           

≪Akože, ani jeden zo sluhov mojich neopováži sa sedieť v mojej prítomnosti, a ja urobila by som to 

pred Pánom a Bohom svojim ?≫ Sv. Alžbeta, dcéra Ondreja, kráľa uhorského, snímala pri sv. omši i 

svoju korunu z hlavy. ≪Tí, čo v kostole pri sv. omši bľabotajú, zaslúžia, aby ich v kostole hrom zabil

≫. (Sv. Zl.) Takí ľudia nemajú ani osoh z omše; ich srdce podobá sa hradskej ceste, kde je ustavičná 

premávka; ovocie, ktoré zo stromu milostí sv. omše padá, hneď býva rozmliaždené.  
— Veľmi neslušné je, chodiť na omšu v nádherných šatách a s veľkým šperkom. Niektoré ženy 

chodievajú do kostola náramne vyfintené, aby na seba pozornosť obrátili. Jednej takej povedal sv. 

Ján Zlatoústy: ≪Ty fintidlo! Či je to oblek kajúcej hriešnice, ktorá do kostola ide prosiť o odpustenie? 

Či prišla si tancovať alebo sa na obdiv vystavovať?≫ Sv. Tomáš Morus krajinský kancelár anglický 

(†1535), povedal zase jednej vyfintenej panne: ≪Ak ti Boh spravodlivý na odplatu usilovnosti (s ktorou 

si sa tak vyfintila) nedaruje peklo, urobí ti veľkú  krivdu≫. Sv. Ambróz povedal o takých ženách :       

≪Čím parádnejšie sú a čím viac sú obdivované od ľudí, tým viac budú zavrhnuté a nenávidené od 

Boha≫. Mnohí sv. pápeži (ako napr. Linus) a biskupi (napr. Karol Bor.) žiadali priamo, aby ženy 
závojom zakryté do kostola chodili. Zdá sa, že to i sv. Pavol žiadal (1. Kor. 11, 5 ); lebo poukazuje na 

to, že už príroda dala žene prirodzený závoj, a síce dlhé vlasy. (1. Kor. 11, 14)  

— Veľmi neslušné je tiež vypľúvaním v kostole znečisťovať lavice alebo podlahu (tam, kde i druhí 

kľačať majú). V mnohých kostoloch bavorských a porýnskych sú na stenách tabuľky s asi týmto 

nápisom : ≪Prosí sa nevypľúvať na podlahu; lebo to budí ošklivosť a nezodpovedá dôstojnosti domu 
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Božieho. Na to je vreckovka!≫ Je treba pripomenúť, že pľuvanie tých čo sú chorí na pľúca, môže 

škodiť i zdraviu iných. 
 

2. Keď sa pri sv. omši spolu s kňazom modlíme, nepotrebujeme konať tie isté 

modlitby, ako kňaz. 
 
Najlepšou modlitbou pri omši je rozjímanie o umučení Krista, lebo sv. omša je 

opakovanie krížovej obety a je ustanovená na pamiatku smrti Kristovej na kríži. 
 
Chyba je, keď z modlitebnej knižky takzvané omšové modlitby konáme bez ducha a pobožnosti. Kto 

sa nie ústne, ale iba v duchu modlí, nedopúšťa sa chyby. No keď sa ústne modlí, má dať pozor na to, 

aby svojim šepotom neprekážal iným v pobožnosti. Veľmi dobre hodí sa k omši modlitba bolestného 

ruženca, lebo pri tejto rozvažujeme o umučení Krista Pána. 
 

Aj mierny spev pri omši odporúča sa, lebo nabáda k pobožnosti, je účinnou 

modlitbou a najlepšie slúži k zvelebeniu Boha. 
 

Kostolný spev je veľmi užitočný; lebo nabáda k pobožnosti. Preto už sv. Augustín povedal: ≪Koľko 

sĺz vyronil som, ó Bože pri žalmoch a piesňach tvojich! Ako býval som dojatý, keď v kostole tvojom 

ozývali sa ľúbezné spevy. Zvuky tie kvapkali ako balzam do ucha môjho a s nimi sa vlievala tvoja 

pravda do srdca môjho, tak že oheň pobožnosti vo mne horel≫. Ďalej spev je veľmi účinná modlitba, 

ktorá na nás mohutne sťahuje rosu milosti; to je preto, že spev zo srdca pochádza a je vrúcnou 

modlitbou (lebo každý vnútorný cit stáva sa mocnejším, ak sa buď slovami alebo skutkami prejavuje). 

Sv. Gertruda mala o účinku spevu nasledujúce zjavenie: Ako raz spievala, zdalo sa jej, že všetky 
spievané slová ako ostrá kopija zo srdca jej vrazili do srdca Ježišovho a ho celkom prebodli; z dolného 

konca kopije padali kvapky, ktoré znamenali dosiahnuté milosti. Sv. otcovia nenachádzajú 
dostatočných slov, aby význam kostolného spevu vychvaľovali; hovoria o tomto speve, že krotí hnev 
Boží, zaháňa zlých duchov, priťahuje sv. anjelov, ba že do srdca spievajúceho sťahuje dolu Ducha Sv. 

; ďalej že spev dáva krídla duchu, aby sa od zeme k nebu mohutne vyšvihol (Sv. Atan., sv. Bas., sv. 
Zl, sv. Ambr.), že mysle povzbudzuje k túžbe po veciach nebeských (Ben. XIV.) a odťahuje od žiadania 

pozemských vecí. (Pius IX.) Hocijako tvrdé bolo by srdce svetárov, predsa, keď počujú pekný spev 

kostolný, pocítia aspoň začiatok lásky k božským veciam. Ba stalo sa, že spev tento nejedného pohol 
k slzám ľútosti a obrátenia. (Sv. Bern.)  

— Spev hodí sa i k omši. Lebo kto pováži, čo sa pri omši na oltári deje, bude mohutne dojatý a bude 

chcieť dať i výraz citom, pochádzajúcim z hĺbky srdca. No mohutné city (napr. ohromná radosť, 

náramný bôľ duševný) nikdy nedávajú sa najavo slovami, ale len zvukmi. ≪Cirkev teda v speve má 

prostriedok, aby najsrdečnejšie pocity, aké ani vysloviť sa nedajú, s najväčšou dokonalosťou nežne 

vyjadrila a oznámila≫. (Amberger) Aj preto, že spev je najvyšším výrazom citov pochádzajúcich z 

hĺbky srdca, je on najdokonalejší prostriedok k oslavovaniu nekonečného veličenstva Božieho. 

Kedykoľvek sv. Písmo hovorí o oslavovaní Boha skrze anjelov a svätých, toto oslavovanie vždy opisuje 
sa ako vznešený a nadšený chválospev. Preto spev pri omši sv. je niečo celkom podstatné; kostol skôr 

môže sa zaobísť bez umeleckej stavby, maľby, vzácnych rúch a nádob, ako bez spevu, tejto slávnostnej 

reči modlitebnej. Preto už Kristus pri slávení večere užíval spev žalmový. Lebo sa hovorí: ≪Po 

dospievaní piesne vyšli na horu Olivovú≫. (Mat. 26, 30) Aj prví kresťania podľa svedectva všetkých 

dávnejších spisovateľov užívali spev pri sv. omši; starodávni kresťanskí spisovatelia namiesto ≪slúžiť 

omšu≫ hovoria priamo: ≪spievať chválopieseň Kristu≫. I dnes ešte Cirkev dáva kňazovi pri veľkej 

omši spievať mnohé modlitby, ako oráciu, epištolu, evanjelium, prefaciu, Otčenáš.  

— Avšak všetky spevy pri omši majú, nakoľko možno, súhlasiť s modlitbami kňaza a so slávnosťou 

dňa; lebo spev ľudu v kostole nie je snáď len nepodstatná vonkajšia okrasa bohoslužby, ale 

spolumodlenie a spoluobetovanie s kňazom na oltári.  
— Mimo toho ustavičné spievanie pri sv. omši je vonkoncom zavrhnuteľné, lebo ruší každú 
pobožnosť v dome Božom. Také ustavičné spievanie v kostole vzniklo len za čias Lutherových. Luther 

totiž vložil svoje protestantské učenie do kostolných piesní a dal ustavične spievať. (Viac ľudí vspieval 

do protestantizmu, ako vkázal.) Katolíci vtedy chceli tiež tak pôsobiť za udržanie kat. náuky 

a napodobňovali ho. No za časov pred Lutherom spievalo sa len málo pri sv. omši; preto kostolné 

piesne z tých čias sú celkom krátke. Teda ustavičné spievanie nie je katolícke. Ľud to cíti a preto 

často ani nespieva, tak že v mnohých kostoloch počuť len organ. Apoštolská Stolica tiež zakázala 
spievať pri niektorých bohoslužobných výkonoch, tak pri pozdvihovaní alebo žehnaní Najsvätejšou 

sviatosťou. (Kongr. obr. 11. júl. 1857.)  
— Pri spievaní v kostole nemá sa kričať alebo zaťahovať hlasom; tak často robia ľudia suroví a 

nevzdelaní, aby v dome Božom takým spôsobom na seba upozornili. ≪Prvým pravidlom pri speve je 

skromnosť; táto má mierniť prisilný hlas, aby ucho neurážal≫. (Sv. Ambr.) Tým viac budeš sa ľúbiť 
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Bohu, čím jednoduchšie spievaš. (Sv. Bonav.) Ak len preto spievaš, aby si u iných chválu získal, nuž 
predávaš svoj hlas. (Sv. Bern.) Kto dobre spieva, ten modlí sa dvojnásobne. 
 

3. Pri troch hlavných častiach máme s modlením alebo spievaním trochu prestať 
a venovať svoju pozornosť tomu, čo sa na oltári deje. 

 
Cirkev chce, aby sme pri troch hlavných častiach trochu prestali s modlením alebo spievaním; lebo 

oltárnym zvončekom upozorňuje prítomných pri omši na tri hlavné časti. Preto i kňaz napr. pri 

obetovaní hovorí; ≪Obetujeme ti, ó Pane, kalich spasenia≫. Veriaci teda v túto chvíľu tiež majú 

obetovať, aby sa kňazove slová na pravde zakladali.  

 

Počas sv. omše máme dbať o nasledujúce : Keď kňaz začína sv. omšu, máme sa 
prežehnať a vzbudiť úmysel, na ktorý omšu vypočuť chceme. 
 

I kňaz pred slúžením omše musí urobiť to isté. Na aký úmysel môže sa slúžiť omša sv. o tom Viď v 
predošlom. V mnohých kostoloch ľudia vstavajú keď kňaz k oltáru ide, z úcty pred ním, námestníkom 

Kristovým. Zvyk tento je veľmi slušný a môže sa len schvaľovať. 
 

Pri evanjeliu máme povstať a síce z úctivosti pred slovom Božím; zároveň máme sa 
prežehnať krížom sv. na čele, ústach a prsiach na znak, že učenie Ukrižovaného 

veriť, vyznávať a zachovávať chceme. Pri obetovaní máme Bohu obetovať dary obetné 
na oltári, seba samých a všetko čo je naše. 

 
Modlitbu pri obetovaní Viď na začiatku I. dielu. Na Sanktus máme chváliť Boha a 
pozdraviť Vykupiteľa, ktorý onedlho na oltár zostúpi. 
 
Kňaz sa modlí trikrát „Svätý“ (Is. 6, 3) a slová, ktoré ľud hovoril, keď Kristus vchádzal do Jeruzalema. 

(Mat. 21, 9) 
 

Na pozdvihovanie máme si kľaknúť a klaňať sa Spasiteľovi, ktorý na oltár 

zostúpil. 
 
Pri pozdvihovaní rob to samé, čo kňaza robiť vidíš; tento padá na kolená a klania sa Pánu Bohu, 

ktorého v rukách svojich drží. Rob, ako sv. traja králi pred Ježiškom, ako apoštoli na hore Tábore. 
(Coch) Ako kňaz, tak i ty máš s pobožnosťou pozerať na pozdvihnutú hostiu. Pán Ježiš povedal sv. 

Gertrude, že ten čo to robí, bude raz mať väčšie radosti pri pozeraní na Boha. Keď už pozeranie na 
medeného hada na púšti tak spasiteľné bolo (4. Mojž. 31, 9), aké užitočné musí byť len ešte pozeranie 

na sv. hostiu!  
— Nie je dobré, keď namiesto pozerania na sv. hostiu skloníme hlavu a akoby sa skrývame. Na čože 

vlastne dvíha kňaz hore sv. hostiu, ak nie na to, aby sme na ňu pozerali ?  

— V niektorých kostoloch počuť, že si niektorí ľudia privolávajú: ≪Pochválen Ježiš Kristus≫. To nie 

je dobré. ≪Každý človek tu má mlčať a takrečeno trnúť strachom, lebo tu zostupuje Kráľ všetkých 

kráľov, aby sa obetoval a veriacim za pokrm dával. Pred ním idú zbory (chóry) anjelov, ktorí svoju tvár 

zakrývajú a s veľkým plesaním chválu spievajú≫. (Obrad sv. Jakuba.) Pán je v svätom chráme svojom, 
nech mlčí pred ním celá zem. (Hab. 2, 20)  

— Iní zase pri pozdvihovaní ostávajú celkom ľahostajní, akoby Kristus ani prítomný nebol; podobajú 

sa tomu, čo svojho priateľa, prichádzajúceho z ďaleka na návštevu, ani len neprivíta, ale dá mu 
jednoducho stáť, akoby ho ani nepoznal. (Koch.) Celé nebo pripravuje sa na pozdvihovanie a my 

chatrní ľudia bývame pri ňom bez všetkej úctivosti, ba ani len nemyslíme na to, čo sa na oltári deje. 

Oj, aké zázračné veci videli by sme, keby Boh otvoril oči ducha nášho! (Koch.) Lebo svojimi očami 
nevidíme uponíženie Syna Božieho, preto si ho nevšímame, kým anjeli, ktorí to vidia, sa trasú. (Koch.) 
 

Veľmi užitočné je, keď otcovi nebeskému hneď po pozdvihovaní obetujeme Spasiteľa 
na oltári a jeho umučenie i smrť na istý úmysel. 

 
Aj kňaz na oltári hneď po pozdvihovaní koná modlitbu obetujúcu. Môžeme hovoriť asi takto: 

≪Otče najláskavejší, obetujem ti tvojho premilého Syna na oltári a umučenie i smrť jeho, 

aby si sa nado mnou (dušami v očistci, mojim chorým otcom a pod.) zmiloval. Alebo: Z 
povďačnosti za všetky milosti preukázané Matke Božej. Alebo: Aby som ti ďakoval za 
prinavrátené zdravie a pod.  
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— Oj, akú nekonečnú radosť urobíš Otcovi nebeskému, keď mu obetuješ tento vzácny dar! 

Akú bohatú odplatu dostaneš za tento dar! (Koch.) Keď niekto Bohu Otcu obetuje krv 
Kristovu, nuž dar tento je taký, že Boh Otec sotva má dosť pokladov, aby zaň zaplatil. (Sv. 

Magd. Paz.) Pán Ježiš riekol sv. Gertrude: ≪Hoci ako bol by niekto obťažený hriechmi, 

predsa môže úfať v ich odpustenie, ak môjmu božskému Otcovi obetuje moje umučenie a 

smrť≫. (Sv. Gert.) Toto obetovanie, pravda, môže sa stať i mimo sv. omše, no vtedy má menej 

sily. (Koch.) 
 

Keď je prijímame, máme ak nie skutočne prijímať, tak aspoň duchovne. 
 
Prví kresťania prijímali každodenne; no teraz zriedka nájde sa tak dokonalý kresťan, že by denne 

prijímať mohol. Viď o tomto tam, kde je reč o sviatosti oltárnej. 
 

Pri požehnaní kňazovom máme sa prežehnať a pritom prosiť Boha za jeho 
požehnanie. Pri poslednom evanjeliu máme robiť to isté, čo pri prvom. 

 

4. Ak slúži sa súčasne viac omší, máme sledovať len na jednu omšu. 
 
Nakoľko je to možné, máme dať pozor len na tú omšu, na ktorú sa najlepšie dívať môžeme. No v 

niektorých kostoloch, kde súčasne býva viac omší, môžeme vidieť, ako ľudia bez prestania sa žehnajú, 

ustavične vstavajú a do pŕs sa bijú atď. Takí sa v kostole celkom ukonajú a nijako nemôžu byť 

pobožní. Preto v mnohých diecézach (napr. v Čechách) je cirkevný predpis, aby sa, keď súčasne  je 
viac omší, len pri jednej zvonilo, ktorá je slávnostnejšia alebo viac vyniká. No avšak ten, kto na viac 

sv. omšiach súčasne je prítomný, má osoh z každej, lebo kňaz vo všetkých týchto omšiach modlí sa 
za okolo stojacich. 
 

10. Zaviazanosť k počúvaniu sv. omše. 

   
1.Každý kat. kresťan podľa cirkevného príkazu je prísne zaviazaný, každú nedeľu 
a sviatok s pobožnosťou vypočuť celú sv. omšu.  

 
Viď 2. cirkevné prikázanie. 

 
1.1. Ale od počúvania sv. omše je ospravedlnený, kto by z navštívenia kostola mal 
veľkú škodu, alebo kto súrne má konať skutky milosrdenstva. 
 

Veď Kristus hovorí: ≪Jarmo moje je sladké a bremeno moje ľahké≫. (Mat. 11, 30) Ospravedlnení 

teda sú tí, čo by návštevou kostola utrpeli veľkú škodu, napr. na zdraví, majetku, cti a pod. Podľa 
úsudku sv. Alfonza a i. je ospravedlnený: kto je chorý a tak do kostola ísť nemôže; kto by následkom 

chorľavosti iste alebo aspoň domnele mohol ublížiť svojmu zdraviu, keby do kostola išiel; kto má veľmi 

zlý odev a od ľudí podistým bol by vysmiaty (mal by škodu na svojej cti); kto na ceste do kostola mal 

by mnoho trpieť od surových ľudí; kto do kostola má ďalekú cestu (vyše hodiny), môže niekedy byť 

ospravedlnený, ako i pri veľmi zlom počasí. Jeden pruský kráľ raz za búrlivého počasia decembrového 

dňa našiel prázdny kostol, voči tomu večer za ešte väčšej snehovej chumelice preplnené divadlo; tu 

zvolal: ≪Áno pre zábavu prinášajú ľudia obete, ale nie pre Boha!≫ (Meh.) Ospravedlnení sú pocestní, 

ktorí by veľmi mnoho zameškali; robotníci, ktorí zadávateľom práce sú nútení pracovať v nedeľu a 

sviatok a ľahko by prišli o prácu (no títo majú hľadieť, aby prácu inde dostali, kde by svoje náboženské 

povinnosti vyplniť mohli); aj ten kto by pre počúvanie omše mal by veľa trpieť od svojich domácich 

(avšak musel by hľadieť pôsobiť na nich poučovaním); aj smie jeden z domácich zostať doma, aby 
dom strážil.  

— Ďalej ospravedlnení sú tí, čo majú konať skutky milosrdenstva. Veď skutky milosrdenstva sú 

práve výborná služba Božia (Jak. 1, 27) a v istých okolnostiach príjemnejšie Bohu, než obeta. (Mat. 
9, 13) Teda ospravedlnení sú: čo chorého obsluhovať majú; matka, ktorá malé dietky opatrovať má; 

kto domácim pokrm pripravovať musí. Keby počas služby Božej požiar vypukol, bolo by skrivodlivé, 

keby ľudia, čo by pomáhať mali, do kostola sa ponáhľali. 
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1.2. Celú omšu vypočuje len ten, kto pri troch hlavných častiach jednej a tejže omše 

v kostole je prítomný a nezamešká žiadnu jej dôležitú časť. 
 
Musíme teda byť prítomní pri všetkých troch hlavných častiach. Kto hoci len jednu hlavnú časť 

ľahkomyseľne zamešká, ten neplní príkaz cirkevný; teda kto len po obetovaní do kostola príde, alebo 

už pred prijímaním odíde. To samé predpokladá sa všeobecne aj o tom, kto všetko zamešká, čo 
evanjeliu predchádza, a súčasne i to, čo po prijímaní nasleduje. Aj ten, kto len po evanjeliu prišiel, 

zameškal už značnú časť omše.  
— Musíme si vypočuť tri hlavné čiastky tejže omše. Nie je dosť počuť jednu omšu od pozdvihovania 
až do konca a hneď nato alebo súčasne druhú od začiatku až do pozdvihovania. (Innoc. XI.) Kresťan 

nemá rozlučovať, čo Ježiš spojil. Kto teda len po obetovaní príde, musí byť prítomný ešte na druhej 

celej omši.  

— Pri omši musíme byť v kostole. Státie alebo sedenie mimo kostola nepostačuje, iba že by v kostole 
bolo také množstvo ľudí, že by tam už miesto nebolo. Oj, aká mocná je modlitba zhromaždeného ľudu! 

Lebo kde dvaja alebo traja sú zhromaždení v mene Kristovom, tam Kristus je uprostred nich. (Mat. 
18, 20) Niekde panuje zlozvyk, že ľudia pri omši vonku z kostola, dokonca na cintoríne stoja alebo 

vysedávajú. Hriešny zvyk tento múdrym spôsobom zrušil sv. Ján Almužník, patriarcha alexandrijský 
(†619.) Namiesto toho aby v kostole omšu slúžil, vyšiel von a sadol si k ľudom. Keď sa títo zadivili, 

povedal: ≪Kde sú ovce, tam musí byť i pastier. Ak vy tu ostanete, ostanem i ja. Ak do kostola vojdete, 

vojdem i ja≫. Tieto slová pomohli. Od tých čias tí ľudia tí pri omši už nikdy nestáli mimo kostola.  

 

1.3. Pobožný pri omši je len ten, kto sa všetkému vyhýba, čo človeka pri modlitbe 
roztržitým robí a ktorý sa i s kňazom spolu modlí, obzvlášť pri troch hlavných 

častiach. 
 

O pobožnosti pri omši Viď v predošlom. Modlitby pri troch hlavných častiach Viď na začiatku I. dielu. 
 

1.4. Sv. omšu v nedeľu a sviatok môžeme vypočuť v každom dome Božom; avšak 
slušné je, aby sme ju vo farskom kostole svojom počuli. 
 

Snem Tridentský si praje, aby veriaci často navštevovali farský kostol, obzvlášť v nedeľu a vo väčšie 
sviatky. (Sn. Tr. 22) Lebo veď kňaz v tieto dni obetuje sv. omšu za svojich živých i zomrelých farníkov 
a pri kázni berie zvláštny ohľad na potreby všetkých príslušníkov svojej fary; vo farskom kostole 
ohlasujú sa nové manželstvá, pôstne dni, cirkevné slávnosti a nariadenia. Farníci v dome Božom majú 

poznať svojho farára, lebo tento je ich pastierom a otcom duchovným. Ale nie je prikázané vypočuť si 

omšu vo farskom kostole; lebo by sa to protivilo doterajšiemu zvyku po celom svete. (Ben. XIV.)  
— Sv. omšu môžeme vypočuť i v niektorom verejnej kaplnke určenej k modlitbe (Ben. XIV.), ako sú v 

nemocniciach, školách, vychovávacích ústavoch a pod. 

 

2. Veľmi sa odporúča vypočuť sv. omšu, nakoľko možno každý deň, lebo tým 

môžeme byť účastní najväčších milostí. 
 
Keby sa tak omša slúžila len na jednom mieste na svete a len od jedného kňaza, s akou túžbou 

ponáhľali by sa kresťania na toto miesto! Avšak teraz slúži sa denne na mnohých miestach a mnohými 

kňazmi; ako veľmi teda je k poľutovaniu naša vlažnosť a lenivosť, ktorá každodennou príležitosťou 

vznikla! (Tom. Kemp.) Mnohí považujú za stratenú tú polhodinu, ktorú by sv. omši venovali a nie 

práci. A predsa nie je tomu tak: nestratí sa nič, lebo práca po vypočutí sv. omše ide lepšie od ruky. 

Veď Kristus povedal: ≪Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a spravodlivosť jeho, a všetko iné bude vám 

pridané≫ (Mat. 6, 83) Veď najväčšiu škodu utrpíš toho dňa, v ktorý sv. omšu zameškáš. (Fornerus) 
Keby tak z chmár zlato pršalo, iste zanechal by si všetku svoju prácu a ponáhľal by si sa na ulicu 

zbierať zlato. Bol by si blázon, keby si zostal pri svojej práci. Taký blázon si i vtedy, keď 

z ľahkomyseľnosti zameškáš vypočuť sv. omšu, pri ktorej prúdy nebeského zlata na teba sa lejú. 

(Koch.) Zanedbaním jedinej omše pripravíš sa o stonásobne väčšiu výhodu, než akú by si 

jednodennou prácou získať vládal. Ó, bláznivosť a slepota ľudská! Ľudia chcú radšej vzdať sa 
drahocenných pokladov, ako stratiť niekoľko halierov. (Koch.) Zariaď si teda, ak to ide, prácu svoju 

tak, že by si na omši denne prítomný byť mohol. A keď to nejde, daj almužnu niektorému 
chudobnému, aby sv. omšu za teba počul. Chudobný urobí to rád a takým spôsobom i ty budeš 

účastný hojných milostí. (Koch.) Lebo, ako každý dobrý skutok, tak i počúvanie omše môže sa bez 

vlastnej ujmy poskytnúť iným. Áno kňaz na oltári práve predpokladá, že okolostojaci túto obetu 
chvály konajú za seba a za všetkých svojich. (Modlitba po Sanktuse.) Nedaj sa mýliť v službe Kristovej 

tliachaním ľudí; lebo ak ty hanbíš sa zaňho, bude sa raz aj on hanbiť sa za teba. (Luk. 9, 26) Keď sv. 
Ludvik, kráľ sa kráľ francúzsky, ktorý denne jednu a niekedy i viac omší počul, dozvedel, že ľudia si 

o tom hovoria, povedal: ≪Nuž hľa, ako sa ľudia o mňa starajú; keby som dvakrát toľko času strávil 
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pri hre alebo poľovačke, iste by nik o mne nehovoril≫. Keď krajinskému kancelárovi anglickému 

Tomášovi Morusovi (†1535) povedali, že denné počúvanie omše nezhoduje sa s jeho vysokým 

postavením, odvetil: ≪Ba ja pokladám za najväčšiu česť, keď najväčšiemu všetkých velikášov smiem 

preukazovať takú malú službu≫. 
 

11. Čas slúženia sv. omše. 
 

O ktorej hodine? V ktoré dni? Ako často denne ? 
1. Sv. omša slúži sa obyčajne v čase od východu slnka do 12. hodiny poludňajšej a 

na Vianoce o polnoci. 
 

Zo zvláštnej príčiny (pre odcestovanie, alebo aby ľud pracujúci na omši byť mohol) smie sa omša 
slúžiť už pred východom slnka; pri posviacke kostola alebo pri birmovke môže sa stať, že sa omša 

začne len po 12. hodine alebo ešte neskoršie. Prví kresťania slúžili omšu zväčša v noci, lebo vtedy 

prenasledovanie pohanov najmenej hrozilo. Ešte v neskorších časoch slúžila sa omša viackrát v roku 
za nočnej doby, tak na Vianoce, na Veľkú  sobotu, na sviatok sv. Jána Krstiteľa a v štyri soboty 

suchých dní (kantrov). 
 

2. Sv. omša slúži sa v príhodnú hodinu vo všetkých farských kostoloch každú nedeľu 

a sviatok cirkevného roka a mimo toho takmer každý deň v týždni. 
 
Každý katolícky kňaz je povinný slúžiť omšu každú nedeľu a sviatok. (Sn. Tr. 23, 14) Duchovní pastieri 

následkom úradu svojho sú povinní po všetky nedele a sviatky slúžiť omšu sv. za všetkých živých i 
zomrelých farníkov svojich. (Sn. Tr. 23, 1) Také omše duchovných pastierov volajú sa farské omše a 

slúžia sa vždy v takú hodinu, aby farníci na ne ľahko prísť mohli. 

 

3. Ani jeden kňaz nesmie slúžiť sv. omšu viac ako raz za deň. 
Iba na Vianoce smie každý kňaz slúžiť tri sv. omše. Aj niektorí duchovní pastieri vo 

väčších farnostiach smú v nedele a sviatky s biskupským dovolením slúžiť dve sv. 
omše. 
 

Začiatkom stredoveku bol zvyk u kňazov, že viac omší jednu za druhou slúžili; z toho vznikli mnohé 
zlozvyky. Preto pápež Innoc. III. zakázal slúžiť omšu viac ako raz za deň a dovolil tri omše len na 
Vianoce. Okrem toho pápež Benedikt XIV. dovolil kňazom v Španielsku a Portugalsku slúžiť tri omše 

v deň Všetkých verných zomrelých (t.j. v deň pamiatky na duše zomrelých).  

— Avšak kňaz na Vianoce nemusí slúžiť tri sv. omše. Ani katolícky kresťan v tento deň nie je zaviazaný 

vypočuť si tri sv. omše. 

— Farári vo veľkých farnostiach len vtedy dostanú od biskupa dovolenie 2 krát slúžiť omšu, keď 

kostol je tak malý, že v ňom všetci farníci nemajú miesto, alebo keď v susednej farskej obci nemajú 
kňaza, ktorý by tam odbavoval bohoslužby, a zverení sú dočasnej správe najbližšieho farára. 
 

Z druhej strany zas ani jeden kňaz nesmie slúžiť sv. omšu vo Veľký piatok. A na 

Zelený štvrtok i Veľkú  sobotu smie v každom farskom kostole byť len jedna spievaná 
omša. 
 
Ak sviatok Zvestovania P. Márii padne na Zelený štvrtok, smie sa slúžiť viac omší; no vôbec nie, ak 

padne na Veľký piatok alebo na Veľkú  sobotu. V tomto prípade preloží sa sviatok na pondelok po 

Bielej nedeli. (Kongr. obr. 10. dec. 1733) 
 

12. Miesto k slúženiu sv. omše. 

 
1. Sv. apoštoli slúžili sv. omšu v príbytkoch na stoloch. 
 

Viď Sk. ap. 2, 46; Kol. 4, 15. Dodnes v chráme lateránskom v Ríme ukazuje sa stôl, na ktorom sv. 
Peter obetoval. Snem Nicejský v r. 325 ešte hovorí o svätom stole, na ktorom kňaz nekrvavým 

spôsobom obetuje Baránka Božieho, ktorého telo a krv kresťania požívajú.  
— Stôl sa preto užíval, lebo i Spasiteľ na Zelený štvrtok na stole konal sv. obetu (stôl tento z cédrového 

dreva ešte vždy sa ukazuje v pokladnici lateránskeho chrámu v Ríme) a aby kresťania v čase 

prenasledovania stôl rýchlo skryť alebo na iné miesto preniesť mohli. 
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2. Počas veľkých prenasledovaní kresťanov slúžila sa omša sv. v podzemných 
chodbách (v katakombách) nad umrlčími truhlami mučeníkov. 
 

Preto oltár dodnes má podobu rakve; preto v oltároch sú relikvie svätých. (Tým označuje sa, že so 

svätými v nebi máme obcovanie; pre relikvie kňaz tak často bozkáva oltár). Z toho dôvodu neskôr so 
zvláštnou záľubou budovali sa kostoly nad hrobmi svätých (tak chrám sv.-peterský v Ríme) 

a mučeníkov (mysli na hrob sv. Jána Nepomuckého vo Vítskom chráme v Prahe) lebo i zaslúžilých 
mužov pochovávali v kostoloch. Preto aj odjakživa pri pohreboch v prítomnosti mŕtvoly slúžili omšu, 

menovanú rekviem. Lebo ďalej prví kresťania pri slúžení omše v podzemných izbách museli zapaľovať 

svetlá, preto na oltároch našich pri omši ešte dnes nachádzajú sa svetlá. Svetlo je odznakom božskej 
milosti, ktorá ako svetlo pôsobí, svietiac a zohrievajúc. A pri sv. omši i rozdávajú sa milosti božské čo 

najhojnejšie. Svetlo na oltári značí, že tu je prítomné ≪Svetlo sveta≫ ; t.j. Bohočlovek, ktorý nás 

svojim evanjeliom osvietil. Prečo sú práve voskové sviece, o tom Viď tam, kde je reč o procesii na 

Očisťovanie P. Márie.  

 

3. Keď prenasledovania kresťanov prestali, slúžila sa omša sv. v kostoloch na 
kamenných oltároch. 
 

Z kameňov spravili stôl alebo pahrbok, ktorý na vrchu bol plytký a okrášlili ho. Už Noe pri vystúpení 
z korábu postavil oltár; aj Abrahám, Izák, Jakub, Mojžiš budovali oltáre. V chráme jeruzalemskom 

stáli dva oltáre, jeden na zápalnú obetu na preddvorí, druhý na obetu a zapaľovanie vonných vecí v 

svätyni.   

— Oltáre musia byť buď celkom z kameňa alebo aspoň mať na vrchu plytký kameň, posvätený od 

biskupa a obsahujúci relikvie (na ktorý sa kalich a hostia kladú), lebo Kristus, ktorý na oltári má 

spočívať, je uholným a základným kameňom Cirkvi (Ž. 117, 22); oltár musí byť aj pokrytý 
trojnásobným bielym plátnom, jednak aby doň sv. krv vsiaknuť mohla ak by sa rozliala, a jednak 
preto, aby tu Spasiteľ práve tak spočíval, ako kedysi v jasliach a hrobe. Biele musí byť plátno pre 

čistotu a svätosť obety. Na každom oltári musí sa bez podmienky nachádzať kríž, lebo na oltári 

opakuje sa obeta krížová; aj majú byť dva svietniky s voskovými sviecami. (Prečo pri obete sú svetlá, 
povedali sme už vyššie.) Oltár obyčajne tak je usporiadaný, aby obetujúci kňaz k východu slnka 

pozeral; to preto, že pri obete srdce a ruky dvíhajú sa k tomu, od ktorého všetko duchovné svetlo 
prichádza. Oltár je povýšený najprv pre svoju hodnosť potom pre potrebu, aby všetci prítomní dej 

obetovania videli, a konečne i preto, že veľké dielo vykúpenia Kristovho dokonalo sa na výšine ďaleko 

viditeľnej.  

 
Stupne pred oltárom pripomínajú nám, aby sme ku Kristovi skrze cnosti hore vystupovali. 
 

Kostoly sú obyčajne stavané na návršiach alebo uprostred miest a dedín a síce 
zväčša v gotickom alebo románskom slohu. 
 
Kostoly budovali sa na návršiach alebo pahorkoch, lebo návršia považovali sa za posvätné miesta; 

veď na vrchoch sa často zjavoval Boh v Starom zákone, na vrchoch často modlieval sa Kristus, na 
vrchu stál chrám jeruzalemský, tento predobraz Cirkvi kresťanskej. Návršia i najviac vábia k modlitbe; 

tu sme odlúčení od hluku svetského a oveľa  bližší milému Bohu. Aj Cirkev podľa slov Kristových 
spočíva na skale a Kristus sám konal krvavú obetu na hore. Keď však kostoly uprostred miest a 

dedín sa nachádzajú, tým znázorňuje sa, že dobrý Pastier vo sviatosti oltárnej býva uprostred ovečiek 

svojich. Kostol so svojou vežou slúži i k okrase mestám a dedinám.  
— Od kostolov máme rozoznávať kaplnky. V kostoloch odbavujú sa bohoslužby a uchováva sa 

ustavične najsvätejšia sviatosť oltárna, kým kaplnky sú len miesta k vykonávaniu pobožností. 
Kaplnky pri verejných cestách (kaplnky verejné) alebo chyže v príbytkoch (domové kaplnky, aké v 

príbytkoch kráľov, kniežat, biskupov atď. alebo vo verejných ústavoch, ako v nemocniciach alebo 

školách, sa nachádzajú). Len v niektorých kaplnkách je možné slúžiť omšu sv.  
— Kostoly sú najviac farské alebo kláštorné. Biskupské kostoly volajú sa hlavné alebo katedrálne 
chrámy. Veľké kostoly nazývajú sa i bazilikami (od gréckeho slová basileus, t.j. kráľ; lebo sú domy 

najvyššieho Kráľa).  

— Najväčšie kostoly na svete sú: chrám sv. Petra v Ríme (vmestí sa doň 100.000 ľudí), kostol sv. 

Pavla v Ríme (40.000), hlavný chrám v Miláne (37.000), chrám kolínsky a štrasburský (30.000), kostol 

sv.-Štefánsky vo Viedni (12.000). Najvyšší medzi nimi je chrám kolínsky so 156 metrami výšky 

(hlavný chrám v Ulme na Dunaji, 161 metrov vysoký, je protestantský); štrasbursky chrám má 142 
m., štefansky vo Viedni 137, chrám sv. Petra v Ríme 136 m. výšky.  

— Najväčší zvon spomedzi týchto má chrám kolínsky; váži vyše 27.000 kg. Takmer taký je i zvon v 

kostole božského srdca Ježišovho (Sacre Coeur) na Montmartre v Paríži. Štefanský kostol vo Viedni 

má 18.000 kg.  

— I v Moskve je zvon, čo váži 50.000 kg, má 7 metrov výšky a v priemere 6 metrov.  
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— Niektoré kostoly sú stavané v slohu románskom: majú okrúhle strešné oblúky, zväčša len múry 

bez pilierov, málo neveľkých okien a prevažne iba vnútri sú vyzdobené; tak veľchrámy v Mohuči, 

Špeieri, Vormse, Bambergu. No väčšina veľkých kostolov je budovaná v gotickom slohu: majú 

končité oblúky, mnoho pilierov, početné a veľké obloky, zvyčajne maľované; potom nielen ich vnútro, 

ale i zovňajšok má umelecké vystrojenie; a v týchto  kostoloch všetko smeruje hore, aby sa tam vo 
výške všetko spojilo. Toto smerovanie do výšky nachádzame nielen u stien a stĺpov, ale aj u oblokov, 
veží atď. Tým sa navštevovateľovi kostola pripomína, že tu na zemi je pútnikom, ktorý vážne má túžiť 

po nebeskej vlasti, kde so všetkými svätými láskou spojený bude. 

 

Vnútro a vonkajšok kostola sú tak usporiadané, aby nás k pobožnosti naladili. 
 
Vonkajšie usporiadanie kostola: Kostol je väčší a vyšší, než všetky iné domy, lebo je to príbytok 

Najvyššieho Boha; budovaný je oproti východu slnka, lebo je na to, aby sme sa v ňom klaňali Slnku 

spravodlivosti, t.j. Kristu; má podobu kríža, lebo sa v ňom opakuje obeta krížová a hlása učenie 

Ukrižovaného; má vežu, ktorá ako prst hore ukazuje a nám privoláva: ≪Hľadajte, čo je zhora≫ (Kol. 

3. 1); vo veži sú zvony, ktoré k bohoslužbám alebo k modlitbe povolávajú a sviatky cirkevné svojim 

velebným hlaholom oslavujú (ešte pred 1000 rokmi dávali znak údermi kladiva o kov, predtým i 

dreveným rapkáčom alebo trúbou); ďalej na samom konci veže kostolnej je kríž, lebo sa v kostole 
hlása učenie Ukrižovaného a lebo Kristus ukrižovaný zmieril nebo so zemou; na veži sú často i hodiny, 
ktoré nám pripomínajú, aby sme hodiny svojho života dobré využili.  
— Vnútro kostola delí sa na tri časti: predsieň, loď a svätyňu. Predsieň, v ktorej za dávnych čias 

katechumeni a kajúcnici sa zdržovali, má pripomínať nám, aby sme sa pred vkročením do kostola 
pripravili. Loď kostolná je miesto pre veriacich; tu, ako na lodi, majú sa plaviť k prístavu spásy alebo, 

ako v korábe Noemovom, byť zachránení od večného zahynutia. Vedľa hlavnej lode často nachádzajú 

sa i bočné lode alebo vedľajšie siene. Svätyňa (volá sa i ≪kňazský chór≫, lebo kedysi chór spevákov 

mal miesto svoje pred oltárom) býva od lode oddelená zábradlím, stupňom alebo lavicou na prijímanie 

(predtým oponou) a je pre kňazov.  
— Vo vnútri kostola nachádza sa obyčajne: hneď pri vchode veľký kríž, aby sme hneď boli upozornení, 

kto je pánom domu; potom svätenica pri dverách, aby sme sa pri vkročení do kostola svätenou vodou 

pokropili a tým si pripomenuli, že pred Boha s čistým srdcom dostaviť sa musíme; jeden alebo viac 
oltárov, na veľkom a či hlavnom oltári tabernakul (svätostánok, kde býva sviatosť oltárna) a pred 

týmto večné svetlo (lampa, ktorá má ustavične horieť, aby znázorňovala, že na oltári nachádza sa       

≪Svetlo sveta≫); obrazy a sochy anjelov i svätých, lebo títo pri svätých úkonoch neviditeľne sú 

prítomní; kazateľňa, krstiteľnica, spovedelnica, lavice pre ľud, zástavy (čo víťazstvo kresťanstva 
označujú a nás napomínajú, aby sme proti zlému duchu a zlým žiadostiam svojim bojovali); na chóre 

organ (vynájdený v 13. storočí), konečne často i maľované obloky, ktoré kostol dosť tmavým robia 

(lebo v tomto živote máme len nejasné poznanie Boha).  
— Tí, čo hovoria, že do kostola chodiť nepotrebujú, lebo že sa k Bohu všade modliť môžu, nech povážia, 

že tu Kristus pod spôsobom chleba je prítomný, že v kostole viac bývame naladení k pobožnosti a že 

modlitba na posvätnom mieste má väčšiu silu. Návšteva kostola v nedele a sviatky s cieľom počúvania 
omše sv. prikazuje sa Cirkvou pod smrteľným hriechom. Ostatne veľmi dobre robí ten, kto mimo 

kostola mnoho sa modlí; lebo taký onedlho príde do kostola. 

 

Každý kostol musí obzvlášť byť posvätený, prv než sa v ňom sv. omša slúžiť môže; to 
platí aj o oltári. 
 
Už stánok svedectva musel na rozkaz Boží od Mojžiša byť posvätený (2. Mojž. 4, 9) a Šalamúnov chrám 

skrze Šalamúna. (3. Kráľ. 8) Keď chrám židovský kráľom Antiochom skrze postavenie modly bol 
poškvrnený, posvätili ho znovu a preto židia každoročne slávili sviatok posvätenia chrámu.  
— K posviacke kostola oprávnený je len biskup; len s výslovným dovolením jeho smie obyčajný kňaz 

vykonať posviacku. Najdôležitejšie obrady pri posviacke sú nasledujúce: biskup pred hlavnou bránou 
padne na tvár a modlí sa litánie k všetkým svätým. Potom tri razy obchádza kostol a kropí jeho steny 

svätenou vodou. (Trojnásobné obchádzanie pripomína trojjediného Boha, ktorému sa klaňať máme.) 
Mimo idúc, zaklope biskupskou berlou na dvere, potom touže berlou urobí kríž na prahu dverí (aby 

poukázal na silu kríža, ktorej nič odolať nemôže) a vojde do domu Božieho, kde kľakne na kolená a 
vzýva Ducha Sv. Tu na podlahe posypanej popolom v podobe kríža (lebo len pokánie a utrpenie vedie 

do neba) píše grécku a latinskú abecedu (lebo všetky národy sveta povolané sú k Cirkvi) a ide, kropiac 

svätenou vodou tri razy pozdĺž kostolných stien i potom krížom cez celý kostol (na pamiatku najsv. 

Trojice a kríža Kristovho); nato pomaže steny na dvanástich miestach, kde sa sviece zažnú (na 

pamiatku dvanástich apoštolov, ktorí nám svetlo viery doniesli) a potom ešte vykoná posviacku oltára.  
— Na výročný deň posviacky kostola od pradávnych čias býva slávený sviatok posvätenia chrámu.  
— Ak sa v kostole spácha ťažký zločin, napr. vražda, samovražda a pod., a keď to verejne je známe, 

musí kostol byť zamknutý a znovu vysvätený. Ešte raz musí sa kostol posvätiť i vtedy, keď steny 
kostolné znovu sa budujú alebo omietka múrov zväčša sa odstráni.  
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— Výnimočne môže sa omša sv. slúžiť i mimo kostola, ako počas vojny, keď kostol zhorel, alebo pri 

veľkých slávnostiach, kde sa omša pod holým nebom slúži (takzvaná poľná omša); no k tomu je 

potrebné výslovné dovolenie od biskupa. Na lodiach môže sa omša slúžiť len s dovolením pápežským. 
V takých prípadoch užíva sa prenosný oltár, od biskupa posvätený, t.j. štvorhranný kameň, na ktorom 

kalich a hostia musia byť umiestené. 

13. Šaty, nádoby a iné veci pri sv. omši. 
 

Kto k pozemskému kráľovi na výsluch ide, oblieka si z úcty sviatočné šaty; tak i kňaz, keď k oltáru 

ide pred najvyššieho Kráľa. Zvláštny odev kňaza pri oltári je tiež znakom, že on tam nekoná z vlastnej 
moci, ale ako námestník Kristov. Už v Starom zákone predpísal Boh zvláštne šaty kňazské k 

bohoslužbe. (2. Mojž. 28, 4) Šaty kňazské pri omši boli zavedené sv. apoštolmi. (Sn. Tr. 22, 5) 

 

1. Pri omši má kňaz nasledujúcich 6 šiat : humerál, albu, cingulum, manipul, štólu a 

kasulu. 
 

Humerál alebo nárameník nosievali ľudia na Východe k uviazaniu okolo krku. Kňazi používali ho 
neskoršie k zahaleniu hlavy, aby pri omši tak ľahko roztržití neboli. Niektorí rehoľnícki kňazi ešte i 

teraz zahaľujú si ním hlavu. No obyčajne slúži teraz len k zakrytiu hrdla a pliec.  

— Alba je odev z bieleho plátna, ktorý až na zem siaha. Na Východe bol zvyk, že pri takých 
príležitostiach, kde mali byť čistotní, biele rúcho nosili. Také dostal napr. pozvaný na svadbu pri 

vkročení do izby svadobníkov; toto ≪svadobné rúcho≫ spomína Kristus v podobenstve o svadobnej 

hostine. (Mat. 22, 12)  

— Cingulum je pás, ktorým si kňaz albu priväzuje, aby ho pri chôdzi nehatila. U východných 

obyvateľov bol taktiež zvyk, pri cestovaní a pracovaní podväzovať si dlhé rúcho pásom. Tak Tobiaš 

našiel mládenca opásaného a hotového na cestu. (Tob. 5, 5) Preto povedal Spasiteľ: ≪Ľadviny vaše 

nech sú opásané≫ (Luk. 12, 35)  

— Manipul, alebo náručník, bol sprvu plátennou šatkou, ktorá sa na ľavej ruke nosievala a ktorou 

kňaz pot utieral.  

— Štóla sú dva široké pruhy, ktoré si kňaz okolo hrdla a na prsia krížom kladie, a ktoré sú zošité. 
Štóla je znakom kňazsko-úradnej moci; preto nosí ju kňaz pri všetkých úkonoch kňazských.  

— Omšové rúcho (kasula) je rúcho, ktoré prsia a chrbát zakrýva a asi po kolená siaha; navrchu má 
otvor pre hlavu. Predtým kasula bývala dlhým plášťom, čo zo všetkých strán bol zatvorený a len pre 

hlavu mal otvor; stadiaľ meno Kasula, t.j. domček.  
— Okrem omše nosí kňaz pri úkonoch kňazských obyčajne krátku albu (rochetku) a pri slávnostných 

príležitostiach ešte plášť (pluvial). Keď kňazovi pri niektorej slávnosti ešte iní kňazi po boku stoja 

(asistujú), nuž i títo majú zvláštne rúcha (dalmatiky). 
 

Šaty pri omši sčasti pripomínajú umučenie Krista Pána, sčasti upozorňujú kňaza na 
jeho povinnosti. 
 
Humerál pripomína šatku, ktorou katovia v dome najvyššieho kňaza Ježišovi oči zaviazali, keď ho 
bili; alba pripomína biely odev, do ktorého Herodes dal obliecť Spasiteľa, aby ho na posmech vystavil; 

pás povrazy, ktorými Spasiteľ bol poviazaný; náručník - potový ručník Veronikin; štóla reťaz na hrdle, 

ktorú Kristus po odsúdení nosiť musel; omšové rúcho, poznačené veľkým krížom na zadnej strane, 
pripomína kríž Kristov.  
— Humerál napomína kňaza k pobožnosti (k stráženiu svojich očí), alba k čistote srdca, pás 

k zdržanlivosti (sebaovládaniu) a pripravenosti na cestu (t.j. aby na smrť bol pripravený), štóla 

upomína ho na jeho veľkú hodnosť, omšové rúcho na ťažké bremeno jeho (t.j. na ťažké povinnosti 

povolania). 
 

2. Najdôležitejšie náradia pri slúžení sv. omše sú: kalich, paténa, misál, ciborium a 

monštrancia. 
 
Vrchná časť kalicha musí byť zo zlata alebo zo striebra a vnútri pozlátená. (V chudobných kostoloch 

namiesto striebra mohol by byť i cín.) V prvých storočiach kalichy boli kamenné, sklenené, drevené, 

kovové a hlinené.  

— Paténa je mištička zo zlata alebo zo striebra a pozlátená; na túto sa kladie sv. hostia. Kalich 
a paténa musia byť posvätené od biskupa.  

— Misál obsahuje modlitby sv. omše na každý deň cirkevného roku.  

— Ciborium je veľký kalich, v ktorom hostie k prijímaniu veriacich sú uložené.  

— Monštrancia je podlhovastá schránka s pozlátenými lúčmi k ukazovaniu (monstrare) sv. hostie.  
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— Niektorí svetári vravia, ako Judáš pri pomazaní Krista skrze Magdalénu: ≪Načo je táto 

márnotratnosť≫. Títo nech povážia, že pobožnosť naša v kostole sa krásou domu Božieho a jeho 
predmetov veľmi oživuje. Pekné náradie v našich kat. kostoloch robí mohutný dojem na nás a na 

inovercov. O pruskom kráľovi Fridrichovi Veľkom vypráva sa, že raz bol prítomný na veľkej omši 

katolíckej a vyslovil sa: ≪Naozaj, kým iní tak zaobchádzajú s Pánom Bohom ako so svojim sluhom 

alebo seberovným, katolíci zachádzajú s ním ako s Bohom svojim≫ Ba sluší sa, aby sme pre Boha a 
jeho službu len to, čo je najkrajšie, vyhľadali. Či bolo by vhodné, keby dom Boží v svojom zariadení 

ďaleko zaostával za súkromnými domami boháčov? 

14. Farba omšových šiat. 
 

U židov z nariadenia Božieho boli mnohofarebné kňazské šaty (2. Mojž. 28, 39), najmä biela, červená 

a modrá farba mala prevahu v chráme židovskom. I šaty pohanských kňazov mali oslepujúcu bielosť. 

Preto asi i prví kresťania, ktorí predtým z časti pohania, z časti židia boli, žiadali si podobnú okrasu 
farebnú pri bohoslužbách. Aj vedela Cirkev zo zjavenia Božieho, že tí, čo Bohu v nebi slúžia, nádherne 

sú oblečení, a že okolo trónu Božieho je sedmofarebná dúha. (Zj. 4) No Cirkev bojujúca na zemi vo 

všetkom je obrazom víťazoslávnej. Odtiaľ uvedenie rozličných farieb. K tomu ešte prišla okolnosť, že 
zem pri ročnom pohybe okolo slnka mení farby. Cirkev teda, ktorá sa prírode tak veľmi rada 

prispôsobuje (pováž len, ako sa hlavné sviatky cirkevného roka s prírodou zhodujú), cítila sa 

pohnutou, pri svojej bohoslužbe, tomto pohybe okolo Slnka spravodlivosti, tiež odievať sa do 

rozličných farieb. Konečne ľudia odjakživa radi označujú primeranými farbami rozličné nálady svojej 
mysle. Cirkev, ktorá nevinným požiadavkám ľudskej prirodzenosti tak ochotne vyhovuje, cítila sa teda 

pohnutou k užívaniu istých farieb. 

 
1. Kňazský oblek pri omši má nasledujúcu farbu: buď bielu, červenú, zelenú; 

fialovú alebo čiernu. 
 
Fialová farba značí modrú farbu, aká je u fialky.  

—  Rád cirkevných farieb nachádzame už v stvorení. Najprv totiž stvoril Boh svetlo (biele) a odlúčil ho 

od tmy (čiernej). Na 2. deň stvoril modrú oblohu a odlúčil modrofarebné vody; na 3. deň stvoril 

zelenú ríšu rastlín: na 4. svetlá nebeské, červené ako oheň.  

—  Biela farba, farba svetla a osvietenia, je odznakom večných radostí (osvietenia v nebi) a nevinnosti 

alebo čistoty (s ktorou vždy súvisí veľké osvietenie).  
—  Červená je farba ohňa a krvi, teda odznakom lásky a mučeníckej smrti.  

—  Zelená je farba jari, teda odznakom nádeje.  
—  Modrá je farba oblohy nebeskej a vody, teda odznakom viery a pokánia (očistenia). Fialová farba 

je aj odznakom pokory.  
— Čierna je farba noci, teda odznakom smrti (ktorou svetlo života hasne). 
 

1.1. Biela farba používa sa obyčajne na sviatky Pána, Matky Božej, anjelov a sv. 

vyznávačov. 
 

Kristus totiž je ≪Svetlo sveta≫ a bez všetkej škvrny hriechu.  

— Matka Božia porodila ≪Svetlo sveta≫ a bola oslobodená od hriechu dedičného.  

— Anjeli nachádzajú sa vo večnom svetle a sú plní svätosti; aj zväčša zjavili sa v bielom rúchu.  

— Sv. vyznávači už na zemi mali veľké osvietenie a dali i pred ľuďmi svietiť svetlu svojich dobrých 

skutkov.  

— Na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa (ktorý predsa bol mučeník) používa Cirkev bielu farbu, lebo 

už pred svojim narodením bol posvätený. 
 

1.2. Červená farba používa sa na Turíce a na sviatky sv. mučeníkov. 
 

Na Turíce totiž Duch Sv., ktorý v srdciach našich oheň lásky k Bohu a blížnemu zapaľuje, v podobe 
ohnivých jazykov zostúpil na apoštolov.  

— Sv. mučeníci prelievali krv svoju za Krista a tak dávali najavo najväčšiu lásku k Bohu; lebo nik 

nemá väčšej lásky, ako je tá, keď niekto život svoj položí za Pána.  
— I na sviatky sv. kríža je červená farba, lebo Kristus na dreve kríža prelial krv svoju. 
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1.3. Zelená, farba používa sa v nedele po Zjavení Krista Pána a v nedele po Sv. Duchu 

(teda pred pôstom a pred adventom). 
 
V nedele po Zjavení Krista Pána slávi Cirkev jaro, t.j. mladosť a verejné vystúpenie Krista, ktorý svet 

naplnil nádejou spasenia; v nedele po Sv. Duchu slávi Cirkev svoje vlastné jaro, klíčenie horčičného 

zrna kráľovstva Božieho. 

 

1.4. Fialová farba používa sa v advente, pôste a v dni pôstne. 
 
Advent je čas dôverného očakávania Spasiteľa, čas pôstny je čas pokánia a umučenia Krista Pána.  

— Pri spovedi, poslednom pomazaní a krste (až do poliatia) používa sa tiež farba fialová; taktiež na 

procesiách krížových dní. 
 

1.5. Čierna farba používa sa na Veľký piatok a pri bohoslužbe za zomrelých. 
 
Na čiernom rúchu omšovom často nachádzame i čiastky bielofarebné; tým má sa poukázať na to, že 

duše v očistci skoro budú požívať radosti nebeské.  
— No pri pohreboch detí používa Cirkev len bielu farbu, lebo deti zomierajú v nevinnosti a hneď idú 

do kráľovstva svetla. 
 

2. Tieto farby slúžia k tomu, aby život Spasiteľa nášho zreteľne vymaľovali, a nás 
k bohumilému životu povzbudzovali. 
 
Farby vianočných sviatkov nám hovoria: (modrá farba adventná) Spasiteľ sveta bol po 4000 rokov 

očakávaný s vierou a kajúcnosťou,  

—  (biela farba vianočná) narodil sa k radosti ľudstva,  

—  (zelená farba v nedele po Zjavení Krista Pána) a v mladosti i verejnom vystúpení svojom naplnil 
celú zem nádejou spasenia. 

—  Farby veľkonočných sviatkov nám hovoria: (modrá farba v pôste) Spasiteľ musel za nás mnoho 

trpieť,  

—  (čierna farba Veľkého piatku) na kríži zomrieť,  
—  biela farba na Veľkú noc a Nanebovstúpenie) a tak vojsť do slávy nebeskej. Farby svätodušného 

obdobia nám hovoria: (červená svätodušná) Vykupiteľ poslal Ducha lásky;  

—  (zelená v nedele po Sv. Duchu) nato začala sa jar kráľovstva Vykupiteľovho, Cirkvi, a táto stala sa 
nádejou celého ľudstva.  

—  Farby v kostole sú i živou kázňou. Kedykoľvek bielu farbu vidíš, Cirkev ťa napomína aby si sa 
snažil o svätosť, keď červenú vidíš, napomína ťa k láske k Bohu; (keď zelenú vidíš, napomína ťa, 

aby si tu nehľadal nebo, ale skladal dôveru svoju do života za hrobom; keď fialovú vidíš, napomína 

ťa k pokániu; keď čiernu vidíš, napomína ťa na tvoju smrť a k modlitbe za svojich zomrelých.  

—  Či nemusíme obdivovať také prekrásne zariadenie v kostole? 

15. Reč pri sv. omši. 
 

Cirkev pri konaní obety sv. omše používa reč latinskú. 
 

1. Latinská reč sa dobre hodí k našej bohoslužbe lebo je reč ctihodná a tajuplná. 
 
Latinská reč je ctihodná svojim pôvodom a vekom; lebo je to tá reč, ktorou sa už v prvých storočiach 

ozývala chvála Božia z úst kresťanov. ≪Je to unášajúce a oduševňujúce, keď sv. obeta koná sa tou 

rečou, ba tými istými slovami, ktorými ju kedysi v tmavých hlbinách podzemných, t.j. v katakombách 

prví kresťania konali≫. (Ghir.) Reč latinská je tajuplná, lebo je ako mŕtva reč nezrozumiteľná ľudu. 

Jej používaním dáva sa ľudu na vyrozumenie: tu na oltári deje sa niečo také, čo nemožno pochopiť; 

tu stáva sa čosi tajuplné. V prvých storočiach kresťanstva býval oltár zastretý oponou od Sanktus až 
po prijímanie. Teraz sa to už síce nestáva; no pred oltárom ešte vždy je akýsi závoj a to je reč latinská, 

nezrozumiteľná ľudu, čo nám sv. tajomstvá robí plnými hlbokej úcty. Podivné je, že tak židia ako i 

pohania, pri bohoslužbe používali reč, ktorá u ľudu nebola bežná. Napr. u židov bohoslužobnou rečou 

bola starohebrejská, bývalá reč patriarchov. Ešte Kristus a sv. apoštoli boli prítomní na bohoslužbe, 

odbavovanej v reči starohebrejskej. Nevieme, že by Spasiteľ alebo apoštoli kedysi boli zazlievali 
používanie starej reči. Aj Gréci zjednotení, ako i nezjednotení, pri bohoslužbe majú reč starogrécku a 

vôbec nie svoju krajinskú novogrécku. Ba aj u Rusov, Bulharov a Srbov bohoslužobnou rečou je 
staroslovenčina a nie ruština, bulharčina alebo srbština, akou ľud teraz hovorí. V anglikánskej cirkvi 

zase je reč staroanglická. (Iba zjednotení Rumuni majú pri bohoslužbe svoju materinskú reč, zvyk, 

ktorý sa i Rímom trpí.) 
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2. Latinská reč pri bohoslužbe je Cirkvi na veľký úžitok; lebo prispieva k udržaniu 

jednoty a chráni od mnohého zla. 
 

Latinská reč slúži k udržaniu jednoty v Cirkvi: spája dovedna jednotlivé, po celom svete roztrúsené, 

Cirkvi a čiastočne odstraňuje medzery, aké rôznorečové národy odlučujú. ≪Cirkevná reč latinská zo 

všetkých národov a pokolení na zemi robí jednu rodinu Božiu, kráľovstvo Kristovo. Oltár je obrazom 

nebeského Jeruzalema, kde všetci anjeli a svätí jednohlasne spievajú chválu Božiu≫. (Gihr.) Keby 

latinská reč nebola úradnou rečou Cirkvi, nuž by spoločné porady biskupov na cirkevných snemoch, 
vzájomné výmeny myšlienok a názorov u bohoslovcov rozličných krajín neboli možné; koľkú škodu 
mala by z toho Cirkev! (Deh.) Z Ríma pochádzajúca latinská reč pripomína nám i našu spolupatričnosť 
k rímskej Cirkvi; mimovoľne pripomína nám, že od matky cirkvi rímskej kedysi boli k nám poslaní 

misionári a v našich krajoch rozširovali katolícku vieru. I toto je napomínaním k jednote.  

— Latinská reč chráni od mnohého zla. Ona je reč mŕtva a tak už nepodlieha nijakým premenám. 
Zmysel  jednotlivých slov ostáva ten istý po všetky storočia. U živej reči nie je tak; u takej časom 
mnohé slová menia svoj význam. Keby teda živá reč bola bohoslužobnou, mohli by sa časom veľmi 
ľahko vkradnúť bludné náuky. Z druhej strany suroví ľudia ľahko by sa opovážili mimo bohoslužby 

zneužívať sväté slová modlitby k drzým žartom alebo i k rúhaniu sa veciam svätým. Avšak latinská 

reč prekáža im v tom.  
— No Cirkev ani zďaleka nechce udržovať veriacich v nevedomosti o význame náboženských úkonov; 

lebo káže kňazom, aby sv. omšu s jej obradmi nielen dietkam v škole, ale i dospelým z kazateľne 

vysvetľovali. (Nariadenie snemu Tr. 22. 8.) Ostatne ani nie je potrebné, aby ľud obrady sv. omše 

podrobne vedel.  Hoci medzi poslucháčmi sú niektorí, ktorí nerozumejú, čo sa modlí alebo spieva, 

predsa vedia, že sa to na chválu Božiu modlí alebo spieva a to postačuje k vzbudeniu pobožnosti≫. 

(Sv. Aug.; sv. Tom. Akv.) Preto i latinská reč — ako skúsenosť dokazuje — nijako nie je na újmu 

pobožnosti veriacich. Lebo veď napriek tejto reči naše katolícke domy Božie tak bývajú preplnené 

navštevovateľmi, že vnútorné priestory ich nepostačujú. 
— Ani nechce Cirkev akosi zľahčovať materinský jazyk. Lebo materinský jazyk navzdory tomu používa 

sa Cirkvou tiež veľmi často, tak pri kázni, vysluhovaní sviatostí, spovedi, popoludňajších 

bohoslužbách, modlitbách po omši atď. No keď latinská reč viac sa používa pri omši, než pri ostatných 
bohoslužobných úkonoch, to pochádza stadiaľ, že omša je obeta a nie kázeň a či poučovanie ľudu. 

Preto kňaz najviac modlitieb pri omši musí sa potichu modliť; tieto by ani neboli počuté od ľudu, keby 

sa v materinskom jazyku konali. ≪Okrem toho slúženie omše záleží viac na skutkoch ako na slovách. 

Skutky, pohyby a obrady pri sv. omši už samy sebou vravia hlasnou a zrozumiteľnou rečou≫ 
(Bellarmin.)  
— Keby sa jazyk materinský, ako si mnohí želajú, výlučne užíval pri službách Božích, nuž by sa 

príslušníci cudzej národnosti, čo v tej istej obci bývajú, ľahko odcudzili svojmu náboženstvu. Ba 

užívanie materinského jazyka zmenšilo by aj úctu pred sv. omšou a horlivosť v navštevovaní služieb 

Božích. Skúsenosť túto nadobudli si mnohí počas reformácie, keď totiž na niektorých miestach, 

napodobňujúc protestantov, všetky omšové modlitby doslovne do nemeckého jazyka preložili a pri sv. 
obete výlučne používali. Ľudia, čo by si pri bohoslužbe výlučne materinský jazyk používať žiadali, 
prišli by po uvedení jeho sotva raz zo zvedavosti do kostola a potom by zase prestali, lebo v nenávisti 

majú nie cirkevnú reč latinskú, ale pravdy náboženské, ktoré ich k polepšeniu života napomínajú.    

≪Títo ľudia teda nemali by toľko hľadieť na to, aby hlas úst, ale skôr na to, aby vnútorné pohnútky 

svojho srdca napravili≫ (Bisk. Sailer.) 

16. Spev pri omši. 
 

1. Vlastný spev, ktorý Cirkev pri omši používa, je takzvaný gregoriánsky alebo spev 
chorálny. 
 
Chorálny spev počuť napr. pri veľkej omši, keď kňaz spieva prefáciu alebo (Pater noster i Otče náš), 

alebo keď zaspieva Glória alebo Krédo. Spev tento nazýva sa gregoriánskym, lebo obzvlášť sv. pápežom 

Gregorom Veľkým bol zdokonalený a rozšírený. Menovaný svätý ujal sa tohto spevu pravdepodobne 

následkom zvláštneho vnuknutia Božieho a či zjavenia; preto sa Rehor Veľký vždy vyobrazuje s 

holubom pri uchu. Nazýva sa i spevom chorálnym, lebo má sa spievať od kostolného chóru. Spev 
chorálny je spev nadpozemskej vážnosti, Svätého pokoja a vznešenej velebnosti (je bez všetkých 

vášnivých a divých záchvatov a nenamáha sa urobiť dojem); preto odlišuje sa od všetkých spevov na 

ulici, v koncertnej sále, v divadle alebo na verejných zábavách. Spev tento je akoby rečou z druhého, 

vyššieho sveta, je čistou spievanou modlitbou. Pri chorálnom speve v prvom rade berie sa ohľad na 

slová osnovy (tieto počuť pri ňom celkom dobre), len v druhom rade dá sa zbadať krásny, skromný 

nápev. No spev tento nijako sa neviaže putami slabikového rozmeru a taktu; práve touto svojou 
nezávislosťou úchvatne pôsobí na človeka, ako prúd výrečnosti na srdce. Chorálny spev je 

nezmeniteľný, lebo ako cirkevná reč latinská, vždy a všade zostáva rovnaký. Preto najlepšie 
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zodpovedá podstate a vlastnostiam našej Cirkvi, obzvlášť jej jednote a všeobecnosti. ≪Aj nábožní 

kresťania radšej počúvajú tento spev, než hociktorý iný, lebo mysle k pobožnosti povzbudzuje≫. (Ben. 

XIV.) Ak ľudia zmyselní nenachádzajú v ňom záľuby, nuž je to z tej príčiny, že ≪zmyselný človek 

nechápe, čo je Ducha Božieho≫. (1. Kor. 2, 14) Taký podobá sa zlej rezonančnej (a či ozvučnej) doske. 
 

2. Okrem chorálneho spevu býva v kostole i katolícky spev ľudový (t.j. spievanie 
cirkevných piesní ľudom) a inštrumentálna hudba (t.j. sprevádzanie spevu 

hudobnými nástrojmi, napr. organom, husľami, flautami a pod.) 
 

Kostolný spev ľudový vznikol takto: Za prvých storočí, keď reč cirkevná bola súčasne i rečou ľudu, 
zúčastňoval sa ľud čiastočne na vlastnom obradnom speve. Keď v 5. storočí národy germánske vtrhli 

do rímskej ríše, utvorili sa tam nové jazyky, taliansky a francúzsky. Teraz už ľud nemohol mať účasť 
vo vlastnom, t.j. obradnom speve kostolnom: vznikli teda kostolné piesne v reči ľudu. Kostolná ľudová 

pieseň pestovala sa najviac v Germánií, obzvlášť v čase križiackych pochodov. Vznikli jadrné piesne 
procesiové, pútnické, mariánske a pod. s jednoduchými síce, ale utešenými nápevmi. Pod vplyvom 
Lutherovým bol kostolný spev ľudový celkom pokazený. Luther použil kostolné piesne k rozširovaniu 

svojho bludu; dal ustavične spievať (viac katolíkov vspieval do luteránstva, než vkázal) a vkladal do 

piesní bludné náuky svoje. ≪Piesne tieto boli tak vzdorovité a búrlivé, že nejeden spevák počas 

spievania bol by sa najradšej dal do boja na päste≫. Dollinger.) Vtedajší katolíci rovným spôsobom 

pracovali proti nemu; aj oni ustavične spievali a v piesňach svojich statne bránili napadnuté náuky 

katolícke. Takto vznikli celkom jalové piesne (pieseň má prejavovať dojatosť citu, no nemá byť 
kázaním) a takzvané spevácke omše, ktoré sa na újmu pobožnosti dodnes udržali. (Pri omši totiž 

ľudový spev má sa len mierne použiť, aby sa každý pohrúžiť mohol do ducha tajomstiev a aby tichá 
pobožnosť srdca u jednotlivcov nebola narušená.) Za nevereckej doby jozefínskej, t.j. koncom 18. 

storočia, vzniklo mnoho omšových piesní s takmer svetským obsahom a mizerným nápevom. (O 

piesňach týchto  mohlo sa povedať: Zdajú sa síce náboženskými, no predsa sú svetské.) Také piesne 

nachádzajú sa dodnes v niektorých spevníkoch.  

— Inštrumentálna hudba v kostole je pomôckou k ľahšiemu pozdvihnutiu duše k Bohu. ≪Záľubou 

vo zvukoch totiž mysle slabých viac povzbudzujú sa k pobožnosti≫ (Sv. Aug.) a povznášajú sa ľahšie 
od zmyselného k nadzmyselnému. Avšak hudba inštrumentálna v kostole nesmie samostatne 
vystupovať; ona je len slúžkou spevu a má účel, aby slovám spevu viac sily dodávala. (Ben. XIV.) Pri 

bohoslužbe totiž hlavnou vecou je jednoduché slovo, t.j. modlitba, alebo slávnostné slovo, t.j. spev, 

lebo to je vlastným výlevom srdca; zvuk hudobných nástrojov je len vec vedľajšia a nepotrebná. Zvuk 
hudobných nástrojov, napr. organa, nemá teda nikdy byť taký, že by spev počuť nebolo alebo slová 

jeho rozumieť sa nemohli. Ešte menej smie hudba inštrumentálna slúžiť viac k rozveseleniu uší ako 

k vzbudeniu nábožných citov; inak bola by nie napomáhaním, ale zrovna kazením modlitby. U telesne 

zmýšľajúcich židov používala sa hudba inštrumentálna ≪pre ich slabosť≫ (Sv. Tom. Akv.), lebo len 

zmyselným rozveselením mohli byť povolaní k vyššej snahe. (Sv. Zl.) Za prvých časov kresťanstva 

nebolo inštrumentálnej hudby pri bohoslužbe; kresťania pri svojich modlitbách nechceli počúvať 

nástroje, ktorými pohania pri svojich tancoch a obetách modlárskych budili najohavnejšie 
náruživosti. Len v 8. storočí nachádzame používanie organa v kostoloch; v 16. storočí, kde panovníci 

milujúci umenie na dvoroch svojich zaviedli veľké hudobné zbory, nachádzame v kostole i husle, 
flauty, trúby a pod. Neskoršie riaditelia svetských hudobných zborov bývali obyčajne i riaditeľmi 

chórov kostolných. Títo, žiaľ v dome Božom dávali hrať zväčša tú istú hudbu ako mimo kostola. 
Tak stalo sa, že v domoch Božích po dlhý čas bolo počuť svetské hudobné hry, pri vyhrávaní ktorých 

zhola nič sa nestaralo o sväté slová.  

— K náprave kostolného spevu veľmi mnoho prispeli nasledujúci muži : Palestrina, pápežský 

hudobný skladateľ vo Vatikáne (†1594), ktorý zložil dôstojné skladby, v ktorých bolo jasne rozumieť 

svätým slovám. Nesmrteľným urobil svoje meno takzvanou ≪omšou pápeža Marcella≫. Podobne 

účinkoval jeho súčasník Orlandus Lassus, pochádzajúci z Holandska, ktorý bol kapelníkom 

lateránskeho kostola v Ríme. Nazývajú ho i ≪kniežaťom umenia hudobného≫; popri 800 svetských 

zanechal 1500 diel cirkevného umenia hudobného. Najrýdzejším dielom je 7 kajúcich žalmov 

Dávidových pre päť hlasov, kde neslýchane majstrovsky privádza k sluchu city ľútosti a skrúšenosti. 

Dielo toto bolo príčinou jeho povolania za dvorného kapelníka do Mníchova, kde r. 1594 zomrel. Slávni 
sú ešte Gabrieli, organista v kostole sv. Marka v Benátkach a Allegri, ktorého 9-hlasové a dvoj-zborové 

Miserere (na Veľký týždeň) je chýrne. No títo starí majstri povzniesli nie inštrumentálnu hudbu, ale 

čistý spev hlasový bez sprievodu nástrojov.  

— K povzneseniu hudby inštrumentálnej prispeli za skladateľ: hudobný umelec Bach z Eisenachu 
(† 1750); tento skladal náboženské hudobné hry, ktoré mravnou vážnosťou vynikali. Koncom 18. 

storočia traja muži mimoriadne zdokonalili inštrumentálnu hudbu: Haydn z Dolného Rakúska (ktorý 

zložil 15 omší a r. 1809 vo Viedni zomrel), Mozart zo Soľnohradu (ktorý už ako chlapec svojim 

muzikálnym nadaním obracal na seba obdiv ľudí, do svojho 18. roku zložil 8 omší a v 35. roku života 
1791 vo Viedni zomrel) a Beethoven z Bonnu na Rýne (ktorý náramne dlhé omše skladal a 1827 vo 
Viedni zomrel.) Avšak cirkevno-muzikálne diela troch posledne menovaných mužov nemôžu sa nikdy 
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považovať za vzorné, lebo sa v nich takmer nijaký ohľad neberie na ducha Cirkvi. City klaňania síce 

odrážajú sa v nich; no inak v ničom nelíšia sa od svetských muzikálnych skladieb. Všetky diela týchto 

troch mužov nosia na sebe pečať svojho nevereckého veku. V novšom čase najmä v krajinách 

nemeckého jazyka stalo sa mnoho k povzneseniu kostolnej hudby. Tu v roku 1867 následkom 

rázneho zakročenia dr. Františka Witta, dozorcu študijného seminára k sv. Emmeranovi v Rezne 
(Regensburgu), vznikol Spolok Cecílie, ktorý má účel: pestovať chorálny spev, zošľachťovať spev 

ľudový a uvádzať pri bohoslužbe inštrumentálnu hudbu; stanovy tohto spolku potvrdené sú pápežom 

Piom IX. 16. dec. 1870.  

17. Počúvanie slova Božieho. 
 

Pri zázračnom rozmnožení chleba dal Spasiteľ rozdávať chlieb skrze učeníkov svojich. (Mat. 15, 36) 

Tak Spasiteľ i dnes ešte skrze učeníkov svojich rozdáva ľudu chlieb duševný, slovo Božie. Ľud celkom 

zdarma dostáva tento chlieb duševný. (2. Kor. 11, 7) 
 

1. Slovo Božie je pokrm duše našej, lebo našu dušu práve tak živí, posilňuje 
a sýti, ako chlieb telo. 

 

Pokrmom duše našej je slovo Božie. (Sv. Ambr., sv. Zl., sv. Reh. Veľ.) Sám Kristus hovorí: ≪Človek 

žije nie zo samého chleba, ale z každého slova, ktoré z úst Božích pochádza≫ (Mat. 4, 4) Slovo Božie 
chráni dušu od smrti, keď rozum náš osvecuje a cestu k nebu nám ukazuje. Slovo Božie ukazuje nám 

v noci tohto života pravú cestu k nebu, ako horiaci lampáš nočnému pútnikovi ukazuje cestu. Slovo 
Božie ukazuje nám i škvrny duše, ako zrkadlo ukazuje škvrny našej tváre. (Sv. Bernardín) Sv. 

Augustín povedal o sv. Ambrózovi, ktorého kázne v Miláne často navštevoval: ≪Tento muž otvoril mi 

oči≫. Slovo Božie posilňuje nás, keď našu vôľu k dobrému poháňa. Gréci v bájach svojich vyprávajú, 

že Orfeus tak krásne hral, že jeho hudbou aj suroví ľudia k lepšej mravopočestnosti privedení, ba i 

zvery skrotené a mŕtvi k životu vzkriesení boli. Nuž hľa, čo sa o Orfeovi bájilo, stalo sa pravdou o slove 
Božom; lebo týmto národy pohanské, čo hlboko pod zvermi stáli, boli privedené k mravopočestnosti 

a vyrvané z večnej smrti. Tak i jednotlivci; pomysli na sv. Augustína. Aj sv. Anton Pustovník, ktorý v 

kostole počúval kázeň o slovách Kristových k bohatému mládencovi (≪Predaj všetko≫ . ..), bol tým 

popudený k svätému životu. Slovo Božie je ako kladivo rozrážajúce skalu. (Jer. 23, 29) Je ostrejšie od 

každého dvojito-ostrého meča. (Žid. 4, 12) Ako blesk a hrom, tak kázeň zatriasa srdcami smrteľníkov. 

(Sv. Hier.) Kázeň hromom božských hrozieb prebúdza ľudí zo spánku nedbalosti o spasenie svojej 
duše. (Wen.) Slovo Božie je pluh, ktorý zem duše skypruje a tŕne neprávosti vykoreňuje. (Sv. Hier.) 

Kázeň je oheň, čo hrdzu hriechu stravuje a lásku k Bohu roznecuje. (Sv. Hier.) Slovo Božie napomáha 

vzrast v cnosti; podobá sa dažďu, čo z neba prší, zem napája a zúrodňuje, aby chlieb k jedeniu 

vydávala. (Is. 55, 10) Slovo Božie sýti, lebo zaháňa hlad duševný, keď pravú spokojnosť poskytuje. 

Preto hovorí Kristus: ≪Kto ku mne prichádza, nebude lačnieť≫. (Ján 6, 35)  

 

Kto nestará sa o slovo Božie, je teda v nebezpečenstve, že stratí život duševný. 
 
Ako ten, čo telesný pokrm neužíva, musí zomrieť, tak i ten, čo nepočúva slovo Božie, ktoré je pokrmom 

jeho duše, stratí život duševný. (Sv. Dion. Kar.) My sme pútnici v tomto živote na veľkej a nebezpečnej 

ceste k večnosti. Ako pútnik, čo potme bez svetla ide, stratí cestu, tak i my pri svojom putovaní k 

nebu, nemôžeme dôjsť ku spáse bez svetla slova Božieho, ktoré náš rozum osvecuje a učí nás poznať 
posledný cieľ náš i cestu k nemu. (Sv. Aug.) Ako všetko by vymrelo, keby slnko svietiť prestalo, lebo 

svetlo a teplo sú základné podmienky života, tak bez slova Božieho zomreli by duchovne i všetky duše, 

lebo slovo Božie je slnkom duše. (Sv. Bernardín) 

 

2. Preto každý kresťan je povinný buď častejšie vypočuť kázeň alebo čítať 
náboženské knihy a počuté alebo čítané slovo Božie na seba použiť a podľa 
toho sa riadiť. 

 

V každom kostole farskom musí byť kázeň každú nedeľu a sviatok. (Sn. Tr. 2-3, 1; 5, 2) Lebo kázeň 
odjakživa s omšou bola spojená (pravidelne nasledovala po evanjeliu), nuž ten, kto v nedele a sviatky 
na omši bol, súčasne  počúval i kázeň. Preto ani nikdy nebol zvláštny príkaz vypočuť si kázeň; taký 

jednoducho bol zbytočný. Kázanie bolo hlavným zamestnaním Krista Pána (Luk. 4, 43) a apoštolov. 

(Mart. 16, 20) Odjakživa všetci sv. biskupi a kňazi boli vždy i najhorlivejšími a najlepšími kazateľmi. 
Počúvanie slova Božieho má väčšiu silu a účinok, než čítanie náboženských kníh, ako teplý dážď, čo 

z chmár prší je omnoho účinnejší než studená voda studničná, ktorou rastliny polievame.   

— Veľmi sa odporúča čítanie biblického dejepisu, životopisov svätých, správ misionárskych, 
nábožných rozjímaní (napr. o nasledovaní Krista od Tomáša Kempeského alebo Filotea od sv. Fr. S.) 
a pod. Knihy náboženské podobajú sa kazateľovi, ktorého každú hodinu počuť možno. Také knihy sú 
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zrkadlom, kde chyby svoje zbadáme a poznáme, ktorými cnosťami by sme sa ešte ozdobiť mali. (Scar.) 

Skúsenosť učí, aké veľmi užitočné je čítanie dobrých kníh; mysli napr. na obrátenie sv. Ignáca 

Loyolského r. 1521 (Meh.) alebo Jána Kolombina, zemana a mešťanostu sienského. Tento na poludnie 

prišiel z mestskej rady a pretože obed ešte nebol hotový, jeho pani podala mu životopisy svätých; no 

on knihu zahodil na zem, avšak neskôr zdvihol ju opäť a čítal život sv. Márie egyptskej. Toto čítanie 
tak ho dojalo, že sa obrátil a svätý život viedol; stal sa zakladateľom rehole jezuitov (†367). Ale pri 

čítaní nemáme sa priveľmi ponáhľať ani čítať priveľa bez poriadku, lebo inak nebudeme mať nijaký 

osoh; je s tým práve tak, ako s jedením: ak jedlo bez žuvania hltáme alebo viac jeme, ako stráviť 

môžeme, nebude nám na úžitok. (Sv. Hugo.) Čo sme počuli alebo čítali, musíme použiť na sebe 

samých. Telesný pokrm osoží len tak, keď ho užijeme a náležite strávime; práve tak i slovo Božie osoží 
len vtedy, keď ho ochotne prijmeme a o ňom náležite rozmýšľame. Keď holubica nechá vychladnúť 
vajcia, na ktorých sedí, nevyliahnu sa z nich nijaké mladé; tak i z kázne nemá osoh ten, kto slovo 

Božie nezachová v srdci svojom. (Sv. Aug.) Kto sa v krásnej záhrade prechádzal a kochal ľubovôňou 
kvetov, ten pri odchode obyčajne berie so sebou niekoľko kvietkov, aby ich ovoniaval; tak i po 

duchovnom čítaní musíme si vziať niekoľko nábožných myšlienok, aby sme sa častejšie cez deň na 

ne rozpamätali. No, bohužiaľ, mnohí nerozmýšľajú o tom, čo počuli a čítali; rovnajú sa tomu, ktorý 
svoju tvár v zrkadle obzerá, odíde a zase hneď zabudne, ako vyzeral (Jak. 1, 23); alebo vode, čo keď 

ju od ohňa odstavíš, hneď zas ochladne. (Ľud. Gran.) To je preto, že pri starostiach pozemských veľmi 

sú roztržití (teda semeno padá na cestu) alebo predpojatí voči slovu Božiemu (semeno padá na 
skalnatú pôdu) alebo majú v sebe mnoho zlých žiadostí a náruživostí (semeno padá medzi tŕne). (Luk. 

8.) Niektorí vravia, že z kázne nemajú osoh, lebo že majú slabú pamäť a z kázne nič si nezapamätajú. 

No tomu nie je tak. Keď špinavým košom vodu čerpáme, nuž voda ovšem vyteká, ale kôš sa čistí. 

Podobne je i s tým, ktorý slabú pamäť má; zabúda síce z kázne veľmi mnoho, no poznenáhla stratí 

sa uňho špina hriechov.  

 

Ale chyba je, keď slovo Božie, miesto na seba, vzťahujeme na iných; keď ako farizeji, 

počúvame kazateľa len na to, aby sme ho posudzovali; keď slovo Božie nechceme 
zachovávať, lebo ho kazateľ nezachováva. 
 
Kázeň máme vzťahovať na seba. No niektorí, keď kázeň počúvali, rozširujú túto medzi ľudí a pre seba 

si neponechajú nič. (Meh.) Keď raz sv. Ján Kapistran kázal o hriešnej hre a prepychu v šatstve, 

doniesli mnohí muži karty, kocky a pod., ženy svoje šperky a pred očami Svätého hodili ich do ohňa; 

niečo podobné stávalo sa po kázňach sv. Antona Paduanskeho a iných. Naozaj, tu vidíme, čo to 
znamená vzťahovať kázeň na seba.  
— Niektorí, ako farizeji, počúvajú kazateľa len na to, aby ho posudzovali. Títo majú uvážiť 

nasledujúce: Kristus, apoštoli a najväčší svätí našej Cirkvi hovorili celkom jednoducho a síce preto, 
aby ich slovám i každý nevzdelaný porozumieť mohol; chceli nie snáď zapáčiť sa poslucháčom alebo 

zabávať ich, ale priniesť im úžitok súčasný i večný. Nie krása reči je hlavnou vecou pri kázni, ale 

pravda. ≪Pravdivé slová majú väčšiu cenu, ako výrečné≫. (Sv. Aug.) Kto so šľachetným úmyslom 

navštevuje kázeň jednoduchého kňaza, ten pre dušu svoju vždy bude mať osoh. Mohučský biskup 

Ketteler dosvedčil: ≪Ešte som nepočul kázeň, v ktorej by som sa niečomu novému nebol priučil.≫  

— Iní zase nechcú zachovávať slovo Božie, lebo ho ani kazateľ nezachováva. Ľudia, ktorí dobre nechcú 

činiť skôr, kým ho kazateľ nečiní, podobajú sa bláznom, čo cestujúc, prišli k drevenému stĺpu, ktorý 
cestu ukazuje a nechcú ďalej ísť, ale čakajú, kým stĺp s nimi pôjde. (Sv. Aug.) Kazateľ nie je nič iného, 

ako kôš, ktorý božský Rozsievač používa pri rozsievaní nebeského semena. Nehľaď na chatrnosť koša, 

ale na výbornosť semena a na vznešenosť Rozsievača. (Sv. Aug.) Na postave poštárovej málo záleží, 

ak list, ktorý nesie, je veľmi radostný. (Meh.) Podobne je i s kázňou. 
 

3. Kto usilovne počúva kázeň alebo číta náboženské knihy, ten ľahšie dôjde 

do večnej spásy. 
 

Spasiteľ hovorí: ≪Kto je z Boha, počúva slovo Božie≫ (Ján 8, 47), a zas: ≪Blahoslavení sú, ktorí 

počúvajú slovo Božie a zachovávajú ho≫. (Luk. 11, 28) Kto rád počúva hovoriť o Bohu, musí zaiste 

mať lásku k Bohu; lebo čo milujeme, o tom radi počúvame hovoriť. Kto však má lásku k Bohu, je v 

stave milosti posväcujúcej. Chuť k jedeniu ukazuje na telesné zdravie; tak i žiadanie nebeského 

pokrmu je najistejším znakom, že duša je zdravá (Sv. Zl.), t.j. v stave milosti. Ošklivenie si telesného 
pokrmu je znakom, že telo je choré; tak i nechuť k slovu Božiemu je znakom, že duša je chorá. (Sv. 

Antonín.) Zlí ľudia teda nikdy nechodia na kázeň. Ako svetlo je odporné chorému oku, tak slovo Božie 

zlému človekovi. 

 

Úžitok z kázne riadi sa podľa osvietenia Ducha Svätého, ktorého sa dostáva kňazovi 
a poslucháčom. 
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Preto pred kázňou vzývame Ducha Sv. o pomoc jeho. ≪Boh je ten, ktorý ľudí napráva, a nie kazateľ≫ 

(Dyd. Nis.) Kazatelia len sadia a polievajú, no Boh dáva vzrast. (1. Kor. 3, 6) Loď (plachetnica) môže 
byť hocijako krásne vystrojená, ale keď vietor chýba, nemôže sa plaviť; podobne je to i s kázňou; môže 

hocijako oplývať učenosťou a výrečnosťou, no ak chýba Duch Sv., ktorý jej sily dodáva, všetko je 

daromné. (Sv. Zl.) Sluha evanjelia, naplnený Duchom Sv., vystupuje ako anjel a pohne najtvrdšie 

srdcia. (Sv. Ján z Avili.) Istý vysokopostavený oficier, ktorý so zvláštnou záľubou vyhľadával a počúval 

najvýrečnejších kazateľov Francúzska, prišiel i na kázeň jednoduchého, ale Bohom osvieteného farára 

arského Vianneya (†1859) Keď sa ho potom spýtali, ako sa mu páčila jeho kázeň, odpovedal: ≪
Doteraz vždy páčil sa mi rečník; ale dnes sa ja nepáčim sám sebe≫ Sv. biskup František Saleský 
obrátil svojimi kázňami 70.000 bludárov; podobne účinkoval sv. Dominik, sv. Anton Paduánsky v 

Itálii, sv. Ján Nepomucký v Prahe. Odkiaľ bol tento úspech? ≪Pre krásne písmo chválime nie pero, 

ale pisateľa; tak i pre peknú kázeň nemáme chváliť kazateľa, ale Ducha Sv≫. (Sv. Tom. Akv.) No slovo 

Božie nie vždy hneď máva účinok; podobá sa semenu, ktoré len po dlhšom čase vzchádza a donáša 

úrodu. Ba často nedonáša nijakú úrodu (Spasiteľ hovorí, že tri štvrtiny semena na vnivoč vyjdú), a 

hoci prináša úrodu, nuž nie všade rovnakú. (Mat. 13, 8) 
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II.  SV.  SVIATOSTI. 
 

V deň zoslania ukázal Duch Sv. príchod svoj viditeľným a počuteľným znakom; ohnivé jazyky totiž 

značili osvietenie a dar jazyka u apoštolov, hučanie vetra potom silu akú apoštoli obdržali. Celkom 
podobným spôsobom, totiž znakom viditeľným a počuteľným chcel Spasiteľ udeliť milosť nám. 
Nariadil totiž k udeľovaniu milosti používanie takých slov a vecí, čo udelenie milosti jasne označujú. 

Napr. aby nás od hriechu dedičného očistil, nariadil polievanie vodou (voda čisto umýva) a súčasne 

používanie takých slov, čo moc najsv. Trojice označujú. Aby nám 7 darov (osvietenie a silu) Ducha 

Sv. udelil, nariadil okrem modlitby k Duchu Sv. vkladanie rúk (rukou rozdáva sa) a mazanie olejom 

(olej svieti a hreje). Aby nám život duševný zachoval, ustanovil spôsoby chleba a vína atď. 

 

1. Sviatosti sú od Krista ustanovené viditeľné a počuteľné znaky, ktoré nám 

udeľujú milosti Ducha Sv. 
 
U každej sviatosti teda sú: nejaká vec a nejaký úkon s ňou, ďalej slová, čo úkon s vecou sprevádzajú; 

konečne účinok milosti.  
— Znaky u sviatosti nielen znázorňujú, ale i spôsobujú milosť; sú teda znaky účinné. Môžu sa nazývať 

i nástrojmi a milosti nimi udelené účinkami týchto nástrojov. Kto sa na tom pozastavuje, že vodou, 

olejom atď. udeľujú sa duši milosti, nech len uváži, že duchovné poznanie udeľuje sa okom, uchom 

atď. Veď aj telesný pôvod po rodičoch má často za následok skazenú vôľu. (Veď hovoríme: Jablko 

ďaleko od stromu nepadá.) Prečo nemohlo by sa aj osvietenie duše udeliť zmyselným prostriedkom?  
— Znaky sviatosti ponášajú sa na človečenstvo Kristove, udelené milosti na božstvo Kristove, skryté 

pod človečenstvom.  
— Slovo sviatosť značí niečo Svätého i čosi tajuplného, lebo za prvých časov Cirkev skrývala pred 

pohanmi v tajnosti, čo bolo sväté. 
 

Zmyselne badateľné znaky ustanovil Kristus obzvlášť preto, aby milosti, ktoré skrze 
ne udeliť sa majú, náležite znázornené a tak od človeka lepšie poznané boli. 
 
Lebo voda od špiny čistí a oheň hasí, nuž pri krste primerane ukazuje (znázorňuje), že sa duša naša 
očisťuje a oheň pekelný pre nás zaháša. Lebo olej svieti a telo posilňuje, nuž pri birmovaní ukazuje, 

že sa duša naša Duchom Sv. osvecuje a posilňuje. Človek teda zo zmyslovo badateľných znakov ľahko 
pozná účinok sviatosti. Ostatne Kristus pri udeľovaní milosti a dobrodení temer vždy poožíval zvláštne 

znaky, hoci bola by postačila sama myšlienka alebo slovo jeho. Malomocného uzdravil dotknutím sa 

ho (Mat. 8, 3), dvoch slepých dotknutím sa očí, dýchol na apoštolov, keď im po svojom zmŕtvychvstaní 

povedal: ≪Prijmite Ducha Sv.≫ (Ján 20, 22) Už v Starom zákone udeľoval Boh svoje dobrodenia 

pomocou rozličných znakov. Pomyslime len na prút Mojžišov, na medeného hada, na uzdravenie 

Tobiaša potretím očí rybacou žlčou, na uzdravenie malomocného Namana umývaním v Jordáne.  
— Zmyselne badateľné znaky ustanovené sú od Krista i preto, aby sa pyšný človek uponížil. Človek, 

ktorý sa kedysi Bohu chcel rovnať, je teraz pri opätovnom dosiahnutí spásy závislý od najnižšieho, čo 

tu jestvuje, totiž od bezživotnej hmoty. Ľudia sa zriekli svojej spásy pre zmyselné veci; slušné je teda, 
aby teraz pomocou zmyselného zase k nadzmyselnému hore vystupovali. (Sv. Reh. Vel.) Z tej istej 

príčiny žiada Boh ctenie obrazov a relikvií.  
— Áno zmyselne badateľné znaky sú pre človeka zrovna potrebné. Keby sme boli čistí duchovia, 

nepotrebovali by sme nijakých telesných znakov k udeľovaniu duchovných darov; no lebo sme zložení 

z tela i z duše, nuž potrebujeme ich. (Sv. Zl.) Keď hriech telom i dušou spoločne bol spáchaný, musia 

aj obe spoločne byť očistené od hriechu. (Sv. Ambr.) Keby sa milosť neudeľovala vonkajšími znakmi, 

ale iba vnútorným žiadaním, boli by sme ustavične v pochybnosti, či sme ju dosiahli. No takto máme 
istotu, že sme sviatosť vskutku prijali. 
 

Okrem znakov Kristom ustanovených, zaviedla Cirkev aj isté zvyky alebo obrady, aby 

sa nám milosti, aké majú nám byť udelené, ešte viac znázornili a zbožnosť 
vysluhovateľa a prijímateľa sa rozmnožila. 
 

Rozličné dômyselné obrady sú akoby zrkadlo, v ktorom vidno, čo sa vtedy v duši deje. ≪Sviatosťami 

udeľované dobrodenia Božie skrze obrady pevnejšie sa vtlačujú do mysle veriacich≫. (Rim. katech.)  

— Obrady rozmnožujú zbožnosť vo vysluhovateľovi i prijímateľovi. Keď pozemský kráľ vystupuje v 

kráľovskej nádhere a v sprievode velikánov svojej krajiny, máme pred ním viac úcty, ako keby sme 
ho v súkromnom živote videli. Niečo podobné platí o sviatostiach. (Deh.) Preto sa sviatosti nikdy 

neudeľujú prosté (iba viditeľné znamenie samo o sebe), ale vždy zároveň so sv. obradmi. (Bell.) Obrady 

sú tiež akousi prípravou na prijatie vlastnej sviatosti; nimi sa pole nášho srdca iba pripravuje, aby 

potom dobré semeno sviatosti prinieslo hojné ovocie. Prečo Boh ozdobil nebo miliónmi hviezd, zem 
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ohromnou rozmanitosťou živých i neživých bytostí ? Bez pochyby preto, aby viac oslávený bol. Z toho 
dôvodu i Cirkev ozdobila sviatosti toľkými krásnymi obradmi; chce viac osláviť Boha. 

— Cirkvou ustanovené obrady môžu sa vynechať v prípade potreby; tak napr. pri krste v čase 
potreby. Cirkevná kniha, v ktorej obvyklé obrady pri udeľovaní sviatosti sú uvedené, volá sa rituál (od 

latinského ritus, t.j. obrad). Lebo časom v jednotlivých biskupstvách rozličné dômyselné obrady 

vznikli, ktoré sa už bez veľkého pohoršenia vynechať nemôžu, nuž rituály jednotlivých biskupstiev 

nie sú rovnaké. Všetky rituály sú vypracované podľa vzoru ≪rímskeho rituálu≫ (ktorý pochádza od 

pápeža Pavla V. z r. 1614). 

 

2. Kristus ustanovil 7 sviatostí a síce: krst, birmovanie, sviatosť oltárnu, pokánie, 

posledné pomazanie, posvätenie kňazstva a stav manželský. 
 
Učenie o siedmich sviatostiach je tak staré, ako Cirkev. Lebo aj všetky sekty, ktoré v prvých storočiach 

od Cirkvi odpadli, udržali si 7 sviatostí, aj Gréci a Rusi. Preto rozkolnícky biskup carihradský 
Jeremiaš, tak ostro odpovedal protestantom r. 1575. (Meh.) V sv. Písme ovšem nespomína sa 

ustanovenie 7 sviatostí ; ale nespomína sa ani to, či ich viac alebo menej bolo ustanovené. Tu je 
smerodajným podanie. Pozoruhodné je, že práve 7 sviatostí úplne zodpovedá potrebám nášho ducha, 

ktoré sa potrebám nášho tela podobajú. Život našej duše totiž začína sa krstom, posilňuje sa 

birmovaním, vedie sa k dokonalosti sviatosťou oltárnou ak život našej duše je stratený, prinavracia 

sa pokáním a posledným pomazaním; posvätením kňazstva a stavom manželským vedie sa však ďalej 

z pokolenia na pokolenie. 
 

Skrze 7 sviatostí dostávame milosť Božiu práve v takých chvíľach svojho života, v 

ktorých milosti najviac potrebujeme. 
 
Teda po narodení, pri vkročení do mládenectva, po strate priateľstva Božieho, pri smrti, na začiatku 
nového stavu. Sviatosti sú podobné kolienkam stebla. Ako na mori tu i tam sú ostrovy a prístavy, kde 
sa plavci zotaviť môžu, ako pri hradskej ceste tu i tam sú hostince, kde sa pocestní ubytovať môžu, 

tak na púti tohto života sú sv. sviatosti, aby sme sa nimi občas posilniť a občerstviť mohli. (Sv. Zl.) 
 

3. Tri sviatosti môžu sa v živote len raz prijať, a síce krst, birmovanie a posvätenie 

kňazstva, lebo tieto duši nezmazateľný znak vtlačujú. (Sn. Tr. 7, 9) 
 

Nezmazateľný znak záleží vo zvláštnom posvätení a spojení s Kristom. Po tomto znaku poznávajú 

anjeli, že niekto k ich rodine patrí a ochraňujú ho. (Sv. Cvr. J.) Tieto znaky zostanú vtlačené duši i 
vtedy, keď človek upadne do smrteľného hriechu. Ako masť, čo papier poškvrnila, už nevyjde z neho, 

tak je i s tromi menovanými sviatosťami. Je to ako s pokrvným príbuzenstvom; nedá sa ho ničím 
zahladiť. Syn zostává vždy synom, aj keby sa stal nepriateľom svojho otca. Preto sa tieto tri sviatosti 
nikdy neopakujú, ani vtedy, keby niekto od viery odpadol a potom zas sa navrátil do Cirkvi katolíckej. 

Ani vojakom, čo zástavu zradne opustili a zas sa k nej vrátili, nedával sa už nový odznak; lebo ich po 
starom poznávali. (Sv. Aug.) Tri sviatosti tieto ostanú duši vtlačené i na druhom svete; spaseným budú 

večným znakom slávy a cti, no zavrhnutý budú na večnú hanbu; pre tieto znaky spasení budú večne 

velebení od ostatných, no zavrhnutí večne vysmievaní od diablov a ťažko sužovaní.  

 

4. Hlavným účelom dvoch sviatostí, krstu a pokánia je, aby posväcujúcu milosť 

najprv udelili: ostatných piatich však, aby už prítomnu posväcujúcu milosť 
rozmnožili. 
 

Sv. sviatosti sú lieky evanjelického Samaritána k uzdraveniu alebo zachovaniu zdravia našej duše. 

(Sv. Zl.) Krst a pokánie volajú sa sviatosti mŕtvych ( = sviatosti pre duchovne mŕtvych), lebo sú 
ustanovené pre ľudí, čo pre ťažký hriech sú duchovne mŕtvi. Ostatných päť volajú sa sviatosti živých 

( = pre duchovne živých), lebo sú ustanovené pre ľudí, čo už sú v stave milosti, teda duchovne živí.  
— Môže sa tiež stať, že krst a pokánie rozmnožia posväcujúcu milosť. Mohol totiž niekto úprimným 

polepšením života a veľkou ľútosťou už pred krstom alebo pred spoveďou obdržať Ducha Sv. a s ním 

posväcujúcu milosť; tak pohanský stotník Kornelius v Casarei so svojimi už pred krstom, ešte počas 
kázne sv. Petra bol naplnený Duchom Sv. (Sk. ap. 10, 41); alebo môže niekto spovedať sa, ktorý je 

bez smrteľného hriechu. 
 

Každá jednotlivá sviatosť okrem toho má zvláštny účel a udeľuje tak ešte zvláštnu 
milosť. 
 
Tak krst udeľuje milosť, aby sme podľa predpisov evanjelia žili; birmovanie udeľuje milosť, aby sme 

vieru neohrozene vyznávali; prijímanie udeľuje milosť, aby sme v duchovnom živote rástli; pokánie 
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chráni od znovu upadnutia do hriechu; posledné pomazanie často uzdravuje i telesne a posilňuje vždy 

na duši; posvätenie kňazstva a stav manželský týmto dvom stavom prinášajú milosti zvlášť potrebné.  
— Toľko teda spôsobujú sv. sviatosti pre našu dušu, a predsa ľudia cenia si ich tak málo. Čo všetko 

robia ľudia, aby telesné zdravie si udržali alebo znovu nadobudli; chodia usilovne na prechádzku, 

užívajú najdrahšie lieky, navštevujú najvzdialenejšie kúpele atď. Zdravie duševné, ktoré je oveľa 

dôležitejšie, dalo by sa udržať tak ľahkými prostriedkami, a tieto prostriedky napriek tomu sa 
neužívajú. Aká to ľahkomyseľnosť a nezodpovednosť!  

 

5. Aby sme sviatosťami milosť dosiahli, musíme sa na prijatie ich náležite 
pripraviť. Kto teda krst alebo pokánie prijíma bez úprimnej premeny mysle, alebo 

kto ostatné sviatosti prijíma v stave smrteľného hriechu, pácha strašný hriech 
svätokrádeže a nedostane milosti Ducha Sv., zakiaľ neodstráni prekážku, ktorá 
milosti bráni. 
 
Preto v prvých časoch kresťanstva predchádzala krstu dvojročná príprava, ktorá mala za účel najprv 

úplne napraviť pohanov; z toho dôvodu sv. Peter v kázňach svojich predovšetkým žiada pokánie i 

premenu mysle a len potom krst. (Sk. ap. 2, 38; 3, 19) Ešte dnes žiada Cirkev, aby sme pred prijatím 
sviatosti živých sv. spoveď vykonali. Oj, ako ľahkomyseľne jednajú tí, ktorí len tak zo zvyku (napr. 

preto, že je odpustkový deň a i.) sa spovedajú a na ozajstnú zmenu života ani nemyslia! ≪Sviatosti 

slúžia tým, čo ich dobre užívajú na spásu, tým však, čo ich zneužívajú na záhubu≫. (Sv. Aug.) Výživné 

jedlo, nesprávne požívané chorým, donáša nie zdravie, ale smrť. Kto k liečivému prameňu nosí so 

sebou nádobu, v ktorej je otrava, príde o život, ak takou čerpá a pije. Výnimka je len pri krste detí.   

— No keby tak niekto mal nešťastie, že by niektorú sv. sviatosť svätokrádežne prijal, môže predsa 

ešte byť účastný milosti sv. sviatosti, ak odstráni prekážku, čo milosti prekáža. So sviatosťami je 
to tak, ako s lúčmi slnečnými. Ak v chyži zatvoríme okenice, nuž lúče slnečné nemôžu dávať ani svetla 

ani tepla; no ovšem až potom, keď prekážku odstránime, t.j. okenice otvoríme. Nehodne prijaté 
sviatosti teda nepotrebujeme opakovať po polepšení života; vtedy samy sebou zase ožijú. Výnimku 
robí najsv. sviatosť oltárna; ak táto v stave smrteľného hriechu bola prijatá, nuž prijímateľovi 

neudeľuje milosti ani vtedy, keby sa neskôr zbavil smrteľného hriechu. Čím hodnejšie prijímame sv. 
sviatosti, tým viac milostí dostávame. Čím suchšie drevo, tým lepšie horí. Čím čistejšiu nádobu 

berieme so sebou k liečivému prameňu, tým zdravší bude nápoj. So svätými vecami musíme sväto 

zachádzať.  
 

Cirkev od prijímateľa sviatosti nevyhnutne požaduje nasledujúce: musí mať 
schopnosť a vôľu prijať sviatosti. 
 

Požívanie telesného pokrmu závisí od istých ústrojov ľudského tela; tak i prijímanie pokrmu 
duševného sv. sviatosti len vtedy je možné, keď prijímateľ má isté vlastnosti. Kto nemá nohy, nemôže 

sa obúvať. Podobne je i tu. Teda napr. nekrstený nemôže prijať inú sviatosť mimo krstu; človek, 

ktorého žalúdok neznesie nijaké jedlo, nemôže prijať sviatosť oltárnu, ani dieťa sviatosť pokánia, ani 

zdravý posledné pomazanie, ani žena posvätenie kňazstva. Keď niektorá sviatosť udeľuje sa niekomu 

proti jeho vôli, nuž taký neprijíma nijakú sviatosť. Cirkev teda nikdy neschvaľovala, keď svetskí 

panovníci priamo nútili svojich poddaných ku krstu (ako Cisár Karol Veľký Sasov). Cirkev vždy pôsobí 

len poučovaním a napomínaním. Preto i dnes ešte pri krste spytuje sa: ≪Či chceš byť pokrstený?≫ 

Sviatosti umierajúcich ovšem vysluhujú sa i takým, čo sú v bezvedomí, teda už umierajú ; lebo sa 

predpokladá, že by sviatosti tieto boli žiadali, keby boli vedeli, do akého stavu prídu.  
— Niečo podobné predpokladá sa i pri krste deti. 

 

6. Keby však vysluhovateľ sviatosti bol nehodný, nuž sviatosťou navzdory tomu 
udeľujú sa milosti Ducha Sv. (Sn. Tr. 7, 12) 
 

Veď sviatosť má svoju silu nie skrze zásluhy toho, čo ju udeľuje, ale skrze zásluhy Kristove. ≪Udeliť 

niečo božského nie je v moci ľudskej≫. (Sv. Ambr.) Sviatosti už sami sebou sú sväté a nestávajú sa 

takými snáď preto, že ich udeľuje, kto je nábožný. (Sv. Aug.) Milosť sviatosti neoslabuje sa zlým 

životom kňaza. (Sv. Zl.) Boh obyčajne pôsobí i skrze nehodných. (Sv. Ambr.)  

— Vysluhovateľ je len nástroj Kristov. (1. Kor. 4, 1) Malomocný vrátnik, ak len má kľúče, môže práve 

tak dobre otvárať ako zdravý; podobne je to i s rozhrešením a jednotlivými sviatosťami. (Sv. Brig.) 
Hoci by sudca ako človek bol horším od iných, predsa ich pre zločin môže odsúdiť. Dobré semeno klíči 

a nesie úrodu, či ten, čo ho rozsieva, má čisté ruky, alebo nie. (Sv. Aug.) Dukát z ruky naničhodníka 

má tú istú cenu, ako z ruky nábožného. Dobré víno vždy je dobré, či sa podáva v pohári a či v 
striebornej čaši. Tak je i s vysluhovaním sv. sviatostí. Bludári, takzvaní donatisti tvrdili opak. Keby 

sa sviatosti len od dobrých udeľovať mohli, museli by sme ich ustavične opakovať, lebo by sme nikdy 

nemali istotu, či vysluhovateľ bol hodný. Vtedy nemali by sme nijakú istotu spasenia. (Sv. Bonav.) 
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Cirkev od vysluhovateľa sviatostí nevyhnutne požaduje nasledujúce: musí bez 
podstatnej zmeny a súčasne použiť viditeľný i počuteľný znak a mať úmysel činiť to, 
čo Cirkev činí. 
 
Kto by napr. pri krste namiesto vody použil víno, ten by podstatne zmenil viditeľný znak, (lebo víno 
podľa mena a užívania je niečo celkom iné ako voda) a tak by ani nekrstil. Kto by použil teplú alebo 

nesvätenú vodu, ten neurobil by podstatnú zmenu a krst bol by platný. Kto by pri krste hovoril: ≪Ja 

teba krstím v mene Krista≫, ten zmenil by podstatne počuteľný znak, (lebo zmysel  slov bol by iný) a 

tak by ani nekrstil. Kto by iba jedno alebo druhé slovo nezrozumiteľne povedal (ako napr. ľudia, čo v 

cudzej reči nie sú celkom zbehlí), nuž krst bol by platný.  
— Keby niekto najprv vodou polial krstenca a potom vravel predpísané slová, to nebol by nijaký krst. 

Oboje musí sa konať súčasne. Ani hodiny neukazujú, ak na nich niet závažie a súčasne nie sú 

natiahnuté. Kus hodvábu ešte nie je odev; hodváb musí sa najprv pristrihnúť a pozošívať. Tak i voda 

len vtedy je krst, keď s vyliatím vody hovoria sa aj určené slová. (Deh.) Výnimka je len u sviatosti 
pokánia a stavu manželského.  

— Aj protestanti pri krste iste majú úmysel činiť, čo (pravá) Cirkev činí. Ich krst teda je platný, ak sa 

pri ňom pridŕžajú ostatných predpisov. 

1. Krst. 
 
Už pohanské národy, ako Egypťania, Gréci, Rimania užívali vodu, aby svoju dušu očistili a bohom 

svojim príjemnými sa urobili. V starom Ríme umývali chlapcov po 8., dievčatá po 9. dni od narodenia 
v takzvanej očisťujúcej vode. Aj u židov boli predpísané umývania, aby sa od všelijakej nečistoty 

očistili. (3. Mojž. 12— 15) Pred vyhlásením 10 prikázaní museli sa židia očistiť vodou. (2. Mojž. 19, 
10) Ján Krstiteľ na púšti krstil tých, čo polepšenie sľúbili, aby znázornil odpustenie hriechov, ktoré 

svojim pokáním dosiahnuť mali. Celkom inakšie je s krstom Kristovým; tento má silu obrodzujúcu, 

lebo sníma hriech a naplňuje Duchom Sv. (Mat. 3,11 ) 
 

1. Pri krste stáva sa nasledujúce: Človek polieva (umýva sa) vodou a súčasne  
hovoria sa slová Kristom ustanovené; tým sa človek očisťuje od hriechu 

dedičného i všetkých iných hriechov, dostáva posväcujúcu milosť a stane sa 
dieťaťom Božím, dedičom neba a údom Cirkvi. 
 
Pri našom krste deje sa čosi podobné, ako pri krste Krista Pána . Lebo i my bývame vodou umytí a 

isté slová hovoria sa nad nami. (≪Ja teba krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého ≫.) Pritom 

Duch Sv. zostupuje na nás, ovšem nie v podobe holuba (teda staneme sa chrámom Ducha Sv. a 

preto máme posväcujúcu milosť). Boh Otec pritom akoby volal: ≪Toto je môj milovaný syn, v ktorom 

sa mi zaľúbilo (staneme sa dietkami Božími); nebo otvára sa nám (staneme sa dedičmi neba).  

— Pri našom krste deje sa čosi podobné, ako pri uzdravení Namana sýrskeho (4. Kráľ. 5, 14); 

umývame sa vodou a tratíme malomocenstvo, totiž duševné (t.j. hriech dedičný a všetky osobné 

hriechy).  
— Pri krste deje sa čosi podobné, ako pri prechode Izraelitov cez Jordán (1. Kor. 10, 2): ideme cez 

krstnú vodu a tak prichádzame do zasľúbenej zeme do Cirkvi, staneme sa údmi Cirkvi. (Ako údy 

Cirkvi máme právo na prostriedky milosti Cirkvi, účastní sme jej modlitieb, omší a ostatných milostí 

Cirkvi, ale máme i povinnosť, poslúchať ju.)  

— Kto má posväcujúcu milosť, už tým samým je i dieťaťom Božím a dedičom neba. Len pokrstený 
môže sa úplným právom modliť Otčenáš (preto modlitba Pána za dávnych čias nikomu nebola 

oznámená, kto nebol pokrstený). Ludvik IX. svätý, kráľ francúzsky, často hovoril: ≪Vyššie si cením 

zámockú kaplnku, kde som bol krstený, ako hlavný chrám remešský, kde ma za kráľa korunovali; 
lebo hodnosť dieťaťa Božieho, dosiahnutá pri krste, je väčšia než hodnosť kráľovská. Kráľovskú 

hodnosť stratím pri smrti; no ako dieťa Božie dosiahnem večnú slávu≫. (Meh.) Lebo sa človek skrze 

krst od hriechov očisťuje, preto vraví sv. Pavol: ≪Niet teda už zatratenia pre tých, čo sú v Kristu 

Ježišovi≫. (Rim 8, 1) Zo slov sv. Petra v deň zoslania Ducha Sv.: ≪Čiňte pokánie a každý z vás nech 

sa pokrstí v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov svojich; a prijmete dar Ducha Sv. ≫ (Sk. ap. 2, 

38) - je zrejmé, čo krst pôsobí. Sv. Pavol nazýva krst ≪kúpeľom prerodenia a obnovenia Ducha Sv.≫

, ktorým ≪ospravedlnení jeho milosťou sme dedičmi podľa nádeje života večného≫. (Tit. 3, 5 - 7) 

Ďalej hovorí: ≪Skrze jedného Ducha všetci sme pokrstení v jedno telo≫. (1. Kor. 12, 13) 
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Kristus nariadil krst pri svojom nanebovstúpení.  
 

Krst pravdepodobne bol ustanovený od Krista pri jeho vlastnom krste v Jordáne. (Rim. katech.) 
Kristus dal sa krstiť v Jordáne, aby vodu posvätil a oznámil jej silu posvätenia. (Sv. Reh. Naž.) Tým, 

že sa pri krste Krista Pána všetky tri božské osoby naraz prejavili, naznačilo sa, že krst v mene troch 

božských osôb udeľovaný bude.  

— Krst rozkázal Kristus pri svojom nanebovstúpení, keď apoštolom riekol: ≪Iďte a učte všetky 

národy, krstiac ich v mene Otca, i Syna i Ducha Sv.≫ (Mat. 28, 19) 

 

2. Krst účinkuje podobne ako voda, očisťuje nás od špiny všetkých hriechov, 
zaháša pre nás plamene pekelného a očistcového ohňa, oznamuje nám nový život, 
hasí smäd našej duše, dáva nám silu na plnenie príkazov, spôsobuje, aby sme 
pre život večný ovocie prinášali a spája nás do veľkej spoločnosti, Cirkvi. 
 

Voda totiž očisťuje telo od špiny, zaháša oheň, voda studená privádza omdletého k vedomiu, hasí 
smäd, posilňuje telo (mysli na Kneippovu vodoliečbu) zúrodňuje polia; i obilie stáva sa chlebom skrze 

vodu. Práve tak pôsobí krst v ohľade duchovnom. Keď sa voda k ohňu postaví, vezme na seba jeho 
silu; tak i voda krstiteľná pôsobením Ducha Sv. vezme na seba božskú silu. (Sv. Cyr. Al.)  

— Každé novorodené dieťa má na sebe hriech dedičný a dospelý okrem toho ešte osobné hriechy. 

Všetky tieto hriechy zmiznú pri krstiteľnici ako iskra vo vodách mora. (Sv. Reh. Veľ.) Preto sa 

pokrsteným nikdy neukladali skutky pokánia.  

— ≪ Tých, čo sa krstom znovu zrodili, nezadržuje nič, aby nevstúpili do kráľovstva nebeského. ≫ (Sn. 

Trid. 5. k. 5.) Preto cirkev krstencom nikdy neukladala pokánie. Kto teda zomrie hneď po krste, 

prichádza ihneď do neba. (Sn. Flor.) Preto začiatkom kresťanstva mnohí dali sa pokrstiť len na 
smrtnej posteli, tak ako cisár Konštantín Veľký. No ak myseľ týchto ľudí sa nezmenila, či im krst 

osožil niečo?  
— Lebo pokrstený dostane Ducha Sv. a s ním posväcujúcu milosť, nuž duša jeho začne nový život a 

síce život v Bohu. Krst teda je narodením duše, kým ostatné sviatosti sú pokrmom alebo liekom 

duše. (Deh.) Krst nazýva sa i prerodením, lebo ním začíname nový život. (Sv. Ján Dam.) Kým sa človek 

zvonku umýva, premení sa vnútorne, a z neho stane sa nový tvor, z bezbožníka spravodlivý. (Sv. Lev 
Veľ.) Vodou potopy boli živí usmrtení, vodou krstu mŕtvi stavajú sa živými. (Sv. Prokl.)  

— Pokrstený dostane pravú spokojnosť duše skrze Ducha Sv., ktorý sa v ňom ubytoval. (Viď náuku 
o posväcujúcej milosti.) Ako my cítime sa teraz blaženými po dobre vykonanej sv. spovedi, tak 
blaženými cítili sa prví kresťania po sv. krste. Teda právom môže sa povedať: krst hasí smäd našej 
duše.  

— Okrem toho pokrstený dostane skrze Ducha Sv., ktorý sa v ňom ubytoval, osvietenie rozumu a 

posilnenie vôle. Keď prenasledovateľ kresťanov, Šavol, bol krstený, hneď spadli z očí jeho akoby 

šupiny. (Sk. ap. 9, 18) Tým sa poukazovalo na to, že duchovná slepota jeho bola sňatá. Podobne vodí 
sa každému krstenému. Krst tiež posilňuje, aby sme sa pokušeniam zlého ducha viac protiviť mohli. 

(Trojnásobná náchylnosť k zlému a následkom tejto i pokušenia ostanú ovšem i navzdory krstu; ani 

Židia počas pobytu na púšti, napriek tomu, že prechodom cez Červené more vymanili sa z otroctva u 

vrahov svojich, neboli celkom oslobodení od útokov nepriateľských.) Ako had vo vode, tak diabol v 
pokrstenom stratí veľkú moc svoju. (Sv. Cyp.) Lebo sa vôľa pokrsteného Duchom Sv. posilnila, môže 

ľahšie konať dobré skutky. ≪Suchá zem nerodila by, keby nedostávala vlahy; tak i my ako suché 

stromy nikdy by sme nepriniesli ovocie bez spasiteľného dažďa zhora≫. (Sv. Ir.)  

— Kto v sebe má Ducha Sv. má i lásku k Bohu. (Sn. Tr. 6, 7) Láskou k Bohu spájame sa čo najužšie 

s Bohom. (Ján 14, 23) Nasledovne skrze krst (pri ktorom dostávame Ducha Sv. a s ním lásku k Bohu) 

obliekame sa v Krista a sme v ňom jedno. (Gal. 3, 27— 28) Vodou obilie stáva sa chlebom, krstom 
bývame jedno s Kristom. (Tert.) Krst zjednocuje nás s Kristom, ako údy tela s hlavou. (1. Kor. 12, 13) 

Stávame sa údmi veľkého tela, ktorého dušou je jeden Kristus. (Sv. Hier.) Všetky milosti, ktoré údy 
Cirkvi dostávajú, pochádzajú z Krista. (Sv. Aug.) Kristus teda právom je životodarnou hlavou veľkého 
tela Cirkvi a my sme údmi tohto tela. (1. Kor. 6, 15) Krstom sme privtelení tomuto telu. (Sk. ap. 2, 41) 

Pokrstený akoby odrezáva sa od pňa starého vinného Adama a štepí sa do Krista ako nový človek. Už 

nie je potomkom zmyselného Adama, ale potomkom Spasiteľovým. (Sv. Lev. Veľ.) Krst ponáša sa na 

dvere v korábe Noemovom, lebo ním vchádza sa do Cirkvi.  

— Hľa, koľko vznešeného pôsobí krst! Milosť krstu je najznamenitejšie, najkrajšie a najvzácnejšie zo 
všetkých dobrodení Božích. (Sv. Reh. Naz.) Nuž či nežiadal by si krst, keby si ešte nebol pokrstený? 
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3. Krst je každému človeku nevyhnutne potrebný k spaseniu. (Sn. Tr. 7, 5) Preto 

dietky, čo bez krstu zomierajú, nemôžu dôjsť do večnej spásy. 
 

Z toho dôvodu hovorí Kristus: ≪Kto sa znovu nenarodí z vody a Ducha Svätého, nemôže vojsť do 

kráľovstva Božieho≫. (Ján 3, 5) Kristus nevyníma nikoho, ani dieťa. (Sv. Ambr.) Ako voda je 

nevyhnutne potrebná k životu, tak krst k životu večnému. Lebo krst tak je potrebný, preto Boh to tak 
usporiadal, aby prijatie krstu bolo veľmi ľahké. Ku krstu potrebná je len voda, ktorú všade ľahko 

nájsť možno; už deti môžu byť pokrstené; každý človek môže krstiť v prípade potreby; ba ak krst z 
vody nie je možný, postačuje i krst zo žiadosti, t.j. túžba po krste. Deti teda, čo bez krstu zomierajú, 
nedôjdu do večnej spásy. Lebo veď každé dieťa, čo na svet prichádza, nosí na sebe hriech dedičný; 

teda chýba mu posväcujúca milosť, bez ktorej nik do neba vojsť nemôže. ≪Nemluvniatka, čo pred 

krstom zomierajú, nedôjdu ani slávy nebeskej, ani ich božský Sudca neodsúdi za pokutu do pekla, 

lebo nijakej osobnej nespravodlivosti nie sú vinné≫. (Sv. Reh. Naz.) Také deti požívajú istú prirodzenú 
blaženosť bez bôľu telesného a bez zármutku duševného (Sv. Tom. Akv.; sv. Bonav.); sú veselé, ako 

ľudia, ktorým sa na svete veľmi dobré vodí. No veselosť táto má sa k radosti spasených, ako bledé 
svetlo lampy k jasnému svetlu slnečnému. Strašnú zodpovednosť teda majú navzdory tomu rodičia, 

ktorí svojou ľahkomyseľnosťou zavinili, že dieťa ich bez krstu zomrelo. A tak spása dieťaťa úplne 

závisí od slobodnej vôle jeho blížnych, najmä príbuzných. Sv. Augustín vypráva o vzkriesení jedného 

mŕtveho dieťaťa, ktoré pred relikviami sv. Štefana stalo sa na to, aby dieťa mohlo byť pokrstené. 

(Meh.) 

 

4. Preto rodičia majú dať pokrstiť svoje deti hneď po ich narodení, lebo 
novorodeniatka nachádzajú sa v ustavičnom nebezpečenstve života. (Sv. Tom. 
Akv.) 
 

Krst detí je vo zvyku už od časov apoštolských. Už židia museli dať obrezať chlapčekov 8. dňa po 

narodení; z toho možno usudzovať, čo pri sviatosti krstu robiť treba. (Sv. Aug.) Keď rodičia bez 

dôležitej príčiny vyše 10 dní odložia krst, nie sú bez smrteľného hriechu. (Sv. Alf.) Preto, že toľko 

malých detí bez krstu zomiera, mohol Kristus právom povedať: ≪Nechajte maličkých a nebráňte im 

prísť ku mne, lebo takých je kráľovstvo nebeské≫. (Mat. 19, 4) 
 

5. Každý môže krstiť v prípade potreby (Sn. Lat. IV.) a síce na hociktorom mieste 
a bez slávnostných obradov. 
 
Krst v čase potreby konajú zväčša pôrodné baby. Aj žid môže platne krstiť. (Pap. Mik. 1) Aj krst kacírov 

je platný, ak len náležite krstia. (Sn. Tr. 7, 4) Len rodičia nemajú krstiť v čase potreby, ak sú poruke 
iní ľudia. Krst v čase potreby koná sa nasledujúcim spôsobom: Vodou polieva sa, nakoľko možno 

hlava (alebo hociktorá časť tela) dieťaťa (trojnásobné polievanie alebo polievanie v podobe kríža nie je 

nevyhnutne potrebné) a súčasne hovoria sa slová Kristom ustanovené: ≪Ja teba krstím v mene Otca 

i Syna i Ducha Svätého≫. Ak dieťa ešte dlhšie žije, zvyšné obrady môžu sa doplniť v kostole. Ak po 
náležitom skúmaní je nejaká odôvodnená pochybnosť, či dieťa platne pokrstené bolo (krst v čase 

potreby obyčajne udeľuje sa vo veľkom zmätku a tak veľmi ľahko môže sa zle vykonať), nuž kňaz 
podmienečne ešte raz pokrstí dieťa. 
 

Avšak obyčajne krstia len kňazi a síce v kostole so slávnostnými obradmi. 
 

Právo krstiť za prvých časov Cirkvi mal len biskup.; kňazi krstili len s biskupským splnomocnením. 
(Tert.) No keď biskupstvá sa zväčšili a biskup nemohol všade ísť a krstiť, nuž kňazi mocou úradu 
dostali právo udeľovať krst. Avšak toto právo vo farskej obci má len miestny farár alebo jeho 

námestník (samozrejme v prvom rade rozumie sa príslušný biskup). Pôvodne udeľoval sa krst v 
takzvaných krstiteľných kaplnkách (baptistériách); boli to malé kamenné budovy s nádržkou pre 

krstiteľnú vodu a nachádzali sa vedľa biskupského hlavného chrámu, niekedy i vo vnútri kostola. 
Keď okolo r. 600 krst detí stal sa všeobecným a krst dospelých zriedkavejším, postavili v kostoloch 
krstiteľnicu, t.j. kamenné kotly s krstiteľnou vodou, aké ešte dnes vidno.  

— Krst v súkromných domoch vždy bol prísne zakázaný; len u kniežat a kráľov krstievalo sa v domácej 

kaplnke. (Klem. V. 1311) Celý obrad krstný nemá ani zmyslu v súkromných príbytkoch. Taký 

mimoriadne svätý úkon, ako je krst, patrí len na posvätné miesto. Ani dnes bez výslovného dovolenia 

biskupa nesmie sa krst vysluhovať v nijakom súkromnom dome. 
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6. Ak krst vodou je nemožný, môže sa nahradiť žiadosťou krstu alebo mučeníckou 

smrťou pre Krista. 
 

Cisár Valentinian II. cestoval na krst do Milána, avšak na ceste bol zabitý; o ňom hovorí sv. Ambróz, 

biskup milánsky: ≪Jeho túžba umyla ho do čista≫ (Meh.) Všetci patriarchovia, proroci a sväté osoby 

Starého zákona mali krst zo žiadosti (túžby); lebo mali veľkú  lásku k Bohu a nasledovne žiadosť 

urobiť všetko, čo Boh káže (teda i žiadosť krstiť sa). U Boha vôľa platí za skutok; tu ukazuje sa veľké 

milosrdenstvo Božie. ≪No krstom zo žiadosti neodpúšťajú sa všetky časné pokuty≫. (Sv. Tom. Akv.)  

— Mučenícka smrť pre Krista nazýva sa krvokrstom (alebo krstom z krvi). Tento mali nevinné deti 

betlehemské; Cirkev slávi ich ako sväté a síce na 3. deň po Vianociach. Krst krvi mali všetci nekrstení, 

ktorí pre vieru kresťanskú alebo pre vyplnenie niektorej cnosti kresťanskej boli umučení, tak napr. 
sv. Ján Krstiteľ, sv. Emerenciana, ktorá, hoci ešte nepokrstená, na hrobe sv. Agnesky sa modlila a 

pohanmi zabitá bola. Za prvých dôb kresťanských vnikali často pohania do katakomb a zabíjali tak 

kresťanov ako i katechumenov. Katechumeni boli teda pokrstení krstom krvi. Veď Kristus povedal: 

≪Kto stratí dušu svoju (t.j. život svoj) pre mňa, nájde ju≫. (Mat. 10, 39) 
 

7. Za prvých časov Cirkvi slávnostne krstievalo sa v nasledujúce tri dni: na Veľkú  
sobotu, v sobotu pred Turícami a na Východe i v deň pred sviatkom sv. Troch 

kráľov. 
 
A síce udeľoval sa krst sv. v noci so soboty na nedeľu veľkonočnú alebo svätodušnú.  

— Na Veľkú  noc krstilo sa, lebo krst je duchovné vzkriesenie a hodí sa na tento čas (Rim. 6, 4 ); na 

Turíce, lebo v tento deň prvých 3000 bolo pokrstených a lebo skrze krst prijíma sa Duch Sv.; okolo 

sv. Troch kráľov, lebo Cirkev v tento deň súčasne slávi i krst Krista Pána v Jordáne. Jednotlivci boli 

krstení aj okrem týchto  časov, tak napr. ťažko chorí alebo dobrí ľudia, ktorí v náuke kresťanskej boli 

náležite zbehlí.  

— Preto až dodnes na Veľkú sobotu a v sobotu pred Turícami býva posviacka krstiteľnej vody a 
v chráme lateránskom v Ríme slávnostný krst; v jednotlivých krajoch (tak v Čechách, kde Cyril a 

Metod, ktorí od východu prišli, pravdepodobne pred sviatkom Troch kráľov krstili) býva v deň pred 

sviatkom Troch kráľov i slávnostné žehnanie (svätenie) vody. I v našom kraji udržal sa starodávny 
zvyk posviacania trojkráľovej vody. Posviacka krstiteľnej vody je veľmi slávnostná; pomyslime len na 

mnohé utešené modlitby a spevy pri nej, na primiešanie sv. oleja, ponorenie veľkonočnej sviece, 

dýchanie na vodu a i.  
 

V prvých časoch Cirkvi predchádzala krstu výučba náboženstva (takzvaný 

≪katechumenát≫). 
 

Kto chcel byť kresťanom, musel sa hlásiť u biskupa. Tento predložil mu viac otázok a keď ho uznal 
za hodného, prijal ho do katechumenátu s nasledujúcim obradom: vložil naňho ruky (na znak, že 

skoro bude účastný Ducha Sv.), poznačil ho krížom na čele a prsiach (aby v duchu mal učenie 

Ukrižovaného, t.j. veril a v srdci zachoval, t.j. žil podľa neho) a dal mu do úst posvätenú soľ, aby od 

hniloby hriechu bol zachránený). Teraz nazýval sa katechumenom 1. triedy ; ako taký bol dva roky 

vyučovaný a síce v biblickom dejepise Starého i Nového zákona, ďalej v 10 Božích prikázaniach a v 
dvoch príkazoch lásky. Katechumeni mali v kostole osobitné miesto (ktoré zodpovedalo terajšej 

predsieni) a smeli byť prítomní i na začiatku omše i na kázni no pred obetovaním museli opustiť 

kostol; lebo od prítomných požadovalo sa vyznanie viery, a kto ho nevedel, musel hneď von vyjsť.  

— Po uplynutí druhého roku stal sa katechumenom 2. triedy (zaznačený bol do knihy); 
katechumenom 2. triedy konali sa vážne kázne po všetky dni štyridsaťdenného pôstu; aj museli postiť 

a spovedať sa biskupovi z hriechov svojich. (Prečo to ešte nebolo sviatosťou ?) Po tento čas boli svätení 
rozličnými cirkevnými modlitbami, posviackami a žehnaniami; pritom konali sa nasledujúce obrady: 

dýchanie na katechumenov (značí nastavajúce udelenie Ducha Sv.), zažehnávanie (aby zlý duch od 
nich odstúpil), ovlaženie uší a nosa slinou (aby ich duchovné zmysly božským pravdám otvorené boli, 

Mar. 7, 33), mazanie olejom na prsiach a chrbte (značí, že im Duch Sv. obľahčí jarmo, aké pre Krista 
nosiť musia). V poslednom týždni pred krstom, teda po Kvetnej nedeli, bola im oznámená náuka o 

tajomstve najsv. Trojice, Apoštolské vyznanie viery a modlitba Pána. Všetky spomenuté obrady (i 

modlitba vierovyznania a Otčenáša bezprostredne pred krstom) udržali sa do dnes; no výučbu 

náboženstva dostávajú pokrstené deti v škole, akonáhle k užívaniu rozumu prídu. Kde niet školy, 
tam deti učia sa náboženstvo v dome rodičovskom. 
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Bezprostredne pred krstom musel krstenec skladať slávnostný sľub, že učenie 

Kristovo veriť a zachovávať bude. Sľub tento volá sa krstný sľub a či krstná zmluva. 
 
K západu slnka obrátený, odriekal sa diabla a všetkých skutkov i všetkej nádhery jeho, t.j. modlárstva 

a všetkej pohanskej nemravnosti (napr. divadla) a márnosti svetskej (napr. prepychu v šatstve). Potom 
obrátený k východu slnka prisahal, že učenie Kristovo chce veriť a zachovávať. Tento sľub nazýva sa 

obyčajne krstným sľubom: krstnou zmluvou nazýva sa preto, že za vyplnenie tohto sľubu súčasne i 
Boh niečo sľubuje a síce teraz pomoc svojej milosti a po smrti večnú spásu. Krstný sľub podobá sa 

vojenskej prísahe na zástavu; lebo pri krste prijíma sa človek pod zástavu Kristovu a sľubuje bojovať 

proti nepriateľom Božím. Krstný sľub rovná sa zmluve, ktorú manželia pred oltárom uzatvárajú, keď 

si vernosť a lásku sľubujú: lebo i pri krste duša uzatvára podobnú zmluvu s nebeským Ženíchom 

svojim.  

— Sluší sa, aby tí, čo za detstva boli pokrstení, krstný sľub obnovili, akonáhle dosiahnu užívanie 
rozumu, obzvlášť v svoje narodeniny a meniny a pred prijímaním sv. sviatosti. (Viď formulár takého 

obnovenia medzi modlitbami na začiatku katechizmu.) Sv. Ján Zlatoústy obnovoval krstný sľub i 

v pokušeniach a hovoril: ≪Odriekam sa diabla a chcem byť oddaný len Kristovi≫. V čase 

prenasledovania kresťanov obnovovali títo krstný sľub i slávnostne a síce každoročne v určitý deň 

(ktorý sv. Rehor Naziansky nazýva ≪skvelým dňom svetla≫), aby sa vo viere posilnili. Taká slávnosť 

neškodila by ani dnes. Kresťania, ktorí sa krstnému sľubu spreneveria, počujú v deň súdny z úst 

Kristových slová evanjelia: ≪Z úst tvojich súdim ťa, služobník nešľachetný≫, to jest z toho, čo si mi 

kedysi slávnostne prisľúbil. (Sv. Efr.) 

 

Pri krste samom človek obyčajne bol ponorený do vody, niekedy tiež iba vodou 
pokropený alebo polievaný. 
 

Kňaz a krstný otec, alebo krstná matka, podali krstencovi ruku, viedli ho dolu schodmi a ponorili ho 
tri razy do vody, pričom kňaz hovoril slová Kristom ustanovené. Trojnásobné ponorenie pripomína 
najsv. Trojicu; ponorenie a vystúpenie z vody pripomína položenie Krista do hrobu a vzkriesenie jeho 

v tretí deň, no súčasne znamená tiež, že sa teraz starý hriešny človek pochováva (utopuje) a nový 

povstáva. (Rim. 6, 3— 11) Pri krste veľkého množstva ľudí títo len vodou boli kropení, tak bolo snáď 

i v deň zoslania Ducha Sv., keď 3000 ľudí prijalo krst. V neskorších storočiach užívalo sa výlučne 
trojnásobné polievanie vodou, aké za prvých storočí bývalo len v čase potreby.  
 

Každý krstenec dostal pri krste meno niektorého Svätého, takzvané krstné meno. 
 

Krstenec bol postavený pod zvláštnu ochranu niektorého Svätého, ktorý mu mal byť i vzorom. Čím na 

zemi sú mu krstní rodičia, tým mal mu byť svätý v nebi. Už Sokrates hovorí: ≪Rodičia majú dať 

svojim dietkam mená cnostných osôb, aby ich k nasledovaniu týchto povzbudili≫. Kráľ Alexander 

Veľký povedal chabému (t.j. veľmi bojazlivému) vojakovi, ktorý jeho meno nosil: ≪Buď odlož toto 

meno alebo rob česť môjmu menu!≫ (Meh.) Tak mohli by neraz hovoriť i sv. patróni mien. Pridaním 

mena svätého označovalo sa, že pokrstený teraz stal sa dieťaťom Božím a je privtelený obcovaniu 
(spoločnosti) svätých. Mená často sa menili pri zvláštnych dôkazoch milosti Božej. Tak meno Abram 

na Abrahám, meno Šimon na Peter, meno Šavel na Pavol.  

— Cirkev žiada, aby rodičia za krstné mená pre svoje dietky len mená svätých volili (Rim. rituál); 
lebo týmito cíti sa každý viac pobádaným k životu kresťanskému. Bohužiaľ, stáva sa neraz, že rodičia 
volia smiešne, ba celkom hnusné mená, napr. mená pohanských božstiev alebo zlopovestných vrahov 

kresťanstva a Cirkvi. Kňaz nesmie krstiť takými menami, hoci ich do matriky zapíše. Tu ešte 

podotýkame, že nič nevadí, keď sa dietkam dávajú mená takých osôb, čo v chýre svätosti zomreli. 
 

Pri slávnostnom krste stáli pri každom krstencovi jeden alebo dvaja krstní rodičia. 
 

Krstný otec a krstná mať ručia sa za to, že pokrstený zachová vieru kresťanskú a podľa nej i žiť bude. 
Nariadením krstných rodičov robí Cirkev, ako opatrný človek, ktorý svoje peniaze niekomu požičiava; 
tento požaduje, aby sa za dlžníka niekto zaručil. (Tert.) Dieťa, ktoré na svet prišlo, potrebuje pestúnku, 

čo ho odchováva; tak i pokrstený potrebuje niekoho, aby v kresťanskej spravodlivosti rástol. (Sv. Tom. 
Akv.) Krstní rodičia teda majú sa starať o kresťanskú výchovu krstných detí, keby rodičia zomreli 

alebo výchovu zanedbávali. Dnes, kde temer každé dieťa už v škole býva náležite vyučované v 
náboženstve, krstní rodičia nemajú taký význam; no predsa majú vplývať na svoje krstniatko, ak bolo 

by to potrebné. Mýlia sa tí, ktorí sa domnievajú, že tu ide len o krstný dar, a ktorí mimo toho snáď 

mnohým iným chcú byť krstnými rodičmi. Krstní rodičia vstupujú s krstencom a jeho rodičmi do 

duchovného príbuzenstva. Veď krst je narodením. (1. Pet. 2, 2) No Cirkev vysluhovaním krstu stáva 

sa duchovnou matkou pokrsteného; ten však, čo Cirkvi pri krste pomáha, ako krstný otec alebo 

krstná mať, je duchovným rodičom pokrsteného. Preto krstní rodičia nazývajú sa i ≪kmotrami≫, t.j. 

spoluotcami a spolumatkami. Duchovné príbuzenstvo je cirkevnou prekážkou manželstva. Preto smú 
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byť najviac dvaja krstní rodičia, aby primnoho prekážok manželstva nevzniklo. (Sn. Tr. 24, 2) Avšak 
jeden krstný rodič musí nevyhnutne byť. Ak je muž, musí mať aspoň 14, ak žena, aspoň 12 rokov; aj 

má byť s pokrsteným rovnakého pohlavia a katolíckym kresťanom. (Nekatolíci môžu byť trpení len ako 

svedkovia krstu.) Ďalej má byť už birmovaný a poriadneho života. (Či nepriatelia Cirkvi a tí, čo iba v 

občianskom civilnom manželstve žijú, smú byť krstnými rodičmi?) Rodičia nijako nesmú byť krstnými 

rodičmi svojho dieťaťa. Ani osoby rehoľníckeho stavu nesmú byť krstnými rodičmi, lebo v živote len 
zriedka alebo nikdy nemôžu obcovať s pokrsteným. Konanie krstných rodičov pri krste: krstný otec 
alebo krstná mať drží krstniatko na pravom ramene a čaká s ním v predsieni kostolnej (dieťa totiž 

ešte teraz nepatrí do spoločnosti cirkevnej). Kňaz príde a spýta sa krstných rodičov, aké meno dieťa 

má dostať a čo žiada od Cirkvi. (≪Vieru a skrze ňu život večný≫.) Potom kňaz vykoná obrady, aké 

pri prijímaní do katechumenátu boli obvyklé, položí štólu na dieťa a vovedie ho s krstnými rodičmi 
do kostola (prijme sa do kostola mocou cirkevnou). Nato krstní rodičia menom krstniatka skladajú 

krstný sľub. (Na prvé tri otázky a síce na každú, odpovedajú: ≪Odriekam≫ a na každú z troch 

nasledujúcich otázok: ≪Verím≫.) Na koniec kňaz želá krstenému pokoj. 

 

Tri krásne obrady po krste znázorňujú veľkú hodnosť a povinnosti pokrsteného. 
 

Pokrstený maže sa na temeni olejom (krížmom) v podobe kríža. Toto pomazanie pripomína, že po 
krste je kresťanom, t.j. pomazaným. Toto pomazanie pripomína i kráľovskú hodnosť kresťana (on je 

synom nebeského Kráľa; má panovať i nad žiadosťami svojho tela, 1. Mojž. 4, 7); lebo kráľov pri 
korunovaní mažú olejom na temeni. Ďalej mazanie napomína kresťana k láskavosti (olej zmäkčuje) a 

k vykonávaniu skutkov milosrdenstva. Mazanie znamená i prijaté osvietenie a posilnenie Ducha Sv. 
(Olej svieti a posilňuje.)  

— Pokrstenému dáva sa biele rúcho (košeľa). Toto rúcho nosili prví kresťania v kostole po 8 dní, teda 

až do 1. nedele po Veľkej noci (preto nazýva sa táto ≪Bielou nedeľou≫ ; biele rúcho pripomína na 

teraz dosiahnutú čistotu od každého hriechu (krstnú nevinnosť), teda svadobné rúcho posväcujúcej 

milosti, ktoré pokrstený až do smrti zachovať má.  

— Pokrstený (pri krste detí krstný otec alebo krstná mať) dostane do ruky horiacu sviecu. Táto 

pripomína prijaté osvietenie Ducha Sv. (Ef. 5, 8) a zároveň slová Kristove: ≪Tak nech svieti vaše svetlo 

pred ľuďmi, aby videli dobré skutky vaše a velebili Otca vášho, ktorý je v nebesiach≫ (Mat. 5, 16), 

teda potrebu dobrých skutkov. Viera má byť nie mŕtva a studená, ale horiaca, t.j. oživená dobrými 
skutkami. Svetlom označuje sa tiež, že prístup k svetlu večnému teraz je otvorený; pokrstený rovná sa 

pútnikovi, ktorý, potme idúc, dostal svetlo.  
— Všetky obrady tieto i posväcujú človeka a činia ho dôstojným chrámom Ducha Sv. 
 

Pokrstený obyčajne hneď po krste bol birmovaný a pristúpil k sv. prijímaniu. 
 

Aj po krste ešte dostal obšírne poučenie o sv. omši, sviatostiach a modlitbe. (Takzvaná tajomstvenná 
výučba.) Výučbe tejto neboli by katechumeni ešte dobre rozumeli pred krstom, lebo im vtedy chýbalo 

osvietenie Ducha Sv. Pováž, ako veľmi cenila si Cirkev vyučovanie náboženstva! 

2. Birmovanie. 

 
Birmovanie značí toľko, ako ≪posilnenie≫ (od latinského firmare, t.j. posilniť); posilnenie je aj 

účinkom birmovania. Sviatosť táto nazýva sa i ≪doplnením≫, lebo totiž je doplnením krstu alebo i    

≪vložením rúk≫ (Sk. ap. 8, 17) alebo ≪sviatosťou križma≫ pre obrady.  

— Kristus už pred svojim nanebovstúpením udelil apoštolom Ducha Sv. Vzdor tomu apoštoli boli ešte 

veľmi bojazliví. (Zutekali na hore Olivovej, zamykali sa pred židmi.) Túto bojazlivosť stratili len vtedy, 
keď na Turíce prijali plnosť Ducha Sv. Tak i my pri krste prijali sme Ducha Sv.; plnosť Ducha Sv. 

prijímame len pri birmovaní. Na Turíce Duch Sv. s istými znakmi viditeľnými i počuteľnými, a síce v 

podobe ohnivých jazykov a pri hučaní víchra, zostúpil na apoštolov; podobne stáva sa pri birmovaní: 

viditeľným znakom je vkladanie rúk a pomazanie krížmom, počuteľným modlitba biskupa. Na Turíce 
dostali apoštoli 7 darov Ducha Sv., obzvlášť dar sily a mimoriadne dary milosti (tak dar reči); podobne 

stáva sa pri birmovaní, len mimoriadne dary milosti, ako zdá sa, už prestali. Čo teda Turíce boli pre 

apoštolov, to deň birmovania je pre kresťanov. 
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1. Pri birmovaní deje sa nasledujúce: biskup vystrie ruky na kresťanov a potom 

s modlitbou a vkladaním rúk pomaže každého krížmom na čele; tým kresťan 
prijme dary Ducha Sv., obzvlášť dar sily vo viere. 
 
Obrady: Biskup najskôr vystrie ruky nad všetkých, čo sa birmovať majú (to znázorňuje, že sa teraz 

vyššia sila udeľuje; lebo rukou obyčajne udeľujeme niečo); potom ide ku každému jednému, vloží 
naňho 4 prsty pravej ruky, mažúc ho súčasne palcom pravej ruky krížmom na čele v podobe kríža 

(tým dáva sa birmovancovi na vyrozumenie, že nikdy nemá sa hanbiť za vieru Ukrižovaného, ale má 

ju takrečeno na čele nosiť, t.j. verejne vyznávať) a modlí sa: ≪Značím ťa znakom kríža a posilňujem 

ťa krížmom spasenia v mene Otca i Syna i Ducha Sv. Amen≫. Nato biskup zľahka udrie birmovanca 

na líce (čím dáva mu na vyrozumenie, že pre vieru bude musieť podstúpiť prenasledovanie) a povie: 

≪Pokoj s tebou≫. (Trápenie totiž pre Krista prinesie birmovanému veľký pokoj duševný.) Na koniec 

biskup dá všetkým sväté požehnanie.  
— Križmo je olej olivový s balzamom zmiešaný a len od biskupa posvätený; posviacka táto koná sa na 

Zelený štvrtok v chráme biskupskom.  
 

Už sv. apoštoli udeľovali birmovanie a síce v Samarii a Efese. 
 
Sv. apoštoli Peter a Ján vkladali ruky na kresťanov v Samarii a vtedy Duch Sv. zostúpil na nich. (Sk. 

ap. 8, 11 —17) Tak robil i Pavol v Efese (Sk. ap. 19, 5) Vtedy sa pri vysluhovaní birmovania udeľovali 
i mimoriadne dary milosti Ducha Sv., tak dar reči, dar prorokovania. (Sk. ap. 19, 6) Aj Duch Sv. 

zostupoval obyčajne už pri vkladaní rúk s viditeľnými znakmi, tak že apoštoli ani križma používať 

nemuseli. (Sv. Tom. Akv.) No pôvodne užíval sa iba olej; len v 6. storočí nachádzame, že s olejom 

miešal sa balzam. (Bened. XIV.)  
— Už najdávnejší pápeži a sv. otcovia hovoria o sviatosti birmovania. Pápež Urban (okolo 230) hovorí: 

≪Všetci veriaci po krste majú skrze vkladanie rúk prijať Ducha Sv., aby sa dokonalými kresťanmi 

stali≫. Sv. Cyprián (†258) hovorí: ≪Sviatosť križma je práve tak Svätá, ako krst≫. Sv. Augustín :      

≪Z toho že dar reči prestal, nemožno usudzovať, že sa Duch Sv. vkladaním rúk už neudeľuje. Dar 

reči udeľoval sa len za prvých časov Cirkvi, aby sa rýchlejšie rozširovala≫. Najdávnejšie sekty 

(nestoriani, jakubiti) udržali túto sviatosť; aj grécka cirkev, ktorá križmo pripravuje z oleja, trochu 

vína a 35 ľubovônných látok. (Avšak olej vždy tvorí najväčšiu časť.) Snem Tridentský výslovne 

dosvedčuje, že birmovanie je pravá sviatosť (Sn. Tr. 7, 1) a nijako nie iba obrad, ktorý predtým s 
krstom súvisel, alebo ktorý bol býval iba verejným vyznaním viery pred cirkevnou obcou. 
 

2. Birmovanie podobne pôsobí, ako olej a balzam: robí nás totiž láskavými (t.j. 

rozmnožuje našu lásku k Bohu a blížnemu), osvecuje náš rozum, posilňuje našu 
vôľu, chráni dušu od hniloby hriechu a naplňuje nás ľubovôňou mnohých cností. 
 
Olej robí hladkými drsné predmety, svieti (odtiaľ svetlo obyčajnej lampy), posilňuje (prečo natierali sa 

olejom grécki zápasníci pred bojom?) Balzam chráni od hniloby (prečo sa egyptské múmie zachovali 

tak dlho?) a rozširuje ľúbeznú vôňu. Mohlo by sa ešte podotknúť, že olej zanecháva mastné škvrny, 

ktoré sa ťažko odstrániť dajú. (Nezmazateľný znak birmovania!)  
— Birmovanie rozmnožuje lásku k Bohu a blížnemu alebo inými slovami : birmovanie rozmnožuje 
posväcujúcu milosť; alebo ešte inak rečeno: birmovaním dostávame plnosť Ducha Sv. Preto birmovanie 

je doplnkom sviatosti krstu; pri krste človek bol síce posvätený na chrám Ducha Sv. a prijal Ducha 

Svätého, no pri birmovaní prijíma plnosť Ducha Sv. Nebirmovaní kresťania teda podobajú sa kostolu 
slávnostne posvätenému, v ktorom sa však najsv. sviatosť oltárna ešte nenachádza. (Massl.) Pokrstený 

bez birmovania ponáša sa na trpaslíka, čo ešte nenarástol. (Sv. Klem.) Krst a birmovanie majú sa k 

sebe asi tak, ako posviacka za kňaza a posviacka za biskupa. Pri krste človek stane sa vojakom 

Kristovým, no pri birmovaní dostane zbraň k boju. (Sv. Melchiades) Nasledovne birmovaní budú mať 
v nebi i vyšší stupeň slávy, než tí, čo sú iba pokrstení. (Sv. Tom. Akv.) Odtiaľ možno vysvetliť, prečo 

za dávnejších čias už nemluvňatá boli birmované.  

— Osvietenie rozumu spočíva v tom, že človek pozná bezcennosť statkov a pôžitkov tohto sveta a že 

sa mu tieto akosi zhnusia. (Birmovanie teda ničí lásku k svetu, účinok, ktorý vždy je spojený s láskou 

k Bohu.) Birmovaním teda pozdvihujú sa naše myšlienky a žiadosti k nebu; človek z pozemského 

stane sa nebeským, z telesného duchovným, nasledovne dokonalým kresťanom. (Sv. Melch.)  
— Birmovaním stratíme chabosť (prílišnú bojazlivosť) a dosiahneme obzvlášť silu vo viere. Pred 

Turícami rovnali sa apoštoli bojazlivým dietkam; no po Turícach boli smelí ako levy. Tak pôsobí Duch 

Sv. ešte dnes v birmovaných. Birmovaný môže povedať: ≪Všetko vládzem v tom, ktorý má posilňuje

≫. (Fil. 4, 13) Jeden svätý (a síce sv. Vincent Fer.) je toho názoru, že antikrist na konci sveta všetko 

vynaloží, aby kresťanov od birmovania odviedol, lebo by potom tým ľahšie odpadli od viery.  

— Pretože birmovanie posilňuje vôľu, preto birmovaný môže tým ľahšie odporovať pokušeniam, 

neupadne teda tak ľahko do hriechu. Keď upadne však predsa do smrteľného hriechu, potom ho 
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očakáva veľký trest, ako vojaka, ktorý svojmu kráľovi vernosť prisahal a potom prešiel do 

nepriateľského tábora.  
— Čím silnejšia vôľa, tým ľahšie prídeme k cnostiam. Birmovanie obzvlášť dopomáha k pokore a 
krotkosti, načo poukazuje olej a balzam; balzam, ktorý vo všetkých tekutinách na dno padá, 

predstavuje nám pokoru; olej, ktorý vždy navrchu pláva, krotkosť, ktorá povznáša človeka nad všetky 

protivenstvá. (Sv. Fr. S.) Sv. Písmo vždy nazýva cnosti ľubovôňou (2. Kor. 2, 15), lebo cnostní ľudia 
sú Bohu tak príjemní, ako nám ľúbezná vôňa. Ľubovônné mŕtvoly mnohých svätých nie sú bez 

významu. 
 

3. Kresťan má prijať birmovanie pri vstúpení do stavu mládeneckého alebo 
panenského, lebo v tomto čase množia sa pokušenia a preto je potrebné 

posilnenie vôle. 
 
Nie je prístojné prijať birmovanie pred 7. rokom života. (Rim. katech.) Najprimeranejšie je birmovať sa 

po dovŕšenom 12. roku života, avšak nemá sa bez príčiny odročiť birmovanie vyše 14. roku života. 

(Nariadenie viacerých provinciálnych snemov.) No čas určený k prijatiu birmovania nedá sa tak prísne 
dodržať, lebo biskupi vo väčších diecézach len po viacerých rokoch navštevujú jednotlivé farnosti a 
lebo vzdialenosť týchto od biskupského mesta je priveľká. Kto ľahkomyseľne zamešká birmovanie, 

podobá sa pocestnému, čo pred sebou má nebezpečné cesty a predsa zdráha sa prijať zbraň, ktorú 

mu podávajú; taký môže ťažko trpieť pre svoju neopatrnosť. (Meh.) Hoci birmovanie nie je nevyhnutne 
potrebné k spaseniu, predsa Boh prísne by potrestal zavrhnutie tejto sviatosti. Sv. otcovia vyprávajú, 

že istý Novatus, ktorý zanedbal birmovanie, neskoršie stal sa veľkým bludárom a zahynul biednou 

smrťou; celé nešťastie jeho pripisovali zanedbaniu birmovania. V prvých časoch Cirkvi ukladalo sa 
trojročné pokánie tým rodičom, čo svoje deti k birmovaniu poslať zameškali; také pokánie ukladalo sa 

len za ťažké hriechy. Postačuje vedieť, že je vôľa Kristova, aby všetci Duchom Sv. naplnení boli. (Ján 

7, 37 a d.) 
 

4. Kresťan pred birmovaním má sa vyspovedať, a nakoľko možno pristúpiť k sv. 
prijímaniu; lebo birmovanie smie sa prijať len v stave milosti Božej. 
 

Kto by birmovanie prijímal s ťažkým hriechom, ponášal by sa na človeka, ktorý vzácnu tekutinu do 
nečistej nádoby leje. Kto bez pochyby je v stave milosti, smie prijať birmovanie i bez predbežnej 
spovede. Preto v prvých storočiach nezdráhali sa birmovať i nemluvňatá hneď po krste, zvyk, ktorý sa 

u Grékov a v Španielsku dodnes udržal. V mnohých biskupstvách smú dobre vyučené deti už pred 
prvým sv. prijímaním ísť k birmovaniu, ak sa už aspoň raz spovedali a 8. rok dožili, aby neskôr neboli 

bez milosti birmovania v tom čase, v ktorom ju najviac potrebujú. Ba i zodpovedá doterajšiemu zvyku 

v Cirkvi, keď sa po krste prijíma birmovanie a len potom najsv. sviatosť oltárna. Preto i sv. Karol 

Boromejský predpísal, aby sa dietky jeho biskupstva pred prvým sv. prijímaním birmovali. 
 

Aj má birmovanec dobre byť vyučený v náukách viery a samotou modlitbou i pôstom 
pripraviť sa k prijatiu Ducha Sv. 
 

Má nasledovať sv. apoštolov, čo po 10 dní pred Turícami to isté robili. (Sk. ap. 1, 14) Z toho dôvodu 

mnohé snemy cirkevné predpísali, aby birmovanci v čase pred birmovkou obzvláštnu náboženskú 
výučbu dostávali, po 7 dní aspoň 7 Otčenášov a toľko Zdravasov k Duchu Sv. sa modlili a v predvečer 

birmovky sa postili ; aj musí každý birmovanec doniesť od svojho farára birmovnú ceduľku, ktorou 

sa potvrdzuje, že k prijatiu sv. birmovania náležite je pripravený. Kto pri birmovke túto ceduľku 

biskupovi ukázať nemôže, ostane nebirmovaným. 
 

4. Birmovanie udeľuje sa obyčajne okolo Turíc (t.j. okolo sviatku Zoslania Ducha 
Sv.) od biskupa, ktorý vždy po niekoľko rokov chodí a birmuje v celom svojom 
biskupstve. 
 
V prvých storočiach udeľovalo sa birmovanie obyčajne na Veľkú noc a Turíce, lebo hneď po krste 
nasledovalo. Sv. Hieronym vypráva (okolo 400), že biskupi za jeho času chodili na vidiek, aby birmovali 

tých, čo od kňazov alebo jahnov boli pokrstení. Biskupi môžu i menej slávnostne udeľovať birmovanie 

na každom mieste a kedykoľvek, napr. chorým. Obyčajný kňaz smel by birmovať len s pápežským 

dovolením; to stáva sa na rozsiahlych územiach, kde misionári účinkujú a kde biskupi všetko konať 

nestačia, lebo by tam pohania skoro odpadli od viery, keby v nej čím skôr posilnení neboli. ≪Pri 

stavaní celú prácu konajú robotníci, no dovŕšenie práce patrí staviteľovi; taktiež patrí len biskupovi 

udeľovať sviatosť birmovania, ktorou sa duchovné stavanie akoby dovršuje≫. (Sv. Tom. Akv.) Úctivosť 

pred touto sviatosťou rastie, keď ju biskup udeľuje. 
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Birmovanec dostane pri birmovaní meno niektorého Svätého, takzvané birmovné 
meno. 
 

Vtedy, keď birmovanie vysluhovalo sa hneď po krste, udržiavalo sa krstné meno i pri birmovaní. No 

potom, keď u pohanov nastal zlozvyk, že svoje pohanské mená ešte i po krste dodržovali, nútení boli 

pri birmovaní prijať meno niektorého Svätého. Ako vojak na vojvodcu, tak birmovaný ako bojovník 
Kristov má hľadieť na Svätého, ktorého meno pri birmovaní dostal; tento má mu byť vzorom a 
orodovníkom v nebi. Okrem nebeského vodcu má i pozemského. 
 

Pri birmovaní stojí pri birmovancovi aj otec birmovný (prípadne  birmovná mať, ak 

birmovanec je ženského pohlavia). 
 
Kto chce šermovať (t.j. bojovať šabľou), potrebuje takého, ktorý ho svojim umením a radou podporuje; 

tak je i pri birmovaní. (Rim. katech.) Birmovný rodič má totiž stáť pri birmovancovi svojom a pomáhať 
mu v ťažkých okolnostiach života; birmovaný však má vedieť, že neskôr v živote nesmie príliš dôverovať 

v seba, ale počúvať i mienku druhého. Birmovný rodič má zo svojej strany prispievať, aby birmovaný 
po ceste cnosti kráčal. Birmovný rodič vstupuje s birmovancom a jeho rodičmi do duchovného 

príbuzenstva; toto príbuzenstvo je cirkevnou prekážkou manželstva. Birmovný rodič sám má byť 

birmovaný, starší, cnostný kresťan, rovnakého pohlavia so svojim birmovancom a nakoľko je to 

možné, niekto iný než krstný rodič; za prvých časov Cirkvi, kde po krste hneď birmovanie nasledovalo, 

krstný rodič bol i birmovným. 
 

Pri birmovaní treba sa vyhýbať prehnanej nádhere v šatstve a všetkému prepychu. 
 
Duch Sv. nevchádza do duše pyšnej. Lebo Boh protiví sa pyšným. (1. Pet. 5, 5) Mnohí myslia len na 

šaty a fintenie a zabúdajú na hlavnú vec.  

— Správanie sa pri birmovaní: Teraz už nežiada sa, aby niekto s lačným žalúdkom šiel k birmovaniu; 
pri dlhom trvaní birmovania bolo by to veľmi mnohým i nemožné. Šaty majú byť jednoduché, čelo 
nepokryté, lebo sa maže. Každý, kto vie čítať, má si doniesť modlitebnú knižku a birmovnú ceduľku, 

ktorú biskupovi ukáže. Dospelí kľačia pri birmovaní, deti stoja. (Kľačanie je tu znakom pokory.) Za 
birmovancom stojí birmovný rodič, ktorý svoju pravú ruku kladie na pravé plece birmovanca. 

Birmovanci stoja od stupňov hlavného oltára až do kostolných dverí, a síce na strane epištoly mužskí, 
na strane evanjelia ženskí birmovanci. Už pri všeobecnom vkladaní rúk biskupa musia byť prítomní 

všetci birmovanci, aby potom nik nebol pomazaný, kto pri všeobecnom vložení rúk nebol prítomný. 

Kde počet birmovancov je veľký a priestor v kostole primalý, tam pri priaznivom počasí udeľuje sa 

birmovanie i vonku z kostola, a síce v bezprostrednej blízkosti jeho. Nik nemá odísť, kým biskup 
neudelí slávnostné požehnanie. Avšak požehnanie toto nepatrí k podstate sviatosti. V jednom 

francúzskom kostole stalo sa, že birmovanci následkom akéhosi kriku opustili kostol pred 

požehnaním biskupským. Na otázku v Ríme, či sú platne birmovaní, prišla odpoveď, že áno. (Sv. 

kongr. 22. júna 1892.) Po birmovaní nemá sa Duch Sv. odháňať hostinami a bláznivými 

kratochvíľami. Nezarmucujte Ducha Sv. (Ef. 4, 30) Za našich časov viera mnohých kresťanov preto je 

tak slabá, lebo si sviatosť birmovania primálo vážia.  
 

  



414 
 

3. Najsvätejšia sviatosť oltárna. 

3.1. Ustanovenie a podstata sviatosti oltárnej. 
 
Ako pri obetách Starého zákona jednu časť obetného daru ľud požíval, tak i Kristus postaral sa, aby 
ľud, z jeho obety požívať mohol. 
 

Kristus prisľúbil Židom v Kafarnaume, že im dá jesť svoje telo a piť svoju krv. (Ján. 

6, 26) 
 

Po zázračnom rozmnožení chleba hľadali ľudia Krista a našli ho v synagóge kafarnaumskej. Teda zas 
chceli mať chleba od neho. On však prisľúbil im dať chlieb, ktorý človeka nesmrteľným robí. Keď toto 

žiadali, povedal: ≪Chlieb však, ktorý ja dám, je telo moje≫. Keď slovám jeho veriť nechceli, povedal: 

≪Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť krv jeho, nebudete mať život v sebe.  Kto je telo moje a pije 

krv moju, ten má život večný, a ja vzkriesim ho v deň najposlednejší≫. Ďalej: ≪Moje telo je opravdivý 

pokrm, a moja krv je opravdivý nápoj.≫ Preto šomrali Židia a odišli preč. 
 

Sľub tento splnil Kristus pri poslednej večeri; premenil chlieb na svoje telo a víno na 
krv svoju i dal ho požívať apoštolom. (Mat. 26, 26) 
 
Avšak apoštoli nevideli podoby tela, lebo zostala podoba chleba (t.j. farba, chuť, váha, vôňa chlebová). 

Ani nevideli podoby krvi, lebo zostala podoba vína. Len podstata bola premenená. Aj vnútro škrupiny 

u vtáčieho vajca premení sa na živé vtáča a vonkajšia škrupina predsa zostane rovnakou. (Sv. Tom. 

Akv.) 
 

1. Telo a krv Krista pod spôsobmi chleba a vína volá sa najsvätejšia sviatosť 
oltárna. 
 
Aj tu nachádza sa všetko, čo k sviatosti patrí. Viditeľným znakom sú spôsoby chleba a vína; 

počuteľným znakom sú slová Kristove; neviditeľnou milosťou je prijímanie tela a krvi Krista; 
ustanovenie stalo sa pri poslednej večeri.  
— Viditeľný znak znázorňuje neviditeľnú milosť; chlieb, pripravený zo zomletých zŕn pšeničných a 

vody i pečený pri ohni, znázorňuje telo Kristovo, ktoré toľko trpelo; nekvasený chlieb označuje čistotu 

tela Kristovho; okrúhla podoba značí, že pod spôsobom chleba skrytý je Boh, ktorý (ako kruh) ani 

počiatku ani konca nemá. (Žid. 7, 3) Víno vyprešované z hrozna znázorňuje krv Kristovu, ktorá z tela 

vytiekla. Voda primiešaná do vína značí, že božstvo v Kristovi s ľudstvom úzko je spojené. Chlieb a 

víno, ktoré dovedna sú hlavnou potravou tela, znázorňujú, že telo a krv Krista sú hlavnou potravou 

duše.  

— Vysvetlenie mien: Hovoríme: ≪sviatosť oltárna≫, lebo premenenie stáva sa na oltári; ≪najsvätejšia 

sviatosť≫, lebo neudeľuje iba milosti, ako ostatné sviatosti, ale obsahuje samého Udeľovateľa milosti; 

≪sviatosť lásky≫, lebo je najväčším dôkazom lásky Kristovej k ľudom; ≪sviatosť≫, lebo je 

najvznešenejšia spomedzi sviatostí; ≪chlieb nebeský≫, lebo za pokrm obsahuje Vykupiteľa, ktorý z 

neba zostúpil; ≪chlieb anjelov≫, lebo nás robí podobnými anjelom; ≪cestovné≫, lebo nás 

umierajúcich posilňuje na ceste do večnosti; hostia (obeta), eucharistia (dar milosti), Božie telo (telo 
Pána). 
 

Hovoríme ≪sviatosť oltárna≫, lebo veď podľa nariadenia Kristovho kňaz na oltári 
robí to isté, čo Ježiš pri poslednej večeri robil. 
 

Kristus totiž kázal apoštolom: ≪To čiňte na moju pamiatku≫. (Luk. 22,19) Preto kňaz nad chlebom 

a vínom hovorí tie isté slová, ktoré Ježiš pri poslednej večeri hovoril. Tým premieňa chlieb na telo 

Kristovo a víno na krv Kristovu.  

 

Najsvätejšia sviatosť oltárna schováva sa v každom farskom kostole v tabernákule. 
 
Tabernákul (latinsky tabernakulum, t.j. stánok) je malý stánok uprostred veľkého oltára, okrúhly 

alebo hranatý, z dreva, mramoru alebo vzácneho kovu, ktorý vnútri je pekne pozlátený alebo bielym 

hodvábom obtiahnutý, dobre zamknutý, a zvonku odznakmi najsv. sviatosti (klasmi, hroznami, 

kalichom alebo baránkom) ozdobený. Za dávnejších čias namiesto terajšieho tabernákula nachádzal 
sa v blízkosti oltára takzvaný sviatostný domček, t.j. vysoká vežička. Hovoríme tabernakul, t.j. 

svätostánok, lebo svätostánok Izraelitov s tajomnou chmárou svojou bol predobrazom tohto stánku, 
v ktorom Boh u nás prebýva. (Zj. 21, 3) V tabernakule nachádza sa ciborium, t.j. kalich s hostiami, 
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zakrytý pláštikom. Pláštik znázorňuje, že tu pod spôsobom chleba skrytý je Kristus. Často v 

tabernakule nachádza sa monštrancia, veži podobná nádoba s lúčmi, uprostred ktorej vidno veľkú 

hostiu. Monštrancia (od latinského monstrare, t.j. ukazovať) používa sa len pri slávnostných 

príležitostiach. Aby sa vedelo, kde v kostole nachádza sa najsv. sviatosť oltárna, pred tabernákulom 

horí ustavične večné svetlo ; toto znázorňuje nám, že na oltári ten je prítomný, ktorý je ≪Svetlo sveta

≫ a večný. Svetlo vôbec označuje prítomnosť Božiu. Lebo Boh prebýva v svetle neprístupnom. (Tim. 

6, 16) a často zjavil sa v podobe svetla; tak v horiacom kre tŕňovom, na hore Sinaj, na vrchu Tábore 
a na Turíce. Aj pri narodení Krista ukázalo sa svetlo na poliach betlehemských. Večné svetlo 
zodpovedá sedemramennému svietniku v chráme jeruzalemskom, na ktorom tiež ustavične lampy 

horieť museli. Tabernákul podobá sa na jasle, v ktorých Ježiško ležal; večné svetlo na hviezdu, ktorá 

sv. troch kráľov k jasľami viedla.  

— Kristus teda je ustavične u nás ľudí. Povedal teda právom: ≪Ja som s vami po všetky dni až do 

skončenia sveta≫. (Mat. 28, 20) Medzi nami a svätými je len jeden stupeň: u oboch prítomný je 

Kristus; rozdiel je len ten, že nebešťania radujú sa z jeho videnia, kým nám je zahalený pod spôsobmi 
chleba a vína. Manna uschovaná v arche zmluvy bola predobrazom Boha v tabernakule prítomného. 

(2. Mojž. 16, 33) Kedysi navštívil istý pán na svojich cestách znamenitý kostol protestantský. Keď 

vchádzal zložil si klobúk; a hovoril mu služobník kostolný: „Pane, len si nechajte na hlave; tu nie je 

nikto." Tak nie je možné povedať v kostole katolíckom ; lebo tu je ustavične niekto, totiž Boh v najsv. 

sviatosti. 
 

2. Prítomnosť tela a krvi Krista pod spôsobmi chleba a vína je pre nás 
tajomstvom, lebo túto pravdu slabým rozumom svojim pochopiť nemôžeme. 
 
Kristus skryl sa pod spôsobmi chleba a vína, aby našu vieru skúsil (či totiž viac veríme jeho slovám, 

ako svojim očiam). Keby sme totiž videli spôsoby tela a krvi Krista a potom verili, nemali by sme 
nijakej zásluhy. Ani nechcel Kristus nalákať nás svojim veličenstvom. Lebo keby sme videli lesk 

osláveného tela Kristovho, povodilo by sa nám, ako chorému oku, do ktorého lúče slnečné padajú. 

Veď ani apoštoli nemohli zniesť nezahalený lesk osláveného tela Kristovho na vrchu Tábore, lebo padli 
na zem.  

— Aj Mojžiš zahalil si tvár svoju, keď sa mu Boh zjavil v horiacom kre.  
— Svojim zmyslom nie vždy môžeme veriť; lebo nás často klamú. Tak veslo vo vode zdá sa očiam našim 

ako zlomené, obrovské teleso nebeské ako nepatrné svetielko a i.  

— Nasledujúce podobenstvá slúžia k objasneniu tohto tajomstva: Už ľudské telo premieňa chlieb a 

víno na telo a krv, vinič premieňa dažďovú vodu na víno, včela kvetnú šťavu na med; tým viac môže 

Kristus silou slova svojho premeniť chlieb na podstatu svojho tela a víno na podstatu svojej krvi. (Sv. 

Alb. Veľ.) Či by Boh snáď nevládal, čo vládze už i nejaké telo? ≪Ten, ktorý z ničoho niečo urobiť 

mohol, môže i premeniť niečo, čo je už tu≫. (Sv. Ambr.) Kto zo zeme plodí chlieb, môže i z chleba 

urobiť svoje vlastné telo. (Sv. Gaud.)  
— Mnohí kaderi popierali katolícku náuku o prítomnosti Kristovej v najsv. sviatosti oltárnej a rozlične 

vykladali slová Kristove ≪toto je telo moje≫, ≪toto je krv moja≫. Všetkých týchto usvedčil o omyle 

istý maliar tak, že domaľoval obraz Krista Pána pri poslednej večeri a popri Kristovi i Luthera a 

Zwingliho. Pod obraz napísal tieto slová: ≪Kristus hovorí: Toto je telo moje; Luther hovorí: Toto bude 

telom mojim; Zwingli hovorí: Toto znamená telo moje! Nuž kto z týchto troch má pravdu ?≫ Tieto 

krátke slová maliarove sú silnejšie nad všetky dôvody. (Meh.) K tomu ešte treba podotknúť, že Boh 

najláskavejší uplynutím storočí mnohé veľké zázraky činil k potvrdeniu svojej prítomnosti v sviatosti 

oltárnej. Tak napr. sväté hostie zostali v ohni neporušené, uchvátené a schované na neznámom 
mieste vydávali jasnú žiaru, zo sv. hostii tiekla krv, hostie vznášali sa v povetrí, Kristus v hostii vzal 

na seba podobu dieťatka, človeka alebo baránka, niektorí svätí udržali si život jedine sv. prijímaním, 

ako sv. Katarína Sienská, sv. Ruža Limská, sv. Lidvina, sv. Aug. z Folina, sv. Mikulaš Flueský, Kat. 

Emmerichova a i. 
 

Kresťania odjakživa veria, že pod spôsobmi chleba a vína prítomné sú telo a krv 
Krista Pána. 
 

Sv. Augustín vraví: ≪Kristus sám seba nosil v rukách svojich, keď učeníkom podával svoje telo≫. Sv. 

Cyrill Jer.: ≪Kristus raz premenil vodu na víno, teda môže premeniť i víno na krv svoju≫; a: ≪Keď 

Kristus uisťuje, že je to jeho telo, ktože by sa opovážil pochybovať o tom?≫ Preto i pohania osočovali 

kresťanov, že zabíjajú deti, ktorých telo múkou posýpajú a potom jedia. 
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3. Tak pod spôsobom chleba, ako i pod spôsobom vína prítomný je Kristus 

nerozdelený ako Boh a človek. 
 
Kde je telo alebo krv Kristova, tam musí byť celý Kristus; lebo Kristus teraz už nemôže zomrieť, 

nasledovne ani telo od krvi, ani telo a krv nemôžu sa odlúčiť od duše Kristovej. Aj zo slov Kristových: 

≪Toto je telo moje, ktoré za vás dané bude≫   a : ≪ Toto  je  krv  moja,  ktorá za mnohých vyliata 

bude≫, vyplýva, že pod spôsobom chleba a vína prítomné sú ešte živé telo a ešte živá krv Krista, teda 

živý Kristus. Ako v malej zrenici nachádza sa obraz celého kraja, tak i v malej hostii prítomný je celý 

Kristus. 
 

4. Kristus prítomný je v každej, hocijako malej, čiastočke premeneného chleba a 
vína.  

 
Kristus teda je prítomný v každej hostii. Keď kňaz rozlomí hostiu, Kristus prítomný je v každej 

čiastočke rozlomenej hostie. Keď magnetový prút polámeme na viac čiastok, každý úlomok bude 

magnetom so severným a južným pólom. Aj v rozbitom zrkadle vidíme sa v každom kúsku.  

— Napriek tomu nie je viac tiel Kristových, ale len jedno telo; toto však naplňuje božstvo Kristovo, 
ktoré všade je prítomné. (Sv. Alb. Vel.) Telo Kristovo ani sa nezväčšuje premenením, ani sa nezmenšuje 

požívaním, ≪Ako svetla sviece neubúda, hoci by sme s ňou i tisíc iných sviec zapálili, tak neubúda 

ani tela Kristovho, hoci ho tisíce, ba milióny ľudí požívajú. (Sv. Tom. Akv.) Preto sv. apoštol Ondrej 

povedal prokonsulovi achajskému: ≪Každodenne obetujem na oltári Bohu všemohúcemu a pravému 

nepoškvrneného Baránka Božieho. Keď celý ľud veriaci požíval sväté telo jeho, Baránok, ktorý bol 

obetovaný, vzdor tomu ostáva celkom neporušený a živý≫. 

 
5. Kristus dovtedy zostáva prítomný v sviatosti oltárnej, dokiaľ spôsoby chleba 

a vína trvajú. 
 
Kristus teda prítomný je nielen v požívaní a pri požívaní sviatosti oltárnej, ale i pred požívaním a 

mimo požívania. (Sn. Tr. 13, 4) Inak by Kristus nebol mohol povedať: ≪Vezmite a jedzte, lebo toto 

je telo moje≫. (Telo teda je už pred požívaním!) A v ľudskom tele prítomný je Kristus, zakiaľ spôsob 

chleba trvá. Len potom nie je Kristus prítomný v hostii, keď táto v nás už vzala porušenie. Preto sv. 

otcovia nazývajú kresťanov ≪nosičmi Krista≫, lebo po prijímaní nosia u seba Krista. Kľakáme pred 

tabernákulom, lebo Kristus v sviatosti oltárnej prítomný ostáva. 
 

6. Voči najsv. sviatosti oltárnej máme nasledujúce povinnosti: máme ju častejšie 
navštevovať, klaňať sa jej a požívať ju. 
 
Najsv. sviatosť máme navštevovať hlavne v núdzi.  
 
Máme vôbec častejšie navštevovať sviatosť oltárnu. Pastieri a sv. traja králi, čo Spasiteľa v jasliach 

navštívili, predchádzajú nám dobrým príkladom. Všetci svätí horlivo modlili sa pred sviatosťou 
oltárnou. Sv. Václav, kráľ český v noci navštevoval sviatosť oltárnu. Sv. Alojz kľačal pred ňou po celé 

hodiny. Kardinál Bellarmin ako žiak vždy vošiel do kostola, keď popri ňom prechádzal a pomodlil sa 

niekoľko Otčenášov pred sviatosťou oltárnou. Na otázku, prečo to robí, odpovedal: ≪Bolo by 

neslušné, keby som prešiel popri dome priateľa a tohto nepozdravil≫ Už za mladi vynikal veľkou 
múdrosťou. Horliví duchovní pastieri nikdy nezatvárajú ľudu dom Boží; nechávajú ho otvorený po celý 

deň.  

— Všetkým, čo sú v núdzi, privoláva Kristus z tabernákula: ≪Poďte ku mne všetci, ktorí ste ustatí a 

obťažení a ja vás občerstvím≫. (Mat. 11, 23) Kristus v sviatosti oltárnej poskytuje nám viac útechy 
ako celý svet a jeho slávnosti a rozkoše. (Sv. Ter.) V blízkosti Najsvätejšieho zarmútení stávajú sa 
veselými, blázniví múdrymi, slabí silnými a chudobní bohatými. (Sv. Alf.) Ovečkám, čo sú bližšie k 

pastierovi, dostáva sa častejšie z jeho vlastného pokrmu. (Sv. Ter.) Keď orol zďaleka šípí pokrm, hneď 

ho hľadá. Tak i my máme bežať k najsv. sviatosti oltárnej, tomuto pokrmu duše svojej. Svätí, ako 
smädné jelene, ponáhľali sa k tomuto rajskému prameňu. (Sv. Hier.) Ako vzdelaný človek vráti 
návštevu tomu, kto ho navštívil, tak i Kristus nenechá bez odplaty návštevu našu. Bláznivo konajú 

tí, ktorí sa v čase núdze radšej k ľudom utiekajú a týmto sa žalujú na svoju biedu, no nejdú do kostola 

ku Kristovi, ktorý by im tak rád pomáhal a pomôcť mohol. O Izraelitoch vieme, že vždy víťazili, keď 
archu zmluvy so sebou do boja brali. Tak i ty ber útočište svoje k arche novej zmluvy, ak chceš mať 

rýchlu pomoc v potrebách svojich. 
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K poklone sviatosti oltárnej vyzýva nás Cirkev: večným svetlom pred tabernákulom, 

zvonením pri sv. omši a keď kňaz ku chorému ide, procesiou na Božie Telo a 
častejším vyložením sviatosti oltárnej. 
 
Poklona ukazuje sa v tom, že pred sviatosťou oltárnou kľačíme. Obzvlášť máme kľaknúť: keď do 
kostola vkročíme alebo z neho odchádzame; taktiež pri pozdvihovaní, pri žehnaní sviatosťou oltárnou 

a keď ju kňaz k chorému nesie. Krásny príklad dal nám Rudolf Habsburský. Tento bol na poľovačke 

a stretol kňaza, ktorý k chorému išiel; ihneď pokľakol, potom ponúkol kňazovi svojho koňa a navždy 

venoval ho svätej službe. (Meh.) Aj pred sv. prijímaním máme sa klaňať najsv. sviatosti oltárnej. ≪Nik 

nemá jesť telo Kristovo, kým sa mu neklaňal≫. (Sv. Aug.) Mnohí ľudia, bohužiaľ, majú len mŕtvu 

vieru; idú celkom chladní povedľa sviatosti oltárnej.  
— Pápež Urban IV. (1264) zaviedol procesiu na Božie Telo, aby vieru našu v prítomnosť Kristovu v 

sviatosti oltárnej pozdvihol. Príležitosť k tomu dalo zjavenie, aké mala bl. Juliana, kláštornica 
lutíšska. (Meh.) Cirkev niekedy dáva i vyložiť najsv. sviatosť oltárnu k poklone, tak pri 40-hodinovej 
modlitbe, ktorá sa na mnohých miestach obyčajne pred Popolcovou stredou koná. Existuje i Spolok 

poklony najsv. sviatosti oltárnej; každý člen tohto spolku strávi mesačne aspoň hodinu v modlitbe 

pred sviatosťou oltárnou. (Takzvaná večná poklona.) Členovia určia si hodiny obyčajne tak, aby sa 
sviatosti oltárnej ustavične vo dne i v noci klaňali.  

— Kristus preto bezprostredne pred svojou smrťou ustanovil túto sviatosť, aby sme ju viac v úctivosti 
mali; lebo čo priateľ dáva, keď sa lúči, to si viac vážime. (Sv. Bern.) Keď už Židia nesmeli ani len 

pozerať na archu zmluvy, tento predobraz sviatosti oltárnej, ba ani len dotknúť sa jej, akú úctivosť 

máme mať ešte len my pred sviatosťou oltárnou! (Hunolt.) 

 

K požívaniu najsv. sviatosti oltárnej vyzýva nás Kristus, keď hovorí: ≪Ak nebudete 

jesť telo Syna človeka a piť krv jeho, nebudete mať život v sebe≫. (Ján 6, 54) 
 

Požívanie sviatosti oltárnej volá sa prijímanie. Pri požívaní sviatosti oltárnej prijímame, ako kedysi 
Zachej, Spasiteľa do domu svojho. Predobrazmi sv. prijímania boli: Strom života v raji, ktorého ovocie 

prarodičom malo udeliť nesmrteľnosť tela; manna; veľkonočný baránok; chlieb ktorý posilnil Eliáša, 
aby 40-dennú cestu až po vrch Horeb vykonal; zázračné rozmnoženie chleba a premenenie vody na 

víno na svadbe v Káne. Sv. prijímanie samo je zas predobrazom toho pokrmu, ktorým nás Boh Otec 

v nebi živiť bude. 
 

7. Veriaci požívajú najsv. sviatosť oltárnu len pod spôsobom chleba; iba kňaz pri sv. 

omši požíva ju pod oboma spôsobmi. 
 
Kňaz totiž koná obetu, ktorou sa krížová smrť Kristova označuje a sprítomňuje. Avšak Kristus na hore 

Kalvárii temer úplne vylial krv svoju, tak že táto od tela Kristovho odlúčená bola. Toto odlúčenie krvi 
od tela Kristovho musí sa teda vo sv. omši označiť skrze odlúčenie spôsobov chleba a vína. Veriaci 
nekonajú nijakú obetu, ale len prijímajú sviatosť oltárnu.  

— Pitie z kalicha je zbytočné pre veriacich. Lebo kto sviatosť oltárnu pod spôsobom chleba požíva, 

prijíma práve toľko, ako kňaz pri omši. Veď Kristus pod každým spôsobom je celý prítomný. Už i 

Kristus hovorí: ≪Kto je chlieb tento, žiť bude na veky≫. (Ján 6, 59) Prví kresťania zotrvávali v 

obcovaní lámania chleba (Sk. ap. 2, 43); o pití z kalicha nerobí sa nijaká zmienka. Pitie z kalicha je aj 
zbytočné veriacich. Lebo krv Kristova ľahko mohla by sa rozliať; mnohým hnusilo by sa piť z kalicha 

po druhých. Víno ani dlho nevydrží, ani nie všade je ľahko k dostaniu. Mnohé osoby neznesú víno. 

Pápeži Lev (†461) a Gelasius (†496) nariadili síce užívanie kalicha, ale len preto, aby proti bludu 

manicheov, že víno od diabla pochádza a užívať sa nesmie, bojovali. Ďalej prijímanie ≪pod obojím≫ 

bolo dovolené husitom (1433), aby tak do lona Cirkvi naspäť privedení boli. 

 

8. Z ustanovizne sv. prijímania dá sa usudzovať na veľkú lásku Božiu k ľuďom. 
 
Najväčšia láska na svete je láska matky k dietkam svojim. Preto Boh, aby nám pochopiteľným urobil, 

ako veľmi nás miluje, porovnával svoju lásku k nám s láskou materinskou. No kto kedy počul, že by 
matka dietkam bola dala za pokrm vlastné telo svoje, aby im život zachovala? A ktorý pastier miloval 

svoje stádo tak veľmi, že by ho bol živil svojim vlastným telom a krvou? (Sv. Zl.) Sv. Katarína Sienská 
častejšie vídala v rukách kňaza miesto sv. hostie jasne plápolajúci oheň. Tým chcel jej Boh dať na 

vyrozumenie, aká veľká je láska Božia k ľuďom v najsv. sviatosti. 

  



418 
 

3.2. Potreba sv. prijímania. 
 

1. Najsv. sviatosť oltárna je pokrm našej duše. Preto sv. prijímanie je prostriedok, 
aby sme teraz došli do duchovnej dokonalosti a či svätosti a raz do života večného. 
 

Najsv. sviatosť oltárna je pokrm našej duše. Lebo život našej duše závisí od požívania sviatosti 

oltárnej. Veď Kristus hovorí: ≪Kto mňa je, i on bude žiť pre mňa≫ (Ján 6, 58), a: ≪Ak nebudete jesť 

telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať život v sebe≫. (Ján 6, 54)  

— Sväté prijímanie teda je nevyhnutným prostriedkom k svätosti a životu večnému. Bez dobrého 
pokrmu nemôžeme dosiahnuť stále zdravie; tak ani bez sv. prijímania nemôžeme byť svätí (t.j. 

duchovne zdraví a silní). (Segur) Sú dvojakí ľudia , čo potrebujú sv. prijímanie: dokonalí, aby sa 

v dokonalosti udržali, a nedokonalí, aby k nej prišli; silní, aby neoslabli, a slabí aby zosilneli. 
Prijímajte teda často! (Sv. Fr. S.) Bolo to každodenné prijímanie, čo k posväteniu prvých kresťanov 

toľko prispievalo; preto máme toľko mučeníkov z prvých časov kresťanstva. Aj všetci svätí obyčajne 

veľmi často prijímali.  
— Avšak častejšie prijímanie samo sebou vôbec nie je známkou svätosti alebo akousi odmenou za 

dosiahnutú svätosť. Aj pozemské jedlo vôbec nie je známkou telesnej sily, ale len prostriedkom k jej 

dosiahnutiu. 

 

Kto teda zriedka chodí k sv. prijímaniu, ten v dokonalosti urobí malý pokrok. 
 

Povedomie, že napriek vykonanému pokániu sme nehodní, nesmie zdržovať nás od sv. prijímania. Aj 

najsvätejším kladie Cirkev pred prijímaním do úst slová pohanského stotníka. (Sv. Fr. S.) Len Kristus 

bol by hoden býval k prijímaniu; lebo len Boh môže hodne prijímať Boha. (Sv. Alf.) Ostatne Kristus 

ustanovil sviatosť oltárnu nie pre anjelov, ale pre ľudí. Kto biedu svoju lepšie poznáva a chce jej 
odpomôcť, bude si žiadať častejšie prijímanie. 

— Ani každodenné chyby naše nesmú zdržovať nás od častejšieho prijímania; ba majú nás tým viac 

pobádať, aby sme sa od nich očistili. Lebo prijímanie očisťuje nás od všedných hriechov a oslabuje v 

nás zlé žiadosti. Prijímame Krista, nie aby sme ho posvätili, ale aby sme od neho posvätení boli. (Sv. 

Bonav.)  
— Taktiež nemá zdržovať nás od sv. prijímania nedostatok sladkých pocitov pri ňom. Blázon bol 

by človek, ktorý by nechcel jesť chlieb, ale by radšej zomrel hladom, preto že k chlebu nedostal med. 

(Sv. Ig. Loy.); alebo kto by k ohňu len vtedy chcel pristúpiť, keď sa už zohrial. (Gerson) Svätí učia, že 

je lepšie prijímať s malou pobožnosťou, ako celkom zanedbať prijímanie. ≪Kto častejšie prijímanie 

haní, ten úraduje diablovi≫. (Segur) Apoštolská Stolica neraz a dôrazne odporúčala častejšie, ba 

každodenné prijímanie. (Kongr. obr. 11. dec. 1885; penit. 19. dec. 1886.) Všetci svätí snažili aby sv. 

prijímanie čo najviac podporovali. Don Bosco v Turíne (+ 1888) vzdelal okolo 200.000 talianskych 
chlapcov, všetko to zanedbané deti, na hodných a statočných ľudí. (Bolo z nich 6000 kňazov.) 

Hlavným prostriedkom výchovy jeho bolo častejšie prijímanie; temer všetci chlapci prijímali každú 

nedeľu, veľmi mnohí trikrát v týždni, niektorí každodenne. Práve sv. prijímaním dostávali silu k 

dobrému. 

 

Kto však sv. prijímanie po dlhý čas ľahkomyseľne zanedbá, toho duša bude mŕtva. 
 

Ani telo nemôže žiť bez pokrmu. No ako boli svätí, čo si bez pozemského pokrmu život udržali, tak 
boli i mnohí svätí, čo po dlhé roky bez prijímania žili; tak Mária Egyptská, čo po 47 rokov na púšti 

bola, a mnohí pustovníci, ako sv. Pavol a sv. Anton. Duch Sv., ktorý ich do samoty viedol, nahradil 
im všetko, čo sa im v sviatostiach nedostávalo. (Bened. XIV.) No najviac z nich bolo takých, čo pred 

smrťou prijali najsv. sviatosť.  
— Avšak každý, kto sviatosť oltárnu prijímať nemôže, povinný je prijímať ju aspoň duchovne, t.j. musí 

mať žiadosť sv. prijímania a musí skutočne prijímať, keď sa mu k tomu príležitosť naskytne. (Sv. 

Tom. Akv.) 
 

2. Pod smrteľným hriechom zaviazaní sme prijímať najsv. sviatosť oltárnu aspoň 
raz v roku a síce okolo Veľkej noci; okrem toho ešte v prípade ťažkej choroby. 
Cirkev mimo toho žiada, aby veriaci, nakoľko je to možné, vo všetky nedele a 

sviatky k sv. prijímaniu pristupovali. 
 
Prví kresťania každodenne prijímali, hoci neboli sami svätí. Neskoršie na rozkaz pápeža Fabiána (†250) 

aspoň v 3 hlavné sviatky roka museli ísť na sv. prijímanie. V stredoveku kresťania zväčša boli 

nedbanliví a roky nechodili na sv. prijímanie. Následkom toho Cirkev na sneme Lateránskom (1215) 

nariadila, aby každý katolícky kresťan, ktorý k užívaniu rozumu prišiel, aspoň raz v roku a síce na 
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Veľkú  noc, najsv. sviatosť oltárnu prijímal; kto príkaz tento nezachová, tomu má sa po smrti odoprieť 

pohreb kresťanský.  
— Deti môžu ísť na sv. prijímanie, akonáhle sú vstave rozoznať tento nebeský pokrm od pozemského 

a naozaj dá sa predpokladať, že s príslušnou pobožnosťou prijímať budú. (Rim. katech.) Sv. prijímanie 

nesmie sa odročiť vyše 14. roka života. Pri terajšom stave školskej vzdelanosti chlapci po dovŕšenom 

10., dievčatá už v 10. roku svojho života sú schopné sv. prijímania. Veľmi nebezpečné je pridlho 
ostávať bez sv. prijímania. Prijímať vo veku nevinnosti je veľmi dôležité. Za stredoveku prijímali deti 

po prvý raz hneď po 7. roku života; ba do 12. storočia prijímali už nemluvňatá. 

— Povinní sme prijímať v ťažkej chorobe. Ťažko chorý môže hovoriť ku Kristovi, ako učeníci v 

Emause: ≪Pane! ostaň s nami, lebo už sa stmieva≫ (Luk. 24) a po sv. prijímaní, ako staručký Simeon: 

≪Teraz, Pane, prepúšťaš služobníka svojho v pokoji lebo oči moje videli spasenie tvoje≫. (Luk. 2, 29) 

Preto sv. prijímanie chorých volá sa i cestovné, t.j. posilnenie na poslednú cestu. Ale sv. hostia nedáva 

sa tým, čo ju požívať nemôžu alebo by ju vyvracať mohli. No kto už je bez vedomia, ten preto ešte nie 
je vylúčený zo sv. prijímania. Ak ťažká choroba po dlhší čas trvá, môže chorý dva i tri razy prijímať: 

kňaz musí mu vyslúžiť najsv. sviatosť, keď si ju žiada. (Bened. XIV.) Aj ťažko choré dietky, čo už k 

užívaniu rozumu prišli (teda asi 7-ročné), môžu prijať najsv. sviatosť, hoci predtým ešte neboli pri 
spovedi a prijímaní. Kňaz najprv celkom skrátka poučí ich o základných pravdách viery a o 

sviatostiach, ktoré prijímať majú. (Bened. XIV.)  

— Mimo toho žiada Cirkev, aby veriaci, nakoľko možno, každú nedeľu a sviatok prijímali. Snem 
Tridentský (1563) totiž žiada, aby pri každej omši prítomní veriaci nielen duchovne, ale i naozaj 

prijímali, aby ovociu sv. omše v čím hojnejšej miere účastní boli. (22, 6) Avšak veriaci povinní sú byť 
na sv. omši každú nedeľu a sviatok. Nasledovne mali by prijímať aspoň v tieto dni. Všetci učitelia 
Cirkvi (obzvlášť sv. Alfons) chválili častejšie, ba i každodenné prijímanie a pozývali k nemu. Sv. Karol 

Boromejský hovorí: ≪Telo denne častejšie živíme a dušu mali by sme živiť len raz v roku?≫ Duchovní 

pastieri povinní sú povzbudzovať veriacich k častejšiemu, ba i ku každodennému prijímaniu, lebo 

duša, ako telo, potrebuje každodenný pokrm≫. (Rim. katech.)  

 

No spovední otcovia nemôžu všetkým veriacim bez rozdielu dovoliť častejšie 
prijímanie; musia viac mať na zreteli duševný stav a život veriacich. 
 

Niet temer nikoho, komu by sa mesačné prijímanie odoprieť mohlo. (Bened. XIV., sv. Alf.)  
— Ale týždenné prijímanie dovoľuje sa len tým, čo sa už zdržujú od ťažkých hriechov a životom svojim 

nedávajú nijaké pohoršenie. (Čo teda nestoja v zlom chýre pre svoju bľabotavosť, zvadlivosť, utŕhačné 

reči alebo z inej príčiny.) Veľmi potrebné je týždenné prijímanie tým, čo sú v nebezpečenstve, že 

upadnú do ťažkého hriechu; lebo takým prijímaním dosiahnu silu.  
— Denné prijímanie dovoľuje sa len tým, čo úplne sa odriekli všetkých zmyselných radostí, vážne sa 

domáhajú dokonalosti, proti každému všednému hriechu rázne bojujú a veľkú túžbu majú po sv. 
prijímaní. Tiež musia také osoby viesť bezúhonný život, mať potrebný čas k príprave a vzdávaniu 

vďaky a mať prebudeného ducha. Kto denne prijíma, nepotrebuje denne sa spovedať ; lebo sv. 

prijímanie čistí od všedných hriechov. Len vtedy musel by sa spovedať, keby ťažký hriech bol spáchal 

(Sn. Tr. 13, 6); no taký človek obyčajne už neupadá do ťažkého hriechu.  
— Kto však svetácky život vedie alebo ani len nepomyslí na to, aby proti svojim chybám (hnevu, 

bľabotavosti, márnomyseľnosti a i.) bojoval, tomu by častejšie prijímanie náramne škodilo; lebo sv. 
prijímanie podobá sa ohňu, ktorý tam, kde nečistí, všetko spáli. 

 

Niektorým osobám kňaz zrovna odoprie sv. prijímanie: obzvlášť frajmauerom 
(slobodomurárom), katolíkom, čo iba v civilnom manželstve žijú alebo do zmiešaného 

manželstva bez cirkevného požehnania vstupujú, konečne všetkým, čo životom 
svojim verejne dávajú pohoršenie. 
 
Frajmaureri (slobodomurári) totiž sú vylúčení z Cirkvi (Pius IX. 12. okt. 1869); okrem toho tvrdí sa, 

že frajmaureri sv. hostiu zneužívajú k zločinom. (Eucharistia, 1895.)  
— Katolíci, čo iba v civilnom manželstve žijú alebo do zmiešaného manželstva bez cirkevného 
požehnania vstúpili, najprv musia premeniť svoj pomer na manželstvo platné pred Bohom; len potom 

môžu byť pripustení k sv. prijímaniu. Viď o tom pri sviatosti stavu manželského.  
— K tým, čo verejne dávajú pohoršenie, patria i: úžerníci, ktorí ako takí už trestaní boli; ľudia , čo 

protináboženské a proticirkevné spisy vydávajú alebo také reči majú: obzvlášť všetci, čo pre ťažké 

zločiny trestaní boli. No akonáhle takí ľudia verejne pohoršenie i verejne napravia, môžu zase byť 

pripustení k prijímania; ťažko mohlo by sa im odoprieť prijímanie i v tom prípade, keby sviatosť 
pokánia už boli prijali. Prijímanie, rozumie sa, má sa odoprieť i takým, čo ho v opitom stave žiadajú.  

— Ale kňaz vo všetkých týchto prípadoch, nakoľko možno, najprv zväčša medzi štyrmi očami 
napomenie také osoby, aby k sv. prijímaniu nešli, a tak šetrí ich česť (Sv. Karol Bor.); no keď predsa 

prídu, jednoducho prejde popri nich bez toho, že by nejakú pozornosť vzbudil.  
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— S hriešnikmi, ktorých ťažké prečiny nie sú verejne známe, nezachádza sa tak prísne; veď ani 

Spasiteľ Judášovi neodoprel prijímanie. (Sv. Tom. Akv.) 

 

Okrem toho kňaz neudeľuje sv. prijímanie ani tým, čo ho od obyčajného pokrmu 
rozoznať nevedia, alebo ktorí by podistým neúctivo prijímali. 

 
Teda deťom, čo k užívaniu rozumu ešte neprišli, nedáva sa prijímať. Keď tieto za bývalých časov 

navzdory tomu sa pripúšťali k prijímaniu, nuž príčina toho bola vo vtedajších časových pomeroch. 
(Sn. Tr. 21, 4) Aj bývajú deti najprv poučené o najdôležitejších náukách viery a mravov. (Bened. XIV.) 

Blbí a pomätení na rozume pravidelne tiež sú neschopní sv. prijímania; výnimka je len vtedy, keby 
niekedy prišli k rozumu alebo boli v nebezpečenstve smrti. Aj takým, ktorých v opitom stave ťažká 

nehoda zastihla, sotva môže sa vysluhovať sv. prijímanie; lebo Spasiteľ žiada, aby sa perly 

nepredhadzovali sviniam. 
 

3.3. Účinky sv. prijímania. 
 

Sv. prijímanie prináša našej duši a nášmu telu veľký úžitok. ≪Veličenstvo Božie neplatieva zle za 

hospodu, ak sme ho len dobre prijali≫. (Sv. Alf.) 
 

Sv. prijímanie podobne účinkuje, ako chlieb a víno. (Sv. Tom. Akv.) 
 
Chlieb a víno (pozemský pokrm) 1. spája sa čo najužšie s telom, 2. udržuje nám život, napomáha 
vzrast, 3. odníma unavenosť a slabosť a dodáva telu sily, 4. poskytuje mu istú rozkoš (lahodí ďasnám) 

a 5. pôsobí sprostredkovane na ducha. (Zdravý duch v zdravom tele.) Podobne účinkuje sv. prijímanie. 
 

1. Sv. prijímanie zjednocuje nás najužšie s Kristom. Lebo Kristus hovorí: ≪Kto je 

moje telo a pije moju krv, vo mne zostáva a ja v ňom≫. (Ján 6, 57) 
 

Sv. prijímaním koná sa akýsi sobáš. Pri sobášení ženích pozdvihuje nevestu do stavu, v ktorom sa on 

sám nachádza; ak je knieža, ona stane sa kňažnou, ak je kráľ alebo cisár, ona stane sa kráľovnou 

alebo cisárovnou. Tak sv. prijímaním pozdvihuje sa duša zo svojho nízkeho a opovrhnutia hodného 
stavu a stáva sa nevestou Kristovou. Sv. prijímanie je akoby pokračovaním vtelenia. Svojim vtelením 

spojil sa Kristus s ľudstvom vôbec, sv. prijímaním spája sa s každým jednotlivým človekom. ≪Ako 

dva roztopené kúsky vosku spolu sa spájajú, tak Kristus spája sa s nami vo sv. prijímaní. On je v 

nás, a my sme v ňom≫. (Sv. Cyr. Jer.) Sv. prijímaním berieme na seba prirodzenosť Kristovu. ≪Kto 

Krista často prijíma, ten premení sa akoby na Krista≫. (Sv. Aug.) Kristus prijímaním premieňa našu 

prirodzenosť na svoju vlastnú, ako malý kvas robí si podobnou veľkú hŕbu muky. ≪Naše telo stáva 

sa v istom ohľade jeho telom a naša krv v istom ohľade jeho krvou. (Sv. Cyp.) Tým rozoznáva sa 

prijímanie od pokrmu telesného: telesný pokrm je slabší, než prirodzenosť naša, a preto ho táto 

premieňa na seba; prijímanie je silnejšie, než prirodzenosť naša, a tak túto premieňa na seba. (Sv. 
Aug.) Naša prirodzenosť zošľachťuje sa prijímaním, ako divý strom ušľachtilým vrúblikom, ktorý sa 

doň zaštepí. (Sv. Tom. Akv.)  
— Sv. prijímanie zjednocuje nás i medzi sebou; lebo ním všetci katolícki kresťania sú jedno telo. Sv. 

Pavol hovorí: ≪Jedno telo sme mnohí, všetci, ktorí jedného chleba sme účastní≫. (1. Kor. 10, 17) 

Preto sv. otcovia menujú prijímanie všeobecným zjednotením všetkých veriacich v Kristu a s Kristom 
a medzi sebou. (Latinské slovo communio je toľko, čo communis unio, t.j. všeobecné zjednotenie.) Volá 

sa i ≪znak jednoty, zväzok lásky, odznak pokoja a svornosti≫. (Sn. Tr. 13, 7) 
 

2. Sv. prijímanie osvecuje rozum a posilňuje vôľu. 
 

Každým prijímaním dostáva sa nám nových pomáhajúcich milostí, t.j. osvietenia rozumu a 
posilnenia vôle. Ako vychádzajúce slnko mrákotu zaháňa a svetlo prináša, tak robí i prijímanie. Preto 

všade, kde sa prijímanie udeľuje, nachádzame svetlo. Pováž, čo stojí napísané o dvoch učeníkoch v 

Emause: ≪Poznali ho v lámaní chleba≫. (Luk. 24.) Sv. prijímanie posilňuje, ako chlieb, ktorý anjel 

priniesol Eliášovi na púšti, prenasledovanému kráľovnou; posilnený týmto chlebom mohol vydržať 40 

dní a nocí a došiel k vrchu Horebu. Aj my posilňujeme sa sv. prijímaním na tejto púti života 

pozemského, aby sme útoky zvodného sveta premohli a k hore Božej šťastlivo dorazili. (3. Kráľ. 19) 

Sv. prijímanie teda dáva silu k boju proti pokušeniu a k vykonávaniu cností. ≪Prijímanie premieňa 
tých, čo predtým bojazliví boli, na levov; preto trnie duch pekelný, keď vidí pery červenať sa krvou 

Kristovou≫. (Sv. Zl.) Lebo sv. prijímanie posilňuje dušu, preto kedysi ukladali najsv. sviatosť do 
domčeka podobného veži a doteraz ešte monštrancie majú podobu vežovitú; tým má sa povedať: sv. 

prijímanie je veža sily. Kto má mnoho trápenia a protivenstva, nech často prijíma, aby silu dostal. 



421 
 

Lebo prví kresťania tak veľmi boli prenasledovaní, preto posilňovali sa tak často sv. prijímaním; tým 

obdržali silu k mučeníckej smrti. (Sv. Cyp.) Nikdy nevystavovali sa nebezpečenstvu bez 

predchádzajúceho prijímania sviatosti oltárnej; lebo vedeli, že im chýba sila, ak ich táto sv. sviatosť 
neposilňuje. (Sv. Cyp.) Aj ten, čo sa v ťažkých pokušeniach nachádza, mal by častejšie prijímať; sv. 

prijímanie ešte viac zadržuje anjela zhubcu, ako predobraz jeho, totiž krv veľkonočného baránka 

natretá na dveraje židovských domov. ≪Prijímanie spútava moc satanovu≫ (Sv. Ig. Ant.) 
 

3. Sv. prijímanie udržuje a rozmnožuje život duševný. 
  
Sv. prijímanie udržuje našu dušu pri živote, ako chlieb a víno telo. Sv. prijímame totiž udržuje v nás 

posväcujúcu milosť, ktorá je život duše. Kristus hovorí: ≪Ako mňa poslal živý Otec, a ja žijem skrze 

Otca, tak i ten, čo ma je, bude žiť skrze mňa≫. To jest: Skrze vôľu Otca môjho v nebi stal som sa 

človekom. Môj Otec udelil mi aj ako človekovi svoj božský život. A preto ten, čo moje ľudské telo je, 

príjme božský život. Ďalej hovorí Kristus: ≪Kto z tohto chleba jesť bude, nezomrie (Ján 6, 50), t.j. 

neupadne do smrteľného hriechu. Sv. prijímanie je prostriedok, ktorým od spiatočného upadnutia do 

smrteľného hriechu chránení bývame. (Sn. Tr. 13, 2) Ono je protijedom hriechu. (Sv. Ig. Ant.) Kto 

teda zriedka prijíma, ľahko upadne do smrteľného hriechu. Kto často prijíma, zotrvá v milosti. 

≪Chodievajte často na sv. prijímanie, lebo tam, kde sa Boh často dostavuje, nemôže sa veľmi zdržovať 

nepriateľ  Boží≫. (Sv. Joz. Kupert.) Preto hovorí Kristus: ≪Ja som chlieb živý, ktorý z neba zostúpil≫ 

(Ján 6, 41 a 51), na rozdiel od manny na púšti, ktorá život večný udeliť nemohla. (Ján 6, 49) Sv. 

prijímanie i rozmnožuje v nás posväcujúcu milosť, ako dobrý pokrm telesné zdravie rozmnožuje. 
Lebo od stupňa posväcujúcej milosti naša budúca spása závisí, nuž sv. prijímanie prispieva i k 

rozmnoženiu našej spásy. Preto povedal Kristus sv. Gertrúde: ≪Ako na svete ten, čo dva razy 

konzulom bol, viac býva ctený, než ten, čo úrad tento len raz zastával, tak i vo večnosti väčšou slávou 

bude odplatený, kto na zemi častejšie prijímal≫.  
 

4. Sv. prijímanie oslabuje naše zlé žiadosti a očisťuje nás od všedných hriechov. 
 
Lekár predpisuje dobrú stravu tým, čo telesne sú slabí, aby zosilneli. A tak i pre dušu je strava, čo je 

vstave odstrániť jej slabosti a ju posilniť. Kto často prijíma, ten už necíti tak silno pohnútky k hnevu, 

závisti, nečistote a ostatným zlým žiadostiam. (Sv. Bern.) Sv. prijímanie ochladzuje oheň chlípnosti 

práve tak, ako svieži nápoj rozháňa vnútornú pálčivosť. Ono je pšenica vyvolených a víno, z ktorého 

sa panny (t.j. čisté duše) rodia. Kto toto telo miluje, nebude milovať svoje telo. (Sv. Reh. Nis.)  
— Sv. prijímanie očisťuje nás síce od všedných, no nie od ťažkých hriechov. Ponáša sa na oheň, 

ktorý ovšem pohltí slamu a drevo, ale nie kameň a železo. Ono je pokrm a liek duše; pokrm a liek 

pomáha síce chorému, no vôbec nie mŕtvemu.  
— Kto teda denne prijíma a je len vo všedných hriechoch, nepotrebuje denne sa spovedať. Aj kto deň 
predtým bol na spovedi a nato všedný hriech spáchal, nemusí sa znovu spovedať pred prijímaním. 
 

5. Sv. prijímanie často poskytuje veľké občerstvenie. 
 

Aj manna ľúbezne chutila, ako med. ≪Pri sv. prijímaní okusujeme sladkosť v jej vlastnom prameni≫. 

(Sv. Tom. Akv.) Pri modlitbe, konanej vždy, keď sviatosťou oltárnou dáva sa požehnanie, sviatosť 

oltárna nazýva sa ≪chlebom všemožnú rozkoš v sebe majúcim≫. (Mud. 16, 20) Občerstvenie pri 

prijímaní je tým väčšie, čím väčšia je hodnosť prijímajúceho: avšak Boh veľmi často odoprel ho i 

svätým. 

 

6. Sv. prijímanie posväcuje naše telo a kladie doň zárodok budúceho slávneho 

vzkriesenia. 
 

Podľa mienky sv. otcov udeľuje sv. prijímanie ľudskému telu takú vznešenosť a hodnosť, že u toho, 

čo božské telo toto i len raz prijímal, musí raz už samo sebou nastúpiť vzkriesenie tela. Preto 

zasľúbenie Kristovo: ≪Kto je telo moje a pije krv moju, ten má život večný a ja vzkriesim ho v deň 

najposlednejší≫. (Ján 6, 55) Kristus svätým telom svojim púšťa do tela nášho semeno nesmrteľnosti. 

(Klem. Alex.) Prijímanie nahrádza nám strom života, ktorý sa v raji nachádzal a bol by telu udelil 
nesmrteľnosť. Prijímaním odpúšťajú sa nám súčasné pokuty za hriechy podľa stupňa pobožnosti. 
(Sv. Tom. Akv.) Keď už všelijaké choroby odstupovali od tých, čo sa okraja šiat Kristových dotýkali, 

akože by nemali odstúpiť od nás, ktorí sme tak šťastliví, že Krista prijímame do pŕs svojich! (Sv. Zl.) 

Preto i sv. Ludvik Bertrand (†1850) radil chorým sv. prijímanie, lebo toto často spôsobuje i zdravie 

telesné. 
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Ale milosti tieto dostane len ten, kto sa na sv. prijímanie náležite pripravuje a 

častejšie prijíma. 
 
Dobre prijímať Spasiteľa naučíme sa tak, keď ho často prijímame, ako vôbec každú vec len cvičením 

dobre sa naučíme. (Sv. Fr. S.)  

 

3.4. Príprava na sv. prijímanie. 
 

1. Na sv. prijímanie máme sa pripraviť. 
 

Pred sv. prijímaním máme sa usilovať, aby sme — nakoľko len možno — boli podobní Kristu ; lebo 
len potom, keď sa s Kristom duchovne spríbuzníme, môžeme sa zjednotiť s ním v sv. prijímaní. Aj 

tekutiny spájajú sa spolu len vtedy, keď medzi sebou sú príbuzné; tak spájajú sa víno a voda, ale nie 

víno s olejom. Čím lepšie pripravíme sa na sv. prijímanie, tým viac milostí dostaneme. Čím suchšie 

drevo, tým lepšie horí; čím lepšia naša príprava na prijímanie, tým viac v nás rozplameňuje sa láska 

k Bohu.  
— No kto sa na sv. prijímanie buď celkom nepripravuje alebo len zle, ten priťahuje si kliatbu Božiu. 

Taký človek stratí úctu pred najsv. sviatosťou oltárnou, ba i vieru v prítomnosť Kristovu. ≪Kto len tak 

zo zvyku prijíma, nebude účastný štedrosti Božej≫. (Sv. Gert.)  
 

2. Obzvlášť máme sa sv. spoveďou očistiť od všetkých ťažkých hriechov a konať 

dobré skutky, obzvlášť postiť a modliť sa.  
 
Keď niektorý kráľ prichádza do mesta, toto najprv býva očistené a potom okrášlené. Podobne robme 

i vtedy, keď nebeský Kráľ k nám prichádza: vnútro svoje očistime spoveďou a okrášlime ho dobrými 

skutkami. Sv. Pavol hovorí: ≪Nech teda človek skúša seba samého a tak nech je z toho chleba a pije 

z toho kalicha≫. (1. Kor. 11, 28) Sv. prijímaniu teda má predchádzať skúška seba samého. 

Nasledujme opatrnosť hada, ktorý skôr, ako pije, všetok jed zo seba vydávi. (Sv. Bern.) Povážme, že 

Jozef Arimatijsky mŕtve telo Kristovo zavinul do čistej plachty a uložil do nového hrobu. (Mat. 27, 59) 

Keby sme do domu svojho prijať mali kniežacieho hosťa, či by sme tento nechceli očistiť od všetkých 
nečistôt? (Sv. Bonav.) Apoštoli neposadili svojho Pána a Majstra na oslicu, kým túto neozdobili a na 

ňu nepoložili šaty svoje. Tak i my máme sa najprv ozdobiť cnosťami a len potom prijímať Krista. (Sv. 
Zl.) No, bohužiaľ, mnohí si myslia, že už postačuje, ak v isté sviatky prijímajú; nedbajú o poriadnu 

spoveď. ≪Pri prijímaní nemá sa tak veľmi hľadieť na sviatky, ako skôr na čistotu svedomia. Nemáme 

si ceniť tých, čo často, ani tých čo zriedka, ale skôr tých, čo s čistým srdcom prijímajú. (Sv. Zl.) 

 

Kto najsv. sviatosť vedome s ťažkým hriechom prijíma, dopúšťa sa zločinu 
svätokrádeže. 
 

Sv. Pavol hovorí, že taký je ≪vinný tela a krvi Pána≫ (1. Kor. 11, 27), t.j. má tú istú vinu, akoby bol 

usmrtil Krista. Ba taký zločin v istom ohľade je ešte väčší, ako ten, ktorý spáchali Židia, čo Krista na 
kríž pribili; lebo Židia len raz položili ruku na Krista, no nehodne prijímajúci častejšie vzťahujú naňho 
ruku svoju. (Tert.) Takí robia, ako Judáš, ktorý Krista za 30 strieborných predal a bozkom zradil. Aj 

ako Herodes; lebo tvária sa, akoby šli klaňať sa Ježiškovi, no medzitým idú, aby ho usmrtili. (Sv. Zl.) 
Taký zločin je horší od Baltazárovho; lebo tento prisvojil si nezákonne sv. nádoby, no takí idú proti 

samému Bohu. Nehodne prijímajúci robí, ako ten, čo čistý odev kladie do truhlice plnej nečistoty (Sv. 
Aug.), ako Filištínci, čo sa archy zmluvy zmocnili a túto k modle Dagonovej postavili; lebo Krista 

k satanovi stavajú. (M. Lat.) Sv. prijímanie pôsobí, ako svetlo; ako toto je príjemné zdravým očiam, 

ale škodlivé chorým, tak telo Pánovo čistým je liekom k spaseniu, nečistým však ich duševnou 
smrťou. Sv. prijímanie ponáša sa na ohnivý stĺp, čo Izraelitom svietil, Egypťanov však oslepoval. (2. 
Mojž. 14, 20) Najlepšie jedlá zapríčiňujú ťažké choroby, ak idú do chorého žalúdka. (Rim. katech.)  

— Kto sa ešte pred sv. prijímaním na ťažký hriech rozpamätá, nemusí sa ešte raz spovedať; dosť je 

keď dotyčný hriech vyzná pri najbližšej spovedi, lebo veď hriech tento, bez viny pri spovedi 

zabudnutý, bol odpustený s inými skrze kňazské rozhrešenie. (Sv. Alf.) 
 

Svätokrádežné prijímanie má za následok: zaslepenosť ducha, zatvrdilosť srdca, 
pokuty pozemské a večnú smrť. 
 

Kto nehodne prijíma, ten pri požívaní krotkého Baránka mení sa na vlka. (Sv. Zl.) Takého človeka 
úplne zajme satan, ako Judáša po jeho nehodnom prijímaní. (Ján 13, 27) Keď už archa zmluvy toľko 

nešťastia priniesla bezbožným Filištíncom ( l . Kráľ. 5); keď kráľ Baltasar za zneuctenie sv. nádob 
toľko trpieť musel (Dan. 5), o koľko viac bude trestaný ešte len ten, kto telo Kristovo uráža. Choroby 
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a náhla smrť sú obyčajne pokuty pre tých, čo nehodne prijímajú. (1. Kor. 11, 30) Pamätaj na biednu 

smrť Judášovu. ≪Kto nehodne prijíma, ten v najvnútornejšom srdci svojom cíti strach, zúfalstvo a 

nenávisť proti Bohu a to je začiatok toho, čo ho vo večnosti trápiť bude≫. (Mar. Lat.) Človek, ktorý bez 

svadobného rúcha (bez posväcujúcej milosti) ide na svadobnú hostinu (na sv. prijímanie), bude 
hodený do tmy najväčšej. (Mat. 22) Sv. Pavol vystríha kresťanov (1. Kor. 11, 29) pred nehodným 

prijímaním, keď píše: ≪Kto nehodne je a pije, ten je a pije si odsúdenie, nerozoznávajúc telo Pánovo 

(totiž od obyčajného jedla).  
 

Hoci stav posväcujúcej milosti postačuje k hodnému sv. prijímaniu, predsa veľmi sa 
odporúča, aby sme sa pred sv. prijímaním úplne zbavili každej neporiadnej 

prítulnosti k veciam pozemským. 
 
Ak ste v stave milosti, prečo neprijímate najsv. sviatosť oltárnu, ktorá na to je ustanovená, aby vás v 

ňom udržala? (Sv. Zl.) Keď prijímať chceme, potrebné je len, aby sme od každého smrteľného hriechu 
oslobodení boli. (Sv. Tom. Akv.)  

— Čím menšia prítulnosť naša k veciam pozemským, tým väčšia naša boholáska (t.j. posväcujúca 

milosť). No čím väčšia naša boholáska, tým viac milosti dosiahneme skrze sv. prijímanie. ≪Keď viacerí 

z jedného svetla zapália svoje sviece, nuž všetci dostanú svetlo a teplo, ale viac dostane, kto má väčšiu 

sviecu≫. (Sv. Kat. Sien.) Kto teda je peňazochtivý, ctižiadostivý, nemierny, alebo má v sebe iné zlé 
žiadosti, tomu sv. prijímanie len málo osoží. Len srdce čisté, ako anjel, môže byť dôstojným príbytkom 
Božím. 
 

3. Pred sv. prijímaním predpísaný je nasledujúci pôst: od polnoci nesmieme nič 
požívať. 
 
Nebeskému pokrmu vždy musíme dávať prednosť pred pozemským; lebo znamenitejšiemu vždy patrí 

prednosť. Pováž, že i mŕtve telo Kristovo bolo uložené do hrobu, v ktorom ešte nik nebol pochovaný. 

Ba sv. Margita, dcéra uhorského kráľa, už deň pred sv. prijímaním nepožívala nič okrem vody a chleba 

a celú noc strávila v modlitbe. 

 
Kto však ťažko ochorel, smie prijímať, hoci by už niečo bol požíval. 

 
Núdza nezná príkazu. (Sv. Tom. Akv.) Aj v tej istej ťažkej chorobe môžeme častejšie prijímať bez toho, 
že by sme lační byť museli. Kto síce je chorý, ale nie ťažko chorý, musí prijímať na lačný žalúdok. 
 

Kto nie je ťažko chorý, smel by pred sv. prijímaním požívať niečo len vtedy, keby k 
tomu dostal výslovné dovolenie od pápeža. 
 

Také dovolenie dostávajú len: cisári a králi pred korunovaním ; starí alebo chorľaví kňazi, čo sv. omšu 

slúžiť musia a bez zlých následkov pre zdravie lační zostať nemôžu; neduživí kňazi, nezaviazaní k 

slúženiu sv. omše, avšak len na 2 alebo 3 dni v týždni; aj neduživí laici (t.j. svetskí ľudia) na 5 alebo 
6 dní mesačne. No sv. otec zväčša dovoľuje len, aby menované osoby pred sv. prijímaním niečo piť 

smeli. Prosbopis k sv. otcovi podáva sa skrze biskupa.  

— Keby niekto pred sv. prijímaním z nepozornosti bol niečo jedol alebo pil, už nesmie prijímať toho 
istého dňa, ale s dovolením kňazským len nasledujúceho dňa. 

 

4. Pred sv. prijímaním máme si vzbudiť tri božské cnosti a ľútosť (t.j. bolesť a 
ošklivosť duše nad spáchanými hriechmi). 
 

Cirkev sama pred každým vysluhovaním sv. prijímania dáva skrze kňaza vzbudzovať menované cnosti 

v srdciach prijímajúcich; lebo kňaz po vyznaní hriechov, ktoré miništrant odrieka, musí prosiť Boha 

o odpustenie hriechov (a súčasne žehnať ľud) a potom pri ukázaní hostie hovoriť slová sv. Jána 

Krstiteľa (Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta≫) i pohanského stotníka (≪Ó , Pane, nie 

som hoden, abys’ vošiel pod strechu moju, ale riekni len slovo a duša moja bude uzdravená≫). Preto 

i prvému prijímaniu školských detí obyčajne predchádza obnovenie krstného sľubu.  
— Pred sv. prijímaním máme si vzbudiť vieru, lebo Kristus pred udeľovaním milosti (keď zázraky 

činil), vždy požadoval živú vieru. Tak riekol dvom slepým pred ich uzdravením: ≪Ak veríte, že vám 

toto učiniť môžem ?≫ Len potom, keď títo na otázku odpovedali ≪áno≫, uzdravil ich. (Mat. 9, 28)  

— Pred sv. prijímaním máme si vzbudiť nádej. Keď Kristus ešte po zemi chodil, nik neodišiel od neho 

prázdny, kto sa mu s dôverou približoval. Tak žena dvanásť rokov chorá, ktorá sa len obruby jeho 
šiat dotkla, pre veľkú  dôveru svoju hneď bola uzdravená. (Mat. 9, 20) Áno Kristus dáva len toľko, 

koľko od neho obdržať dúfame.  
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— Pred sv. prijímaním máme si vzbudiť lásku; lebo čím väčšia je naša láska k Bohu, tým štedrejší je 

voči nám. ≪Z lásky musíme prijímať toho, ktorý sa nám len z lásky daroval≫. (Sv. Fr. S.) Miluj ho, 

ktorý z lásky k tebe zostupuje do týchto spôsobov, aby svetlo svojej večnosti spojil zo zemou tvojej 
krehkosti. (Sv. Aug.)  

— Pred sv. prijímaním máme sa aspoň pol hodiny modliť. (Sv. Alf.) Odporúča sa pred sv. prijímaním 

vypočuť sv. omšu.  
 

5. Aj svoje telo máme náležite pripraviť, keď sa čistotne a slušne oblečieme a úctivo 

sa držíme. 
 

Na sv. prijímanie máme ísť čisto oblečení. Skôr než Kristus dal prijímať apoštolom, umyl im nohy. 

Už Izraeliti museli oprať svoje šaty pred obdržaním 10 prikázaní. ≪Vonkajšia čistota platí za známku 

čistoty duševnej.≫ (Sv. Fr. S.) Na svadobnú hostinu smelo sa ísť len v svadobnom obleku, a ty chceš 

ísť k sv. večeri Pána v zašpinených šatách? (Did. Nis.)  

— Avšak ani priveľkú váhu nesmieme klásť na šaty, inak zabudneme na to, čo je hlavné, a stratíme 
pobožnosť. Kto pri sv. prijímaní pýchou hreší, nemá z neho veľkého osohu. Ale chudobný oblek nie je 

hanba. Sám Kristus bol chudobný a miluje chudobu. On nepozerá na vonkajšok, ale skôr na 

vnútornosť človeka.  

— Pri sv. prijímaní máme sa úctivo držať, t.j. máme sa vyhýbať všetkému, čo údiv vzbudzuje a 

pobožnosť narušuje, ako smiechu, bežaniu k miestu prijímania, náramnému bitiu do pŕs, 

prekrúcaniu očí, ďalekému vyplazovaniu jazyka, chmataniu za hostiou a pod. Vojaci pri sv. prijímaní 
obyčajne odkladajú zbraň.  

— Obzvlášť máme sa správať nasledujúcim spôsobom: pri slovách kňazových ≪Ó Pane, nie som 

hoden...≫ máme sa byť do pŕs, potom ísť pomaly na miesto sv. prijímania, neobzerať sa pri chôdzi, 

prežehnať sa, keď sa kňaz blíži, pod bradou držať modlitebnú knižku, jazyk vystrieť až k dolnej pere, 

oči obrátiť k sv. hostii, potom užiť hostiu a o chvíľku pomaly vrátiť sa na svoje miesto. Akby hostia 

na ďasne prilipla, máme pomáhať jazykom. 

 

3.5. Správanie sa po sv. prijímaní. 
 

Po sv. prijímaní máme konať modlitbu vďaky a Bohu najláskavejšiemu prednášať 

svoje žiadosti, hlavne modliť sa za pápeža, krajinského panovníka a biskupa, ďalej 

za svojich rodičov, priateľov a dobrodincov, konečne za úbohé duše v očistci. 
 
Modlitba vďaky má trvať aspoň štvrť hodiny. (Sv. Alf.) I kňaz po sv. omši musí sa modliť chválospev 
troch mládencov v ohnivej peci. Kto bez vzdávania vďaky odchádza od sv. prijímania, dopúšťa sa 

surovosti; podobne človekovi, ktorý, od veľkého pána k stolu pozvaný, bez poďakovania odchádza. 
(Sv. Zl.) Robí, ako Judáš, čo hneď po prijímaní jedáleň zanechal. (Sv. Zl.) Za takým človekom poslal 

raz sv. Filip Nerský dvoch miništrantov s horiacimi sviecami.  

— Po sv. prijímaní máme prednášať Bohu i svoje žiadosti. Kráľovná Estera práve vtedy prednášala 
kráľovi Assuerovi svoju prosbu za ľud židovský, keď kráľ obedoval, lebo vedela, že tu je najlepší čas 
na prosenie; bola i vypočutá. (Est. 7) Najpríhodnejší čas na zhováranie sa s Bohom sú chvíle, v ktoré 

tohto božského hosťa v sebe nosíš. (Sv. Magd. Pas.) Modlitby naše po sv. prijímaní majú teda u Boha 
ďaleko väčšiu cenu, než všetky iné, lebo sú posvätené prítomnosťou Ježišovou. (Sv. Alf.) Krista nie 

vždy máme u seba. (Mar. 16, 7) Oj, koľké poklady milosti stratia tí, čo po prijímaní nemyslia na to, 

aby o milosti prosili. (Sv. Alf.) 
 

Nesluší sa po sv. prijímaní vypľúvať alebo hneď jesť; ani nemáme vtedy vyhľadávať 

svetské rozkoše. 
 

Vypľúvanie preto je neslušné, lebo čiastočka sv. hostie ešte môže byť v ústach a tak vyhodená na zem.  

—  S jedením má sa čakať aspoň štvrť hodiny, lebo spôsoby chleba po ten čas v nás ešte sú prítomné.  

— V deň prijímania nemáme vyhľadávať svetské rozkoše, inak zas stratíme obdŕžané milosti. Kto 

drahokamy pchá do deravého vrecka, stratí ich. Keď sa chudobné dievča, ktoré si vysokopostavený 
pán za manželku pojal, po smrti jeho vydá za pospolitého muža, zase stratí vážnosť, akú predtým 
malo. (Segn.) No ovšem sluší sa navštevovať kostol a vrátiť návštevu, ktorú nám Kristus prv urobil. 
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3.6. Duchovné prijímanie. 
 

Duchovne prijíma ten, kto v sebe vzbudzuje živú túžbu prijímať najsv. sviatosť 
oltárnu. 
 

Istý na smrť hladom odsúdený smel síce vyspovedať sa, ale nie prijímať. Tu padol pred sviatosťou 

oltárnou a riekol: ≪Pane Ježišu, ty si tu prítomný pod spôsobom chleba. Moja duša túži  po tebe. Ale 

nemôžem ťa naozaj prijímať. Príď teda ku mne neviditeľným spôsobom. Veď si všemohúci a môžeš to 

urobiť≫. Tak hovor i ty a vtedy duchovne prijímaš. ≪Ver a prijímal si≫. (Sv. Aug.) Duchovne prijímať 

nie je ťažké; dosť je, keď na chvíľku k sebe prídeš, prenesieš sa v duchu pred svätostánok a povieš: 

Pane Ježišu, príď do srdca môjho. (Mar. Lat.) 
 

Duchovne prijímať máme počas omše, a síce pri prijímaní kňazovom, ďalej pri 

návšteve sviatosti oltárnej. 
 
Ba duchovné prijímanie môže sa vykonať i v každú hodinu dňa; čím častejšie, tým lepšie. Pred týmto 

nepotrebujeme ani postiť sa, ani nemusíme mať k nemu dovolenie od spovedníka. 
 

Duchovným prijímaním dosiahneme od Boha podobné milosti, ako skutočným 

prijímaním. 
 
Skutočné prijímanie podobá sa zlatým, duchovné strieborným nádobám. Kristus, keď sa ešte na zemi 
zdržoval, uzdravoval nielen tých, ku ktorým osobne prichádzal, ale i neprítomných, čo veľkú túžbu po 

Ňom mali; mysli na služobníka stotníkovho. Tak robí ešte dnes. (Koch.) Tí, čo si ten nebeský chlieb 

jesť žiadajú, následkom živej viery svojej pocítia jeho ovocie a úžitok. (Sn. Tr. 13, 8)  
— Duchovné prijímanie je najlepšou prípravou na skutočné prijímanie. Kristus neprišiel na svet, kým 

v tomto nebola veľká túžba po ňom; taktiež nerád vchádza do duše, čo veľkú túžbu po ňom nemá. 

(Avila.) 
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4. Sviatosť pokánia. 

4.1. Podstata a potreba pokánia. 
 

Keď sa ryba chytila na udicu, hneď cíti bolesť. Podobne vodí sa hriešnikovi. ≪Avšak, čo nám Boh za 

pokutu dal, to obrátil nám i na spasenie; za pokutu hriechu dal nám bolesť; ale bolesťou môžeme sa 

zas oslobodiť od hriechu≫. (Sv. Zl.)  

 

Vnútorná bolesť nad hriechom a s ňou spojené úprimné odvrátenie sa od tvora a 
obrátenie sa k Bohu obyčajne volá sa pokánie. 
 

Celý život náš vlastne nemá byť iným, ako ustavičným pokáním. Kristus hovorí: ≪Nebudete-li činiť 

pokánie, všetci rovnako zahyniete≫ (Luk. 13, 5), ďalej: ≪Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete 

smútil a plakať≫. (Luk. 6, 25) Často vyhráža sa tým, čo život len požívať chcú, večným zatratením. 
(Ján, 12. 25) Ani jeden človek, hoci by si nijakého hriechu nebol povedomý, nemal by sa opovážiť 

odísť bez pokánia z tohto sveta. (Sv. Aug.) Spásu si musíme práve tak zaslúžiť pokáním, ako jadro 

orechové len rozlámaním škrupiny jesť môžeme. (Sv. Hier.) I veľkí svätí, ako sv. Alojz, pre malé chyby 

svoje činili veľké pokánie (plakali, postili sa, spávali na holej zemi atď.). 
 

Kristus spravil pokánie sviatosťou, keď v deň svojho vzkriesenia apoštolom udelil moc 
odpúšťať hriechy. 
 

Riekol totiž apoštolom: ≪Ktorým odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im; a ktorým ich zadržíte, zadržané 

sú≫. (Ján 20, 23) Týmito slovami Kristus z jednej strany dal apoštolom moc, odpúšťať hriechy; z 

druhej strany však veriacim rozkaz, vyznávať kňazovi hriechy svoje, aby ich odpustenie obdržali. Pri 
akých výnimkách môže sa dosiahnuť odpustenie hriechov, dal Kristus na vyrozumenie v 

nasledujúcich prípadoch: pri uzdravení človeka raneného mŕtvicou (pošinutého alebo ochromeného), 

lebo i hriech je duchovné ochromenie, podobné telesnému ochromeniu u človeka raneného mŕtvicou 

(Mat. 9): pri odpustení hriechov ukladá sa človekovi skutok pokánia, ako človekovi mŕtvicou 
ranenému nosenie postele — ; pri uzdravení malomocného (Mat. 8) — hriech je malomocenstvo 

duševne; človek musí sa ukázať kňazovi, ktorý ho v mene Božom vyhlási za čistého — ; pri omilostení 

Magdalény, ktorá plačúc, padla k nohám Kristovým a počula od neho slová: ≪Odpúšťajú sa ti hriechy 

tvoje≫. (Luk. 7) Podobne, ako Magdaléna, robia hriešnici až dodnes; ľútosťou preniknutí padajú k 

nohám námestníka Kristovho, kňaza a získajú si tu rozhrešenie od hriechov svojich. 
 

1. Pri sviatosti pokánia deje sa nasledujúce: Kajúci kresťan spovedá sa 
splnomocnenému kňazovi zo svojich hriechov a tento namiesto Boha odpúšťa mu 

ich skrze rozhrešenie. 
 

Obrad: Hriešnik kľakne k spovedelnici, prijme od kňaza požehnanie (prežehná sa pri požehnaní), 

povie najprv prvú časť spovednej formule, nato hriechy, a dokončí spoveď druhou čiastkou spovednej 

formule. Potom kňaz predloží mu snáď jednu alebo druhu otázku, dá mu krátke poučenie, uloží mu 

isté pokánie, a konečne dá mu rozhrešenie, s ktorým je spojené žehnanie kajúcnika (pri žehnaní zas 

robí sa kríž). Nato kajúcnik obyčajne pobozká štólu a ide do kostolnej lavice alebo k oltáru, aby tam 

pokánie vykonal a snáď hneď na sv. prijímanie sa pripravoval. Kňazské rozhrešenie znie takto: ≪Ja 

ťa rozhrešujem (t.j. oslobodzujem) od hriechov tvojich v mene Otca i Syna i Ducha Sv. Amen≫. 

Rozhrešenie je výkon sudcovský. (Sn. Tr. 14, 9) Rozhrešenie je, ako hromový blesk, stravujúcim 

ohňom, ktorý spáli jestvujúce hriechy. Aj ten, čo rozhrešenie nedostal, dostane po spovedi kňazské 

požehnanie, aby odopretie rozhrešenia nebolo známe.  
— Spovedelnica obyčajne pozostáva z dvoch drevených stien, v ktorých sa nachádza otvor mrežami 

prehradený. Týmto otvorom kajúcnik hovorí kňazovi a naopak. Niektoré spovedelnice sú umelecky 
zhotovené a vonkajšok ich je ozdobený obrazmi, ktoré ku kajúcemu zmýšľaniu povzbudzujú, napr. 

obrazom márnotratného syna, Magdalény, plačúceho Petra. Vidno aj obrazy Ukrižovaného, dobrého 
Pastiera, ktoré kajúcnikovi majú dodávať dôveru. Na starších spovedelniciach nachádzala sa 
vyobrazená i ruža s 5 listami. Ruža má tŕne, ale ľúbezne vonia. Tak je i so spoveďou; je síce obtiažna, 

ale prenáša nás do stavu milosti a robí nás zase príjemnými Bohu. Ruža značí i mlčanlivosť, ku ktorej 

spovedník je zaviazaný. Už starí Rimania pri svojich hostinách mávali zavesenú ružu, aby hosťov 
napomínali k mlčaniu o tom, čo sa pri stole dôverne pohovorilo. (Preto slová sub rosa ešte dnes 

znamenajú: Oznamujem ti to dôverne ako tajomstvo.) Päť listov ružových pripomína 5 čiastok 

sviatosti pokánia, alebo i 5 sv. rán Kristových, ktorým sme povinný ďakovať za milosť odpustenia 
hriechov. 
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2. Sviatosť pokánia je nevyhnutne potrebná k spaseniu pre každého kresťana, 

ktorý po krste upadol do ťažkého hriechu (Sn. Tr. 14. 1.); lebo bez tejto sviatosti 
nemôže naspäť získať stratenú posväcujúcu milosť. 
 

Tým, čo po krste padli, sviatosť táto práve tak je potrebná ako krst nepokrsteným. (Sn. Tr. 14, 2) Sv. 
otcovia nazývajú sviatosť pokánia druhým krstom alebo doskou, na ktorej po stroskotaní lode 
zachrániť sa môžeme. Krstom akoby vstúpili sme do lode, ktorá nás má voviesť do prístavu spásy. 

Keď ťažko zhrešíme, stroskotá loď. V tomto prípade zachránime sa len tak, keď sa zachytíme dosky z 
rozbitej lode. Táto doska je sviatosť pokánia. (Sv. Hier.) Nik, ktorý starým hadom, diablom, potajomky 
je uštipnutý, nemôže byť uzdravený, ak lekárovi ukrýva rany svoje. (Sv. Hier.) Pýchou hriešnik vzdialil 

sa od Boha; preto len pokorou môže sa zas vrátiť k Bohu. (Sv. Reh. Vel.) 

 

Kto do ťažkého hriechu upadol, má tak rýchlo, ako je to možné, prijať sviatosť 
pokánia. 
 

Keď sme si vytkli niektorý úd, musíme ho hneď napraviť, inak nastúpi opuchlina a vtedy ťažko sa 
zahojí. Podobne je i tu. Keď do deravej lode voda vnikne, musí sa hneď vypumpovať, inak ponorí sa 

loď; keď v dome požiar vznikne, musí sa naskutku zahasiť, inak zhorí dom (Sv. Hier.); keď niekto jed 
užil, musí ho rýchlo vydáviť, inak je stratený. (Sv. Anast.) Podobne je to s hriechom smrteľným. Oko 

nestrpí ani najdrobnejšiu smietku, ale hneď začne plakať a hľadí sa očistiť od nej; podobne máme 

urobiť i s hriechom. Preto Cirkev neurčuje čas k odpusteniu hriechov, ale hriešnik môže sa vrátiť k 
Bohu v ktorúkoľvek hodinu. (Rim. katech.)  

— Nespoliehaj sa na zhovievavosť Božiu! Čím dlhšie dáš Bohu čakať na svoje pokánie, tým 
prísnejšie bude ťa súdiť. (Sv. Aug.) Čím dlhšie hriešnik odkladá pokánie, tým viac trestov má očakávať. 

(Sv. Antonín) Tým, čo pokánie až na smrteľnú posteľ odkladajú, odníma Boh obyčajne možnosť, aby 

sa s ním zmierili. (Jób. 22,16) Je to spravodlivý trest hriechu, aby ten, čo nič dobrého robiť nechcel, 

keď mohol, už nič robiť nemohol, keď chce. (Sv. Aug.) Obrátenia v hodinu smrti ani nie sú natoľko 

príklady, ale skôr zázraky. (Sv. Bern.) Kristus hovorí: ≪Budete ma hľadať, ale nenájdete≫. (Ján 7, 

34) Veď čas milosti pominul. Smutné je, ak niekto len potom chce kupovať, keď je už po jarmoku. 

(Sv. Reh. Naz.) Kristus síce odpustil lotrovi na pravej strane kríža, aby pre hriechy svoje nezúfal; ale 

len jednému, aby si sa nespoliehal a pokánie až do smrti neodkladal. (Sv. Aug.) Tým, čo pokánie 
odkladajú, povodí sa ako figovníku, ktorý Kristus bez ovocia našiel a hneď preklial. (Mat. 21, 19) 
Nespoliehaj sa na zajtrajšok, keď nevieš, či ti ešte zostáva hodina k životu. (Sv. Aug.) Boh síce prisľúbil 

kajúcim odpustenie, ale neprisľúbil im zajtrajší deň. (Sv. Aug.) Pokánie ani nemá cenu v takom čase, 

keď už viac hrešiť nemožno. Vtedy nie ty opúšťaš hriech, ale hriech teba. (Sv. Ambr.) Konečne hriešnik 
na smrtnej posteli následkom veľkej úzkosti svojej stratí prítomnosť ducha; stane sa trúchlivým a 

pomäteným, ako pocestný, ktorý na zotmení zbadá, že si pomýlil pravú cestu. Okrem toho hriešnik 
následkom mnohoročných zlých návykov už nemá ani sily, aby pravé pokánie činiť mohol, ako človek, 

ktorý dlho spal, hoci odhodlal sa vstať, predsa ešte ležať zostáva. (Sv. Aug.) Pokánie chorého je zaiste 

tiež choré, pokánie umierajúceho pravdepodobne tiež umiera. (Sv. Aug.)  

— V dome, ktorý už je na zvalenie, nik nechce spávať, ale pri krehkom tele svojom trúfaš si žiť 

v smrteľnom hriechu celé týždne, celé mesiace, ba celé roky. (Sv. Vinc. Fer.) 
 

3. Nemusíme sa hanbiť vyznať hriechy svoje; lebo kňaz pod nijakou výnimkou 
nesmie zo spovede niečo povedať a láskavo prijíma každého hriešnika; ďalej ten, 
čo teraz kňazovi z hanby sa nespovedá, bude raz zahanbený pred celým svetom 

a večne nešťastný. 
 

Kňaz nesmie nič povedať zo spovede, hoci by mu i smrťou hrozili. Mysli na mučenícku smrť sv. Jána 

Nepomuckého. O spovednej pečati Viď ďalej.  
— Aj každý hriešnik býva od kňaza láskavo prijatý. Istá osoba spovedala sa raz z veľmi ťažkých 

hriechov sv. biskupovi Františkovi Saleskému. Tu spýtala sa ho: ≪Čo si ozaj teraz myslite o mne?≫ 

Svätý povedal: ≪Ja myslím, že si svätý; lebo tak spovedali sa len svätí≫. Niet väčšej radosti pre kňaza, 

ako keď vidí, že sa mu niekto so všetkou úprimnosťou spovedá i z najťažších hriechov svojich; lebo 

kňaz podobá sa rybárovi, ktorý je tým radšej, čím väčšia ryba vošla mu do siete. (Sv. Vinc. Fer.) Preto 
Boh často ustanovuje za duchovných pastierov takých, čo predtým veľkí hriešnici boli, aby sa tým 

ľahšie zľutovali. Lebo kto si väčších hriechov je povedomý, ľahšie odpustí ťažké hriechy. (Sv. Bern.) 
Prečo sa ostýchaš vyznať svoje hriechy tomu, ktorý tiež je hriešnik a snáď ešte väčší, než ty? (Sv. Aug.) 

Veď Kristus odovzdal kňazskú moc nie anjelovi, ani archanjelovi, ale človekovi. (Sv. Zl.)  

— Kto sa teraz hanbí spovedať kňazovi, bude raz pred celým svetom zahanbený a večne nešťastný. 

Takému platí hrozba Božia: ≪Odkryjem národom tvoju nahotu a krajinám tvoju hanbu; a vrhnem na 

teba ohavnosti i zhanobím ťa, a postavím ťa za príklad≫. (Nah. 3, 5— 6) Lepšie je vyznať svoje chyby 

pred jedným sluhom Božím, ktorý s hriešnikom trpezlivosť má, ako stáť zahanbený pred celým svetom; 
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lepšie raz dobrovoľne vyznať, ako celú večnosť horieť. (Sv. Aug.) Kto sa teraz hanbí vyznať svoje 

hriechy, na deň súdny vyjde na posmech nie pred jedným alebo dvoma, ale pred celým svetom. (Sv. 
Zl.) Keď človek tají, Boh odkrýva; keď človek odkrýva, Boh zakrýva. (Sv. Aug.) Teda lepšie vyznať, ako 
večne horieť! Je to často diabol, ktorý nás pred spoveďou naplňuje strachom a hanbou. Keď hrešíme, 

odníma nám strach; no keď vyznať máme, navráti nám ho a privedie nás do rozpakov. (Sv. Zl.) Akože 

by sa inak dalo vysvetliť, že takí mužovia, čo smelo a s nebezpečím smrti bojovali, pred spovedelnicou 
boli bojazliví, ako zajace? Prví kresťania nehanbili sa, často i verejne pred celou cirkevnou obcou, 

vyznávať chyby svoje. Sv. Augustín spísal knihu Vyznania a odkryl svoje hriechy pred celým svetom. 

Kto je vstave urobiť niečo podobné? Rozumný človek rád užíva horký liek, od ktorého v chorobe svojej 

dúfa v uzdravenie; tak i duševne chorý nesmie sa báť príkreho pokánia, ktoré dušu jeho uzdravuje. 

(Tert.) Keď nebolo ti hanbou poraniť sa, nehanbi sa ani liečenia. (Sv. Aug.) 
 

4. Kto pri spovedi z hanby zamlčí ťažký hriech, spácha svätokrádež a nedostane 
odpustenie; i nasledujúce spovede jeho sú neplatné, kým sa znovu nevyspovedá 
zo všetkých hriechov, ktoré od poslednej platnej spovede spáchal. Taký človek 

zhoršuje si i život a je v nebezpečenstve, že v nekajúcnosti zomrie. 
 
Diabol robí ako vlk ; tento lapá ovce za hrtan, aby kričať nemohli; diabol zase zapcháva hriešnikom 

ústa, aby pri spovedi nepovedali hriechy svoje.  
— Človek, ktorý pri spovedi zamlčí ťažký hriech, pácha hrozný zločin svätokrádeže. Svätokrádež je 

zneuctenie a zneváženie božských vecí. — Viď o nej II. diel.  
— Kto pri spovedi len jeden ťažký hriech zamlčí, nedostane odpustenie. Ak odomkneme všetky zámky, 

čo na jedných dverách visia, a len jednu nie, dvere sa neotvoria; práve tak je i vtedy, keď nie všetky 

smrteľné hriechy, tieto hriešne zámky, podrobíme kľúčovej moci kňazskej; dvere zmierenia sa 

neotvoria.  

— Kto raz neplatne sa spovedal, toho nasledujúce spovede sú neplatné. Aby taký zase prišiel do stavu 
milosti Božej, musí nielen spovedať sa zo zamlčaného hriechu, ale i zo všetkých hriechov, ktoré pri 

prvej neplatnej spovedi už vyznal, a zo všetkých od spovede tej spáchaných hriechov, či už boli 

vyznané alebo nie. So spoveďou je to tak, ako s počítaním; ak pri počítaní v prvých číslach zabudneme 

jednu číslicu, chybný je celý výsledok a celé počítanie musí sa znovu začať. Niečo podobného stáva 
sa i pri zapínaní kabáta. Ak len jeden jediný gombík zle je zapnutý, všetky nasledujúce gombíky prídu 

do neporiadku. Musia sa teda všetky gombíky zas poodpínať a znovu zapnúť. (Sv. Vinc. Fer.)  

— Taký človek zhoršuje si i život. ≪Zamlčaný hriech ponáša sa na nestráviteľné jedlo, ktoré v žalúdku 

zaľahne a chorľavosť zapríčiňuje≫. (Orig.) Zamlčaný hriech podobá sa smetiam, ktoré nedbanlivá 

slúžka kladie do kúta, kde hnijú a vzduch v dome kazia; lebo tak i zamlčaný hriech robí v srdci. (Sv. 

Bernardín.) Zamlčaný hriech bičuje svedomie hriešnika, rozrýva mu srdce a naplňuje dušu jeho 

úzkosťou a strachom. (Sv. Amb.)  

— Kto v spovedi ťažký hriech zamlčí, je vo veľkom nebezpečenstve, že v nekajúcnosti zomrie. Zamlčaný 
hriech priťahuje smrť duše; podobá sa rane, čo sa nemohla navonok prevaliť a tak vnútorne sa 

prevalila a človekovi smrť priťahuje. Loď, v ktorej niektoré diery zapchajú, no najväčšiu nechajú 
otvorenú zahynie; tak i ten, kto v spovedi ťažký hriech zamlčí. (Sv. Bonav.) Sv. Antonín, arcibiskup 

florentský, vypráva o jednej panej, ktorá raz ťažký hriech zamlčala, potom v stave smrteľného hriechu 

prijímala, neskoršie veľmi často na spoveď chodievala s úmyslom, že zamlčaný hriech vyzná, ale 

každý raz veľkým strachom premožená tento zamlčala. Konečne vodilo sa jej tak i pri spovedi na 

smrtnej posteli. Ako šialená kričala potom pred skonaním: ≪Zatratená som, lebo som od mladi 

zamlčala hriech smrteľný !≫ (Meh.) Áno, je to hrozné takto zneužívať sv. sviatosti.  

— Preto sv. Bonaventura dáva radu: ≪Na prvom mieste spovedaj sa z toho hriechu, ktorý ťa 

najväčšmi zahanbuje. Takým spôsobom vyznanie ostatných hriechov bude ti ľahké; lebo keď vojvodca 

je zabitý, ľahko bude pobité celé vojsko≫. Akby ti ťažko padlo spovedať sa z istého hriechu, aspoň 

povedz spovedníkovi: ≪Mám ešte jeden hriech, ktorý vyznať si netrúfam≫.  
 

Kto v spovedi klame, ten klame seba a nie Boha. 
 

4.2. Spovedný otec. 

 

1. Len ten kňaz môže odpustiť hriechy, ktorý od patričného biskupa k vypočutiu 
spovede je splnomocnený. 

 
Len apoštolom a ich nástupcom, biskupom, dal Kristus moc odpúšťať hriechy. Lebo len im riekol po 

svojom vzkriesení: ≪Prijmite Ducha Sv.: ktorým odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im, a ktorým ich 

zadržíte, zadržané sú≫. (Ján 20, 23) Kristus kázal apoštolom sňať obväzy zo vzkrieseného Lazara, 

aby poukázal na to, že im je daná moc rozväzovať. (Sv. Aug.) Táto moc apoštolov volá sa moc kľúčov, 
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lebo ňou sa zamknuté nebo akoby zase otvára hriešnikovi. ≪Spovedník je vrátnik raja≫. (Sv. Prosper) 

Biskupi môžu právo odpúšťania hriechov preniesť na kňazov, ktorých k vypočutiu spovede za 

spôsobilých považujú. Kňaz, postavený biskupom do úradu v diecéze, obyčajne má plnomocenstvo 
vypočuť spoveď v celej diecéze (biskupstve). No keď príde do cudzej diecézy, už nemá moc k vypočutiu 

spovede; musel by najprv požiadať o ňu príslušného biskupa. Aj svetský sudca môže len v tom okrese 

vynášať súdne výroky, do ktorého krajinskou vrchnosťou za sudcu je postavený. 
 

2. Ani kňaz splnomocnený k vypočutiu spovede nemôže odpustiť hriechy, ktoré 
si pápež alebo biskup k rozhrešeniu vyhradil. (Sn. Tr. 14, 11) Hriechy tieto môže 

odpustiť len po obdržaní pápežského alebo biskupského dovolenia. 
 
Biskupi obyčajne vyhradzujú si k rozhrešeniu ťažké hriechy, napr. odpadnutie od viery, krivú 

prísahu, vraždu, otrávenie, podpaľačstvo; to stáva sa preto, aby sa veriaci takých hriechov tým viac 
chránili. Aj svetskí sudcovia nemôžu vo všetkých prípadoch vynášať výrok, niektoré veci musia 

predostrieť vyšším súdom.  
— V nebezpečenstve smrti môže však každý kňaz, i nesplnomocnený, rozhrešiť od každého hriechu. 

(Sn. Tr. 14, 7) Na pútnických miestach môžu kňazi zväčša rozhrešovať aj od hriechov (biskupmi) 

zadržaných; v mnohých diecézach i počas misie, vo veľkonočnom čase, pri skladaní všeobecnej 

(generálnej) spovede atď. 

 

3. Kňaz v spovedelnici zástava miesto Božie. 
 
Keby v jednej spovedelnici sedel Kristus a v druhej kňaz, ani jeden z nich neodpustil by viac hriechov. 
(Sv. Alf.) Kňaza počujúceho spoveď preto nazývame spovedným otcom, lebo zástava miesto nebeského 
Otca. Z toho dôvodu kňaz v spovedelnici je i veľmi láskavý a zhovievavý, ako otec.  

— Lebo svätí vedeli, že spovedný otec miesto Božie zástava, preto prísne zachovávali jeho rady. ≪Kto 

poslúcha svojho spovedníka, je si istý, že zo svojich skutkov nepotrebuje účtovať Bohu≫. (Sv. Fil. Ner.) 
A hoci by sa spovedník mýlil, predsa kajúcnik nemá vinu, ale bezpečne ide, ak poslúcha. (Alvarez) 

Kto v dokonalosti chce robiť pokroky, nech poslúcha svojho spovedníka, ako samého Boha. (Sv. Fil. 

Ner.)  
 

Kňaz v spovedelnici koná trojnásobný úrad: totiž úrad učiteľský, lekársky a 
sudcovský. 
 
— Ako učiteľ má kňaz poučovať kajúcnika, keď zbadá, že sa tento nachádza v nevedomosti o 

dôležitých veciach. Ako anjel strážca ukazuje zblúdilým pravú cestu. (Sv. Reh. Vel.)  
— Ako lekár dáva si kňaz od kajúcnika, ktorý pre hriechy svoje duchovne je chorý, opisovať duševný 
stav, ako i lekár telesný spytuje sa chorého, čo mu chýba. Ako lekár udáva kňaz kajúcnikovi 

prostriedky, ktoré má použiť, aby duchovne ozdravel, ako i lekár telesný predpisuje chorému isté 

lieky.  

— Ako sudca musí kňaz posúdiť, či kajúcnik je hoden rozhrešenia alebo nie; v prvom prípade dá mu 

rozhrešenie, v druhom však odloží ho. 
 

4. Kňaz pod žiadnou výnimkou nesmie povedať niečo ZO spovede. Zaviazanosť táto 
volá sa spovedná pečať. 
 

Kňaz nesmie nič povedať, hoci by ho to i život stálo. Sv. Ján Nepomucký, generálny vikár pražského 

arcibiskupa a kazateľ v kráľovskom dvornom kostole, nedal sa ani sľubmi, ani hrozbami a mukami 

kráľa Václava nakloniť, aby spovedané hriechy kráľovnej vyjavil; potom bol hodený do Vltavy (1393), 
kde nad mŕtvolou jeho hneď 5 svetiel sa zjavilo. Pri otvorení hrobu v pražskom chráme sv. Vitá (1719) 

našli jazyk jeho neporušený. Vystavuje sa každoročne vo sviatok sv. Jána (16. mája).  
— Kňaz nesmie nič povedať, hoci by sa tým najhroznejšie zlo odvrátiť mohlo. Istý kráľ spýtal sa 

dvorného kňaza, či by mu povedal, keby sa mu niekto spovedal, že kráľa chce zavraždiť. Dvorný kňaz 

odpovedal: ≪Vôbec nie≫. Nato povedal kráľ: ≪Nuž tak život môj je v nebezpečenstve≫. Kňaz 

odpovedal: ≪Ale ešte viac, keby nebolo spovede a spovednej pečate≫ Prečo tento mal pravdu?  

— Aj voči tomu, ktorý sa spovedá, musí kňaz zachovávať spovednú pečať. Paholok istého farára 

spovedal sa tomuto, že mu na pôjde kradne; farár musel i potom zanechať kľúče, kde predtým boli. 
Prečo ?   
— Ani pred súdom nesmie kňaz nič povedať; lebo proti rozkazu Božiemu niet rozkazu. Vo viacerých 

štátoch, ako napr. v Rakúsku, nesmú sa kňaza pred súdom ani len spýtať o tom, čo zo spovede vie.  

— Trestom pre vierolomného kňaza bolo by večné zbavenie úradu a ťažké pokuty cirkevné. Už mnohí 

kňazi boli tak zlí, že od viery odpadli, ale tak zlý nebol ani jeden, že by spovednú pečať bol narušil.  
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— Spovedná pečať je na ochranu spovedajúceho sa i na ochranu svätosti pokánia. Kajúcnik teda 

mohol by dať kňazovi dovolenie použiť to, čo mu pri spovedi zjavil. No toto dovolenie smel by kňaz len 
veľmi zriedka použiť: ak sa totiž o veľmi dôležitú vec jedná a niet nebezpečenstva, že by sa spoveď 

tým nenávidenou urobiť mohla.  
— Či by spovedná pečať bola i vtedy keď niekto mimo spovede hovorí o veciach zo spovede ? Tak hore 

spomenutý paholok v opitom stave povedal farárovi: ≪Veď som sa Vám spovedal, že vám na pôjde 

kradnem, a vy ste nevzali kľúč≫. Farár naskutku vyhnal ho zo služby. Či to smel? 

 

5. Každý katolícky kresťan je úplne slobodný pri voľbe svojho spovedného otca. 
 

Pri spovedi preto nesmie byť ani najmenšieho nútenia, aby nik neprišiel do nebezpečenstva zamlčať 

niektorý hriech. Sv. Terézia hovorí: ≪Oj, koľko nešťastia môže narobiť duch temnoty, keď sa spovedi 

násilie robí!≫ Preto nik, ak nechce, nepotrebuje vykonať ani len veľkonočnú spoveď u svojho vlastného 

farára (Bened. XIV.) môže prijať sviatosti i na inom mieste. Preto tiež ani jeden kňaz nie je oprávnený 

odohnať niekoho od svojej spovedelnice, lebo do inej fary patrí.  
— Len mnísi musia spovedať sa kňazom z tej istej rehole. Aj mníšky majú zvláštneho, od biskupa 

ustanoveného, spovedníka; avšak nie sú viazané k nemu, ale majú i mimoriadnych spovedníkov, ku 

ktorým sa vždy obrátiť môžu. (Sn. Tr. 25, 10) Nik nemá právo prekážať im v tom. (Lev XIII. 17. dec. 

1890.) 

 

Kto v dokonalosti chce urobiť pokroky, má sa poddať správe istého spovedníka. (Sv. 

Fil. Ner.) 
 

Keď sa niekto chce naučiť umenie alebo remeslo, musí mať učiteľa-majstra; no tým viac, keď sa chce 

naučiť najťažšiu povinnosť, totiž kresťanskú dokonalosť. (Kassian.) Kto chce vystúpiť na vysokú horu, 

potrebuje poriadneho vodiča; tak i ten, kto sa chce dostať na vrchol kresťanskej dokonalosti. Skôr 

než si volíme spovedného otca, máme zrelo uvažovať a utiekať sa k modlitbe. (Sv. Fil. Ner.) Sv. Terézia 

po 20 rokov nenašla spovedníka, ktorý by jej duševnému stavu bol porozumel; preto ustavične vzývala 

Boha, až konečne našla pravého vodcu duchovného, sv. Jána Avilského. Máme si voliť múdreho 
spovedníka; lebo i telesné nedostatky nezvykli sme ľahkomyseľne odhaľovať hociktorému lekárovi. 

(Sv. Bas.) Ak máme viesť súd, od výsledku ktorého mnohé tisíce korún závisia, hľadáme 

najmúdrejšieho advokáta, a vo veci, od ktorej večná spása závisí, mali by sme byť menej opatrní? 

(Hunolt.) Voľme si spovedníka, ktorému úplne dôverujeme (Sv. Fil. Ner.), i zachovajme mu túto 

dôveru. Ak diabol niektorú dušu chce skaziť, používa všetku lesť svoju, aby medzi spovedajúceho sa 

a spovedníka nedôveru zasial a tak zponenáhla postupuje k najväčšiemu zlu. (Sv. Fil. Ner.) 
Spovedníka nemáme meniť bez príčiny (Sv. Fr. S.), ako ani lekára ľahko nemeníme, ak tento už zo 

skúsenosti pozná telesnú povahu našu. Avšak môžeme a máme z času na čas chodiť na spoveď k 
inému kňazovi, lebo nie je dobré viazať sa otrocky k jednému človekovi.  
 

4.3. Účinky pokánia 
 

Pravé pokánie činiť nie je tak ľahko; najmä spoveď, úprimné vyznanie i takých chyb, čo sú nanajvýš 
zahanbujúce, stojí človeka veľké sebapremáhanie. Preto Boh veľmi odpláca pravé pokánie. Ostatne 
spoveď je veľký čin pokory; pokornému však dáva Boh svoju milosť. (1. Pet. 5, 5)  
 

Hodným prijímaním sviatosti pokánia dostávame nasledujúce milosti: 
1. Dosiahneme odpustenie všetkých spáchaných hriechov i večných pokút, no 

vôbec nie vždy odpustenie všetkých súčasných pokút. (Sn. Tr. 6, 30; 14. 12). 

 
Kto činí pokánie, robí ako ten, čo špinavé šaty svoje perie; také potom zase vyzerajú, ako nové. Boh 

hovorí: ≪Ak bezbožník činí pokánie zo všetkých hriechov svojich, bude žiť a neumrie; nebudem 

pamätať na nijaké neprávosti jeho, ktoré spáchal≫ (Ez. 18, 21—22) Preto Kristus povedal Magdaléne: 

≪Odpúšťajú sa ti hriechy tvoje≫. (Luk. 7, 48) Kto svoje prečiny zjavuje, tomu Kristus už nie je 

sudcom, ale orodovníkom a ochrancom. (Sv. Kassiodor) Ani pri súde nevráti sa Kristus k hriechom, 

čo pokáním už zotreté boli. (Sv. Bern.) Nič nie je skryté, len to čo v spovedi bolo vyjavené. (Sv. Amb.) 

Hriech, akonáhle zjavený, je i vyliečený; ale mlčaním rastie. (Sv. Bern.) Už mudrc Seneka povedal:    

≪Komu je ľúto, že zhrešil, ten už celkom je nevinný≫.  

— Rozhrešením pri spovedi mení sa zaslúžená večná pokuta v súčasnú. (Sv. Bon.) Boh robí ako kráľ, 

ktorý trest smrti premieňa na dlhšie väzenie. Príklady, že Boh trestá i také hriechy, čo už sú 
odpustené: Adamovi odpustil Boh, no predsa vyhnal ho z raja a uložil mu ťažké pokuty. Mojžiš, ktorý 

svojim pochybovaním Boha urazil, dosiahol odpustenie, ale už nesmel vojsť do zasľúbenej zeme. (4. 
Mojž. 20, 12) Židia na púšti, čo proti Bohu reptali, na príhovor Mojžiša dostali odpustenie, no museli 
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zomrieť na púšti. (4. Mojž. 14) Boh odpustil i Dávidovi, ktorý dva ťažké hriechy spáchal; avšak Dávid 

stratil syna svojho. (2. Kráľ. 12, 14) Preto volá sv. Augustín : Nenechávaš bez trestu ani hriechov tých, 

ktoré si odpustil:≪Hriech nikdy nezostáva bez trestu; trestá sa buď človek sám, keď činí pokánie, 

alebo Boh trestá na ňom hriech≫. (Sv. Reh. Veľ.) Za každým hriechom musí nasledovať buď 

zadosťučinenie alebo pokuta. (Sv. Ans.) Koľko sme zhrešili, toľko musíme trpieť na druhom svete. (Sv. 
Bern.) Aj na ľudskom tele po zahojení rany ešte zostáva šrám. (Sv. Bern.) Hriechy právom volajú sa 

nielen vinami, ale i dlhmi; lebo ako dlhy musíme zaplatiť, tak musíme zaplatiť (zotrieť, zničiť) i hriechy. 

(Sv. Reh. Vel.)  

 

Súčasné pokuty za hriechy musíme trpieť buď na zemi alebo v očistci. 
 

Na zemi trpíme ich:  
1. Keď konáme skutky pokánia, ktoré nám kňaz pri spovedi uložil.  
2. Keď dobrovoľne konáme skutky pokánia, ako modlitbu, pôst, almužnu a iné nábožné 

skutky.  
3. Keď trpezlivo prijímame trápenia, ktoré nám Boh posiela, hlavne smrť. (Sn. Tr. 14, 13)  
4. Konečne i získaním odpustkov. Viď náuku o zadosťučinení a odpustkoch. 
 

Boh v múdrosti svojej nenecháva hriech celkom bez pokuty preto, aby sme si hriech 
málo nevšímali. (Sv. Aug.) 
 

Pri krste ovšem všetky pokuty hriechov boli odpustené, ale pri pokání už nie. Lebo veď hriech po 

krste je oveľa ťažší, než hriech pred krstom; hriech pred krstom je viac hriech krehkosti, hriech po 
krste je hriech zlosti, lebo pokrstený je osvietený Duchom Sv., a tak má lepšie poznanie. (Sn. Tr. 14, 

8) Tiež musíme brať do úvahy, že pokrstený skrze hriech zneucťuje chrám Boží (1. Kor. 3, 17) a ruší 
slovo; lebo z jednej strany hriechom odvrhuje Ducha Sv., ktorého pri krste do seba prijal, z druhej 

strany nedrží krstný sľub, ktorý slávnostne urobil. Dobrý otec zvykol po prvý raz odpustiť dieťaťu 

nejaký priestupok, ak sľubuje polepšenie; no keď dieťa znovu je neposlušné, nuž mu otec na prosby 

jeho síce odpustí chybu, ale nie celkom i pokutu. Tak robí i Boh; v krste odpustil človeku všetky 

hriechy a pokuty za hriechy, ale neskoršie to už nejde tak ľahko. 
 

Tým viac pokút za hriechy odpúšťa sa nám, čím dokonalejšia je ľútosť naša. 
  

Lebo ≪kto mnoho miluje, tomu sa i mnoho odpúšťa≫, hovorí Kristus Magdaléne. (Mat. 7, 47) Niekedy 

Boh tak veľmi pohne srdce človeka, že tento ihneď dosiahne odpustenie všetkej viny a pokuty. (Sv. 

Tom. Akv.) 
 

2. Duch Sv. zase ubytuje sa v nás a udelí nám posväcujúcu milosť; aj znovu ožijú 

zásluhy všetkých dobrých skutkov, predtým v stave milosti vykonaných. 
 

Duša obráteného hriešnika zase stane sa krásnou pred Bohom. Obrátený hriešnik dostane, ako 
márnotratný syn, krásne rúcho, t.j. posväcujúcu milosť a prsteň, znak lásky Božej. (Luk. 16. 22) Biely 

oblek, ktorý človek pri krste obdržal, bol zašpinený hriechom smrteľným. Pokáním zas operie sa do 
čista v krvi Kristovej. Kde kedysi na obleku tomto boli škvrny, tam raz budú zlaté okrasy. (Sv. 
Gertruda) Bol by div, keby tak niekto hlavu černocha púhym slovom celkom bielou urobil. 

Rozhrešením kajúceho hriešnika stáva sa ešte viac; lebo duša, čo následkom hriechu bola čierna ako 
smútočné rúcho, stáva sa bielou ako sneh. Pokánie je rebrík, po ktorom zas vystupujeme tam, odkiaľ 

sme padli. (Sv. Efr.) Hriešnik podobá sa studenému čiernemu uhľu: tento sa pokáním premení na 

žeravý. (Kornel, a L.) Keď človek zase prišiel do stavu milosti, vtedy — rozumie sa — je zas dieťaťom 

Božím, dedičom neba a zas môže vykonávať záslužné skutky pre nebo. Viď náuku o posväcujúcej 

milosti v I. diele.  
— Pokánie spôsobuje tiež, že zásluhy všetkých dobrých skutkov, predtým v stave milosti 

vykonaných, zase ožijú. Lebo smrteľným hriechom bola stratená zásluha týchto skutkov (Ez. 18, 24) 

a síce nie preto, akoby snáď Boh pre hriech smrteľný bol im odňal zásluhu, ale preto, že človek urobil 

skutky bezvládnymi. Preto záleží len na človekovi odstrániť túto prekážku. Avšak od stupňa 

kajúcnosti u človeka závisí, nakoľko zásluhy tieto zase ožijú. (Sv. Tom. Akv.) Je to tak, akoby pole, 
vyprahnuté dlhou suchotou, tichým dažďom a dobrým počasím zase dostalo predošlú sviežosť; čím 

lepšie počasie, tým utešenejšie bude zase prekvitať pole. 
 

Ale posväcujúca milosť rozmnožuje sa, ak sme ju už pred spoveďou mali. 
 

Posväcujúcu milosť pred spoveďou má v sebe, kto nemá ťažký hriech, alebo kto má dokonalú ľútosť. 
Čím vyšší je stupeň posväcujúcej milosti, tým vyšší raz bude stupeň našej slávy v nebi. Blázni teda 
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sú, čo vravia: ≪Nepotrebujem sa spovedať, lebo veď nemám ťažký hriech≫. No, bohužiaľ, práve tí 

ľudia , čo tak vravia, často žijú v smrteľných hriechoch. 
 

3. Cez Ducha Sv. dosiahneme veľký pokoj duševný, ba pri úprimnom obrátení 
i veľké útechy. 
 

Pokáním dosiahneme veľký pokoj duševný. Duch Sv. je Utešiteľ. (Ján 14, 26) Akonáhle sa spoveďou 

zbavíme hriechov, hneď v duši našej vznikne podobné utíšenie, ako na mori vtedy, keď plavci hodili 
do mora hriešneho proroka Jonáša. (Sv. Zl.) Zo sviatosti pokánia kvapká balzam útechy do ranenej 

duše. (Sv. Vavr. Just.) Mnohí ľudia neraz tvrdia po spovedi, že im je, akoby im ohromnú ťarchu zo 

šije boli sňali, alebo hovoria, že sa šťastnejšími cítia, ako keby mali najväčšie poklady sveta. To 
pochádza odtiaľ, že blízkosť svojho Boha cítia. Obdržaný duševný pokoj výhodne pôsobí i na telo a 
veľmi prispieva k prinavráteniu strateného zdravia; preto svätí často dôrazne napomínali chorých k 

prijímaniu sv. sviatosti.  

— Obrátený hriešnik neraz dostáva veľké útechy. Kristus hovorí: ≪Blahoslavení, ktorí plačú, lebo 

oni potešení budú≫. (Mat. 5, 5) Keď márnotratný syn domov prišiel, dal otec zabiť teľa a obstaral 

muziku; tu bolo radostné hodovanie, hudba a tanec. (Luk. 15) Tak robí Boh i dnes, keď sa ťažký 

hriešnik úprimne obráti; obsýpa ho útechami a radosťami. Aké to potešenie pre ťažkých hriešnikov. 

Títo, zdá sa, majú ešte väčšiu výhodu, než spravodliví. Mysli pritom na slová, ktoré starší syn riekol 

otcovi, keď tento tak láskavo prijal márnotratného syna. (Luk. 15, 29) Takými útechami Boh dodáva 
nám smelosti, aby sme obtiažnou cestou cnosti tým stálejšie kráčali. (Rod.) Lebo každému novo 

obrátenému začína tuhý boj so skazenou prirodzenosťou svojou. Pán v hojnosti udeľuje nám 

duchovné útechy, keď práve nastupujeme cestu nábožnosti; neskoršie odťahuje nám ich, lebo by nám 

škodlivé boli. Veď rovnajú sa cukrovinkám; ako tieto, vo veľkom množstve požívané, plodia červy, tak 
i tamtie plodia v srdci červa márnosti. Ak nám teda Boh zase odníme útechy, máme mu za to ďakovať. 

(Sv. Fr. S.) Boh neskoršie odníma útechy, aby človeka niekedy prísne skúšal a dal mu príležitosť k 

zásluhám. Vtedy človek môže zvolať, ako Kristus na kríži: ≪ Bože môj ,  Bože  môj , prečo si ma 

opustil ? !≫ (Sv. Alf.) 
 

4. Duch Sv. dáva nám silu k boji s hriechmi. 
 

Kto si nohu zlomil, už nemá predošlú silu, zostane slabým. Taký musí nosiť obväz a podopierať sa 

palicou. Tak je i s hriešnikom po jeho obrátení; potrebuje pomoc Božiu. Túto dosiahne pokáním. 

Pokáním obväzujú sa takrečeno polámané kosti a prinavracia sa im predošlá sila. (Sv. Ambr.) ≪Ako 

márnotratný syn dostal obuv na nohy, aby tŕnistou cestou príkazov ľahšie kráčať mohol, tak i novo 

obrátený dostane silu Ducha Sv., aby proti hriechu bojoval. Spoveď teda slúži nielen na odpustenie 

spáchaných hriechov, ale i ako ochranný prostriedok proti hriechu≫. (Sv. Tom. Akv.) Obrátení 

hriešnici obyčajne sú verní a horliví sluhovia Boží. Preto hovorí Kristus, že v nebi je väčšia radosť nad 

hriešnikom, ktorý pokánie činí, ako nad 99 spravodlivými. (Luk. 15, 7) Kto páči sa ti lepšie: vojak, čo 

ešte v bitke nebol a tak nikdy neutekal, a či ten, čo pred nepriateľskou presilou utekal, ale potom, 

aby chybu napravil, tým smelšie napadal nepriateľa a prinútil ho k ustúpeniu? Prvý je vlažný 

spravodlivý, druhý horlivý kajúcnik. (Sv. Vinc. Fer.) 

 

Avšak všetky milosti tieto dosiahneme len vtedy, keď sviatosť pokánia hodne 

prijímame; hojne dosiahneme ich tak, keď sviatosť túto častejšie prijímame. 
 
Čím častejšie upravuje sa dom, tým čistejší bude; práve tak je to u kresťana ohľadom jeho vnútra. 

(Sv. Hier.) Čím častejšie sa spovedáme, tým viac zbavujeme sa diabla. Lastovičky, ktorým hniezdo na 

dome už niekoľko raz bolo zbúrané, nebudú tam ľahko zase budovať svoje hniezdo; tak ani diabol 
nebude tak ľahko znepokojovať človeka, keď sa spoveďou vždy preč odháňa. (Hunolt) Jedna spoveď 
v roku ovšem postačuje, aby sa niekto ešte považoval za úd katolíckej Cirkvi, no vôbec nie, aby sa 

nadostač postaral o spasenie svojej duše. V duši človeka, ktorý iba raz v roku sa spovedá, vyzerá to 
asi tak, ako v dome, kde len raz v roku zametajú. Takému človeku povodí sa v čase skúšky asi tak, 

ako Absolónovi v lese, ktorý si len raz v roku dal strihať vlasy. (2. Kráľ. 14, 26) Je to šialenosť, keď 

človek o dušu svoju ani len toľko sa nestará, ako o svoju obuv; túto častejšie čistí, kým dušu v jej 

špine zanecháva. (Sv. Zl.) 
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4.4. Hodné prijímanie pokánia. 
 

Tu nie je predpísané, ako u prijímania najsv. sviatosti oltárnej, ako dlho sa máme pripravovať na 
prijatie sviatosti. Pokánie treba merať nie dĺžkou času, ale úprimnosťou pohnutej mysle. (Sv. Zl.) No 

predsa nedostačuje k nemu len krátka chvíľa. Noe 100 rokov budoval koráb, a ty nechceš ani chvíľku 

pracovať na stavbe korábu, ktorý má ťa zachrániť od večného zahynutia? (Sv. Tom. Akv.) 
 

Aby sme sviatosť pokánia hodne prijali, musíme robiť nasledujúce: 
 

Lebo hriech srdcom, ústami a skutkom bol spáchaný, musí sa zase zrušiť bolesťou, ktorú srdce cíti, 

ústa vyjadrujú a skutok dokonáva. (Sv. Bon.) Musíme tak robiť ako márnotratný syn: sotva Duch Sv. 

pôsobil naňho, hneď premýšľa o všetkých chybách svojich a uznáva ich (Spytovanie svedomia). 

Uznáva nevďak voči svojmu otcovi a cíti nad ním hlboký bôľ v srdci (Ľútosť). Chce sa vrátiť k otcovi 

a začať uňho nový život (Predsavzatie). Ide nazad k otcovi, padá pred ním, vyznáva svoje chyby i prosí 

o odpustenie (Spoveď). Už nechce byť synom, ale len sluhom (Zadosťučinenie). Otec objíma a 

bozkáva ho (Rozhrešenie). Nato nasleduje radostná hostina (Sv. prijímanie). Pokánie je podobné 
citare, ktorej jednotlivé struny musia byť natiahnuté a naladené, kým vydá pekné zvuky. (K. Hugo) 

 

1. Musíme si spytovať svedomie, t.j. starostlivo premýšľať aké hriechy sme 
spáchali a pri spovedi ešte nevyznali. 
 

Pritom musíme tak starostlivo jednať, akoby sme mali už pristúpiť k súdnej stolici Božej. Spytovanie 
teda nemá byť povrchné, inak by nám sviatosť pokánia viac slúžila na zahynutie, ako na spasenie. 

Avšak pritom ani nesmieme mať priveľkú starostlivosť, ako to býva u osôb úzkostlivých; lebo Boh 

nežiada nič, čo sily naše prevyšuje.  
— Spytovanie svedomia je nadovšetko potrebné; lebo ním prichádzame k sebapoznaniu, ktoré je 
začiatkom každého polepšenia. Ako nemožno liečiť chorobu, ktorú nepoznáme, tak ani nemôžeme 

oľutovať hriech, vyznať ho a bojovať proti nemu, ak ho nepoznáme. (A. Stolz) Sebapoznanie chýba 

mnohým ľudom. Niektorí ľudia skúmajú všetky tajomstvá prírody, vypočítajú obeh hviezd i pohyby 

všetkých telies, no nikdy nemyslia na seba a nevedia nič o tom, čo sa v ich vnútornosti deje. Popri 

všetkej vede a vážnosti svojej sú oni ľudia nešťastní, lebo svoje hrubé chyby nepoznajú. (Sv. Vinc. 
Fer.) Aj keby si prezrel výšku neba, šírku zeme a hlbiny morské; ale ak si cudzí sám sebe, rovnáš sa 

človekovi, ktorý dom bez základu stavia. (Sv. Bern.) Stvoriteľ dal každému človekovi knihu, totiž 

svedomie; v tejto máš usilovne obracať listy, lebo z celej knižnice svojej môžeš vziať so sebou na 

večnosť len túto knihu. (Sv. Bern.) Kto pozná seba, ten pozná i Boha. (Kl. Al.) 

 

Spytovanie svedomia máme začať so vzývaním Ducha Sv. 
 

Keď máme svetlo, vtedy v tme rýchlejšie nájdeme niektorú vec; tak je i pri hľadaní hriechov. Pri 
vniknutí slnečných lúčov do domu, ihneď zbadať tisícoraké prášky, čo predtým neviditeľné boli; tak i 

duša, keď ju Duch Sv. osvieti, zbadá na sebe najmenšie nedokonalosti. (Sv. Bon.) Sebapoznanie je 
dar Boží, ktorý len modlitbou dosiahnuť môžeme. (Sv. Fr. Xav.) Naše oko dobre vidí iné veci, ale nie 

seba; práve tak je i s duchom naším: on je bystrozraký pri vypátraní chýb iných, krátkozraký pri 

vypátraní svojich vlastných. (Sv. Bas.)  
— Dobré je tiež pri spytovaní svedomia utiahnuť sa do samoty, lebo tu Duch Sv. prihovára sa 

ľudskému srdcu. (Os. 2, 14) 

 

Pri spytovaní svedomia musíme odložiť každú samolásku a mať úprimnú snahu, 
poznať chyby svoje. 
 

Ako niekto chorý nechce uznať, že to s ním povážlivo vyzerá, tak i nejeden hriešnik. Príčinou toho je 
samoláska, t.j. zaľúbenie v domnelých prednostiach, napr. v rode, v zraste, hlase, vedomostiach, 

cnosti a pod. Ba niekto považuje svoje chyby za prednosti, napr. podvod za opatrnosť, pýchu za 

zmužilú povahu a pod.; taký podobá sa matke, ktorá na svojom miláčikovi nevidí chyby, ale všetko 

má za chválitebné vlastnosti, teda lož za veľký um, surovosť za neohrozenosť, pažravosť za znak 
silného zdravia a pod. (A. Stolz) Pri spytovaní svedomia teda musíme tak jednať, akoby sme boli svojimi 
vlastnými nepriateľmi, lebo nepriatelia starostlivo hľadajú chyby. (A. Stolz) 
 

Najľahšie rozpamätáme sa na hriechy, keď si pripomíname 10 Božích prikázaní, 
cirkevné prikázania, hriechy hlavné a povinnosti svojho stavu. Môžeme použiť i 
spovedné zrkadlo, lenže v tomto nie vždy sú vypočítane všetky hriechy. 
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Spovedné zrkadlo pre dietky: Prikázania Božie:  
(1) Zabudol si sa modliť? Modlil si sa nepobožne?  
(2) Vyslovoval si neúctivo sväte mená ? Klial si ?  
(3) (prikázania cirkevné). Zameškal si omše sv. v nedele a sviatky? Správal si sa neslušne v 

kostole? Jedol si mäso v piatok svojou vlastnou vinou?  
(4) Bol si hrubý voči rodičom? Neposlušný voči ním?  
(5) Nenávidel si iných? bil, hádzal o zem, zvádzal k zlému? — Trápil si zvieratá? 
(6) Myslel si, hovoril, robil niečo, čo nevinnosť uráža?  
(7) Vzal si niečo? Či si to už vrátil? Urobil si niekomu škodu? Oklamal si niekoho?  
(8) Žaloval si nepravdivo na niekoho? Klamal si? Rozprával si ďalej chyby iných? Nadával si 

iným?  
(9, 10) Žiadal si cudzí majetok? (Hlavné hriechy.) Bol si pyšný? Lakomý? Nemierny? 

Hnevlivý? Lenivý v učení a práci? 
 

Pri ťažkých hriechoch máme rozmýšľať, ako často sme ich spáchali. 
 

Lebo počet ťažkých hriechov musí sa udať pri spovedi. (Sn. Tr. 11, kap. a kan. 7) Ak sa pri ťažkom 
hriechu nemôžeme rozpamätať, ako často sme ho spáchali, musíme aspoň určiť, asi ako často sme 

ho spáchali. (Sv. Alf.) Alebo musíme rozmýšľať, odkedy hriech ten páchame; ako často za mesiac, za 

týždeň alebo cez deň sme sa ho dopúšťali. (Sv. Alf.) 

 

Spytovanie všedných hriechov nie je síce potrebné, ale je veľmi užitočné. 
 

Všedné hriechy totiž môžu sa pri spovedi bez každej viny mlčaním pominúť; avšak veľmi dobré a 

užitočné je vyznať ich. (Sn. Tr. 14, kap. 5) Obyčajná chyba pri spytovaní svedomia je, že sa ťažké 

zahanbujúce hriechy zanedbávajú, všedné však dôkladne vyhľadávajú. Takí ľudia podobajú sa 

farizejom, čo komára preciedzajú, ale ťavu pohlcujú. (Mat. 23, 24) Tak stáva sa potom, že mnohí ľudia 
navzdory ustavičnému spovedaniu nikdy sa nepolepšia. Oj, koľko je ľudí i zdanlivo nábožných, čo 

svoje hriechy berú so sebou do večnosti! Aká to smutná smrť! 

 

Treba tiež rozmýšľať, či hriech nejakou zvláštnou okolnosťou nebol zmenený alebo 
zväčšený. 
 

Lebo máme sa spovedať z okolností, ktoré spôsob hriechu menia. (Sn. Tr. 14, kap. 5, kan. 7) Keby 
teda niekto napr. cudzí majetok bol násilne odobral, nesmel by len tak skrátka povedať: kradol som. 

Lebo zbojstvo a krádež sú dva rozličné spôsoby hriechu. Kto v kostole niečo vzal, musel by tiež vyznať 

túto okolnosť; lebo to už bolo by nie jednoduchá krádež, ale svätokrádež.  

— Kto požívaním mäsa v pôstne dni alebo znesvätením nedele dal pohoršenie, musel by tiež udať túto 

okolnosť, lebo tým hriech bol značne zväčšený. 
 

Spytovanie svedomia pred spoveďou uľahčíme si, keď svoje svedomie každodenne 
večer spytujeme. 
 
Ak dom svoj ustavične neopravujeme, príde do zlého stavu a potom oprava bude veľmi obtiažna; 

podobne je to i s dušou, ak sa neusilujeme opravovať ju ustavične spytovaním svedomia. (Scar.) Ak 
domáci pán denne účtuje so svojim správcom, prekazí, že by v účtoch pre nedbanlivosť neporiadok 

vznikol; podobne je to s naším svedomím, ak s ním denne účtujeme. (Sv. Zl.)  
— Každodenné spytovanie svedomia je veľmi užitočné; chráni nás od upadnutia do smrteľného 
hriechu. Loď nemôže zahynúť, ak lodníci hneď vypumpujú vodu, čo do lode vnikla a zapchajú škáry 

tak i duša ostane ušetrená od smrteľného hriechu, ak všedné hriechy, čo do nej vnikli, spytovaním 

svedomia vždy znovu vyhľadáme a vzniknuté škáry dobrým predsavzatím zatvoríme. (Sv. Aug.) Je to 
ako s kupcami; ak títo vedú knihu o denných stratách a ziskoch, nie tak ľahko upadnú do veľkých 

dlhov. (Sv. Efr.) Denné spytovanie svedomia zachráni nám ho čisté, ako denné kefovanie udržuje 

čistotu šiat. Vedie i k mravnej dokonalosti. 
 

2. Musíme opravdivo oľutovať svoje hriechy, t.j. musíme v duši cítiť bolesť nad 
tým, že sme Boha urazili, i musíme si úprimne zošklivovať každé urazenie Boha, 
no zároveň i dúfať v milosrdenstvo Božie. 
 
Ľútosť mala napr. Magdalena, ktorá plačúc, padla k nohám Kristovým (Luk. 7 ); Peter, ktorý keď 

zaprel Krista, vyšiel von a horko plakal (Mat. 26, 75); Dávid, ktorý prorokom Natanom upozornený 

na svoje hriechy hodil sa na zem, nejedol, ani nepil (2. Kráľ. 12), ale volal: ≪ Zmiluj sa nado mnou 
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Bože, podľa veľkého milosrdenstva svojho a podľa množstva zľutovaní  svojich  zahlaď  neprávosť 

moju≫ a ≪Srdce skrušené a uponížené nezavrhneš, ó Bože≫. (Ž. 50)  

— Pravá ľútosť teda je bolesť v duši. Sám vonkajší dej napr. odriekanie ľútosti podľa istej formuly, 

plač na spôsob židovských oplakávateliek, najatých k zomrelému (ako v dome Jairovom, Mat. 9, 23), 
trhanie šiat (Joel 2, 13) nie je ľútosťou. Kto zvonku ukazuje ľútosť, ale vnútri ju nemá, je pokrytec. 
Ovšem že ľútosť u toho, kto ju naozaj v srdci má, ukáže sa i navonok, lebo my ľudia nemôžeme 

navonok ukryť, čo vnútorne cítime.  

— Pravá ľútosť vzťahuje sa na Boha. Nazýva sa teda nadprirodzenou, lebo pochádza z viery v 
neviditeľný, nadprirodzený svet. Kto ľutuje hriech len pre zlé následky jeho, ten nemá pravú ľútosť. 

Takú ľútosť nazývame prirodzenou; táto pred Bohom nemá nijakú zásluhu. Tak ukrutný kráľ 

Antiochus Epifanes oľutoval svoju zlosť, keď ho červy žrali; ale neoľutoval ju pre Boha. (2. Mak. 9, 

13) Tak hráč, pijan, chytený zločinec oľutuje svoju bláznivosť, keď vidí prichádzať zlé následky svojich 

prečinov. Súčasné nešťastie má síce byť príležitosťou, ale nie pohnútkou k našej ľútosti.  
— Pravá ľútosť je úprimná ošklivosť nad hriechom alebo úplné odvrátenie od hriechov; teda nie je 

tak vecou citu, ako skôr vecou vôle. ≪Ak to, čo ti predtým radosť a rozkoš robilo, horkosťou naplňuje 

dušu tvoju a čo ťa predtým tešilo, teraz nevýslovne ťa trápi, nuž máš pravú ľútosť≫. (Sv. Aug.) Z 

celého srdca obráti sa k Bohu, kto od prítulnosti k pominuteľným veciam z celého srdca sa odvráti. 

(Sv. Bern.) Kto teda hriech oľutuje a potom ho znovu pácha, ten nemá pravú ľútosť. ≪Kde niet 

polepšenia, tam pokánie je nepravé≫. (Tert.) Človek je posmievač a nie kajúcnik, ak pokračuje v 

činení zlého, nad ktorým ľútosť prejavoval. (Sv. Isid.) Kto má pravú ľútosť, zošklivuje si každé 

urazenie Boha. Kto od jednej jedinej zlej náklonnosti upustiť nechce, ten nemá pravú ľútosť. ≪Čo 

osoží, keď potrháš všetky reťaze, ak ťa jedna predsa ešte k peklu viaže≫ (Sv. Aug.)  
— Bolesť nad hriechmi bez dôvery v milosrdenstvo Božie bola by zúfalstvom, takú bolesť mal Judáš. 

Celkom inak robil Peter.  

 

Pravá ľútosť často ukazuje sa v slzách kajúcnosti.  
 
Tak u Magdalény v dome Šimonovom (Luk. 7, 38), u Petra po zapretí Krista. (Mat. 26, 75) Lebo Peter 

svoju chybu doživotne oplakával, preto na lícach jeho vraj bolo vidno dve vrásky.  

— Slzy sú čosi prevzácne a smieme ich uchraňovať len pre urážky Boha. (Sv. Ruža L.) Slzy kajúcnosti 
nie sú potrebné, ale majú veľký účinok: tým istejšie vymôžu odpustenie. Slzy kajúcnikov sú ich 

najsilnejšou rečou; nútia Boha k odpusteniu. (Sv. Hier.) Slza pokánia, dcéra ľútosti splachuje špinu 
hriechu. (Sv. Aug.) Je to istý spôsob krstu; lenže pri vlastnom krste leje sa voda zvonku, tu však 

zvnútra. (Sv. Bern.) Vymôžu osvietenie rozumu. Ako povetrie po veľkých dažďoch stáva sa jasnejším 

a čistejším, tak i duch po mnohých slzách bude čistejší. (Sv. Zl.) Čím viac oplakávame hriechy, tým 

lepšie poznávame ich veľkosť; duševní oko sa slzami kajúcnosti čistejšie umýva. (Sv. Reh. Veľ.) Slzy 
kajúcnosti vedú k dôkladnému polepšeniu života. Podobajú sa liečivým žriedlam; ako tieto liečia 

choroby telesné, tak tamtie neduhy duševné. (Wen.) Prinášajú vnútornú útechu. Občerstvujú nás, ako 

rosa rastliny. (Sv. Zl.) Sú mušt, ktorý kajúcich príjemne opája. (Sv. Bon.) Taká slza lásky viac 

rozveseľuje, než všetok smiech. (Sv. Zl.) Slzy kajúcnikov sú sladšie, než radosti v divadlách. (Tert.) 
Slzy pokánia potešujú sv. anjelov a zaháňajú diablov. Slza kajúcnikov práve tak rozveseľuje sv. 

anjelov, ako víno srdce ľudské. (Sv. Bern.) Horúcimi slzami pokánia tak zaháňame diablov, ako psov 

horúcou vodou. (Sv. Bon.) Slzy kajúcnosti teda majú podobnú silu. ako svätená voda. ≪Plač sám nad 

sebou, a tak po smrti tvojej nebudú potrebovať ťa oplakávať iní≫. (Sv. Ambr.) 
 

K pravej ľútosti prídeme, keď uvážime, že sme hriechom urazili nekonečné 
veličenstvo Božie, že sme zarmútili svojho milého Otca a najväčšieho Dobrodinca. 
 
Podívaj sa na milióny hviezd na nebi, na ohromný počet ľudí na zemi, na ohromný počet duchov atď. 
a z toho usudzuj o veľkom Veličenstve Božom. (Viď o tom II. diel.) Takého Pána si urazil!  

— Hľaď ďalej na veľkú lásku Otca nebeského k tebe, ktorý dal za teba najmilšie, čo mal, totiž Syna 

svojho. (Ján. 3, 16) ≪Koľká to ukrutnosť, urážať takého láskavého Otca!≫ (Sv. Aug.) Pováž tiež, že 

Syn Boží toľko trpel namiesto teba.  

— Mysli na nespočetné dobrodenia, aké si po celý život svoj od Boha obdržal; zdravie, pokrm, odev, 

príbytok atď. sú samé dary Božie, ktoré nevďačníkom niekedy odopiera. (O láske a dobrote Božej Viď 

I. diel.)  

— Nuž namiesto povďačnosti voči Bohu, tak často si ho zarmucoval a dobrodenie jeho splácal 

nevďakom. Či robí ti to radosť ? 
 

Táto ľútosť, ktorá z lásky k Bohu vzniká, nazýva sa dokonalou ľútosťou. Kto má 
dokonalú ľútosť, naskutku, teda ešte pred spoveďou dosiahne odpustenie hriechov. 
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Otec pošle do mesta dvoje deti svojich, aby niečo kúpili. Cestou zahľadia sa na kadejaké hlúposti a 

oneskoria sa o niekoľko hodín. V blízkosti otcovského domu nadíde ich strach: jeden chlapec dá sa 

do plaču, lebo vie, že pre svoju nedbanlivosť dostane bitku od otca; druhý chlapec plače, lebo zarmútil 

dobrého otca svojho. Tento druhý chlapec predstavuje človeka s dokonalou ľútosťou, ten prvý človeka 

s nedokonalou ľútosťou. ≪Dokonalú ľútosť teda má, kto za svoje hriechy preto ľutuje, že nimi dobrotu 

Božiu urazil≫. (Sv. Alf.) Dokonalú ľútosť mali napr. Dávid, Peter, Magdalena a mýtnik, čo sa v chráme 

modlil. Pováž, ako rýchle všetci títo dosiahli odpustenie. Dokonalá ľútosť, ako zo slov Kristových k 
Magdaléne usudzovať sa dá (Luk. 7, 47), nie je vlastne nič iné, ako veľká láska k Bohu, teda účinok 

Ducha Sv., ktorý v človekovi už prebýva. No človek, ktorý v sebe má Ducha Sv., je v stave posväcujúcej 

milosti, teda oslobodený od smrteľného hriechu. ≪Najmenší stupeň dokonalej ľútosti postačuje, aby 

každá vina hriechu naskutku zotretá bola.≫. (Sv. Tom. Akv.) A keď niekto nemá smrteľný hriech a 

vzbudí si dokonalú ľútosť, nuž rozmnoží sa posväcujúca milosť a odpustia sa mu súčasné pokuty.  
— S dokonalou ľútosťou je spojená túžba po sv. spovedi; teda dokonalá ľútosť je podobná krstu zo 
žiadosti. Avšak po vzbudení dokonalej ľútosti nepotrebujeme sa hneď spovedať; dosť je vykonať spoveď 

len asi potom, keď sme k tomu cirkevným príkazom zaviazaní. Ba pri vzbudení dokonalej ľútosti ani 
nie je potrebné výslovne žiadať spoveď; dosť je, keď spovedi neodporujeme. 
 

Dokonalú ľútosť máme si vzbudzovať častejšie v živote, ale hlavne v hodinu smrti 
alebo v nebezpečenstve života. 
 

Hľa, keby si bol na ceste, vo vlaku železničnom alebo na lodi, a hrozilo by nešťastie; tu naskutku 

vzbuď si dokonalú ľútosť, a si zmierený s Bohom. Keď 8. dec. 1881 vo Viedni horelo divadlo 

(ringteater) a tisíce ľudí zahynuli, jedno dievča, ktoré už zo školy vyšlo, uprostred množstva ľudí na 

chodbe hlasite si vzbudilo ľútosť. Potom hmatalo okolo seba a zachytilo kľučku na dverách, ktoré sa 
otvorili; tu vošlo do miestnosti, z ktorej ľudia vyskakovali oblokmi do sietí, čo tam pre padajúcich 

vystreté boli. To boli jediní ľudia, čo sa zachránili.  

— Istého otca zaliala krv. Bežali pre kňaza. Najmladšie dieťa, čo len ešte nedávno bolo na sv. prijímaní, 

zbadalo nebezpečenstvo života u otca, pochytilo sv. kríž na stene, držalo ho pred otcom a nahlas 

odriekalo formulu k vzbudeniu dokonalej ľútosti. Otec tým bol dojatý k slzám; zomrel skôr než kňaz 
prišiel, ale pre večnosť navidomoči bol zachránený. (Muller) Preto je i pravdepodobné, že sa v čase 
potopy a zničenia Sodomy mnohí ľudia svojou dokonalou ľútosťou od večnej záhuby zachránili. 

(Katar. Emmerichova)  
— Ak by si mal nešťastie ťažko uraziť Boha, hneď si vzbudzuj ľútosť lásky. No nikdy sa neopováž 

ľahnúť si večer, začať ráno dennú prácu alebo vydať sa na cestu bez toho, že by si vzbudením 

dokonalej ľútosti zabezpečil večné spasenie svoje ! Kto je dobrej vôle, tomu ani nemôže byť tak ťažko 
vzbudiť si dokonalú ľútosť. Lebo v Starom zákone dokonalá ľútosť bola jediným prostriedkom k 

dosiahnutiu odpustenia hriechov.  
— A kresťan v hodinu smrti tiež pod smrteľným hriechom je zaviazaný vzbudiť si dokonalú ľútosť, ak 
si je vedomý ťažkého hriechu a už nemôže sa spovedať. Len tomu čo sa nikdy nemodlí, nikdy kázne 

nepočúva, nikdy náboženské knihy nečíta, môže byť ťažko vzbudiť si dokonalú ľútosť. Ten ponáša sa 

na zhrdzavené hodiny, čo nejdú, hoci ich naťahujú; lebo tiež nechce ísť, hoci ho Boh svojou 

pomáhajúcou milosťou naťahuje. ≪Zavrhovatelia kázne a modlitby potrebujú k dokonalej ľútosti 

mimoriadne milosrdenstvo, zázrak milosti≫. (Lerch) Učený kardinál Franzelin vzhľadom k veľkej cene 

dokonalej ľútosti neraz povedal: ≪Keby som ako kazateľ mohol chodiť po krajinách, o ničom by som 

častejšie nekázal, ako o dokonalej ľútosti≫. 
 

K pravej ľútosti prídeme i tak, keď uvážime, že pre hriechy svoje máme očakávať 

spravodlivý trest Boží. 
 

Mysli na tresty pyšných anjelov, prvých ľudí, obyvateľov sodomských, súčasníkov Noemových a i. 
Pováž hrozné tresty v pekle. A hoci by si i neprišiel do pekla, neujdeš trestom v očistci. No najmenšie 

tresty tam sú väčšie, než hociktorá bolesť na zemi (Sv. Tom. Akv.), než všetky trápenia mučeníkov. 
(Sv. Aug.) Tieto tresty očakávajú, s výnimkou najväčších svätých, každého človeka, teda istotne i teba. 

Urazenie Boha je teda niečo hrozné. Robí ti teraz radosť?  
— Viď formulu ľútosti medzi modlitbami v I. diele.  
 

Táto ľútosť, čo zo strachu pred Bohom vzniká, nazýva sa nedokonalou ľútosťou. Kto 
má nedokonalú ľútosť, dosiahne odpustenie hriechov len kňazským rozhrešením. 
 
Nedokonalú ľútosť mali napr. Ninivčania, ktorými zatriasla Jonášova kázeň o pokání. (Sn. Tr. 14, kap. 

4) U človeka, ktorého strach oživuje, ostáva vôľa k zhrešeniu, hoci sa taký navonok zdržuje od hriechu. 

(Sv. Aug.) Preto ľútosť jeho je menej účinná. Nedokonalá ľútosť je ako malá iskra, ktorá sa najprv 

spoveďou a kňazským rozhrešením musí rozdúchať, aby plevy hriechov spálila. 
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Kto však bez pravej ľútosti sa spovedá, nedosiahne od Boha odpustenie hriechov. 
  
Kto sa spovedá bez bolesti nad svojimi hriechmi a bez úmyslu polepšiť sa, teda len z istého zvyku a 

nie v povedomí svojich hriechov, toho spoveď nič neosoží. (Sv. Karol Bor.) Ako roľník darmo pracuje, 

keď seje do neobrobenej pôdy, tak i rozhrešujúce slová kňazove nemajú účinok, keď padnú na 

nepripravenú myseľ, ktorá od hriechu upustiť nechce. (Ľud. Gran.) Spoveď bez ľútosti je výstrel bez 

gule, ihla bez niti, mĺkvy hlas. Kto sa bez ľútosti spovedá, mláti prázdnu slamu. (Abrahám a S. Cl.) 
Kristus preklial figovník, lebo mal len konáre a lístie bez ovocia; tak zavrhne i spoveď bez pravej 

ľútosti, lebo na strome pokánia slová žaloby sú len konáre a lístie, ľútosť však je ovocie. (Sv. Reh. 
Veľ.) Kto sa bez ľútosti spovedá, ponáša sa na človeka, ktorý síce odhaľuje rany, ale na tieto neprikladá 
nijaký liek (Sv. Reh. Veľ.) Rovná sa komediantovi. (Sv. Zl.)  

— Že sama spoveď nie je všetko, vidno i z histórie o márnotratnom synovi. Otec len málo dbal o jeho 

slová; lebo akonáhle z jeho slov vyrozumel, že myseľ jeho sa zmenila, nedal mu ani dohovoriť, ale 

hneď ho objímal. Chceš-li nájsť priazeň Božiu, oľutuj svoju vinu.  

 

3. Musíme mať úprimné predsavzatie, t.j. musíme pevne byť odhodlaní 
s pomocou milosti Božej naozaj vyhýbať sa každému hriechu i každej nebezpečnej 
príležitosti k nemu. 
  
S pravou ľútosťou úzko je spojené predsavzatie. (Sn. Tr. 14, kap. 4) Ako voda z prameňa vyviera, tak 

predsavzatie vyplýva z poriadnej ľútosti. ≪Dokiaľ ale vôľa ešte na hriechu lipne, nemôže sa odpustiť 

ani hriech smrteľný, ani všedný≫. (Sv. Tom. Akv.)  

— Nie všetci ľudia sú pevne odhodlaní; lebo mnohí neplnia svoje dobré predsavzatia. Robia ako žena, 

ktorej muž zomrel; táto robí šeredný krik, nemôže vynachváliť dobré vlastnosti zomrelého muža a 

osvedčuje, že sa už nikdy vydať nechce; no netrvá to dlho, a zabudne na všetko zaprisahanie svoje i 

vydá sa zase. (Meh.) Tí, čo v chorobách a nešťastných príhodách najsvätejšie predsavzatia robia, ale 
potom ich neuskutočňujú, sú podobní vlkovi, ktorý keď dá sa do oviec a počuje brechanie psov i krik 

ovčiarov, naľakaný do hory sa vráti, ale vzdor tomu stále vlkom zostane. (Sv. Aug.) Sú podobní ľudom, 
čo stavebný materiál zvážajú, ale stavbu nezačínajú. (Wen.) Naozajstné predsavzatie je ako pevne 
vbitý klin, ktorý nik nemôže vytrhnúť z múru bez veľkého namáhania; no predsavzatie mnohých ľudí 

je podobné zle vbitému klinu, ktorý hneď popúšťa, keď niečo naň zavesia. (Sv. Vinc. Fer.) Cesta k 

peklu má dlažbu zo samých dobrých predsavzatí, ktoré sa však neplnia.  

— Nie všetci sú odhodlaní vyhýbať sa každému hriechu. Sv. Sebastián chcel uzdraviť miestodržiteľa 

v Ríme, ak zborí všetky modly. Tento urobil to; ukryl iba jednu zlatú modlu, čo od rodičov jeho 
pochádzala. Nasledovne svätý nemohol ho uzdraviť a povedal mu i prečo. (Meh.) Tak robia mnohí 

hriešnici; nechcú sa striasť niektorého obľúbeného hriechu a tak nemôžu sa zhostiť diabla a stať sa 

priateľmi Božími; lebo pre Boha musíme sa vzdať všetkého. (Viď o láske k Bohu II. diel.)  

— Aj musí kajúcnik sa naozaj vyhýbať každej najbližšej alebo nebezpečnej príležitosti k hriechu. 

Pijan teda musí celkom vyhýbať sa krčme, kartár spoločnosti, kde sa hrajú karty. ≪Len ten sa úplne 

zriekol neprávosti, kto sa odriekol každej zlej príležitosti≫. (Sv. Isid.) Kto niektorého človeka len 

zľahka nenávidí, vyhýba sa jeho spoločnosti a bočí od neho; ale kto ho veľmi nenávidí, vyhýba sa 

všetkému, čo ho pripomína: jeho príbuzným a priateľom, odstraňuje jeho obraz, dary atď. Podobne 

musí robiť, kto má naozajstnú nenávisť voči hriechu; musí odstrániť všetko, čo k hriechu vedie a k 

hriechu patrí. Tí, čo sa chcú polepšiť, ale príležitosti sa nevyhýbajú, sú podobní človekovi, ktorý 
ošklivú pavučinu síce odmetá, ale pavúka nezabije; preto sa pavučina hneď zase obnovuje. Alebo sú 

podobní tomu, ktorý z nemilého stromu konáre orezáva, ale korene tam necháva; taký strom onedlho 

rozzelená sa ešte viac. (Scar.) Aj hriešnici, ktorí sa síce spovedajú, ale príležitosť opustiť nechcú, 
neskôr vedú len ešte horší život, než predtým. Keď chceš zo stola odohnať muchy, musíš odložiť z neho 

sladkosť, ktorá ich vábi. Ak to neurobíš, zase sa vrátia. Tak musíš odstrániť i lákadlá hriechu, zlé 

príležitosti, ak nechceš hrešiť.  

— No najlepšie predsavzatia nič neosožia, ak Boh nepomáha; ako ani zasiate zrno nevzchodí, ak mu 

dážď a slnko chýba. Preto u všetkých svojich dobrých predsavzatí nesmieme sa spoliehať na svoje 

domnelé sily (ako Peter pri poslednej večeri), ale máme stavať len na milosti Božej.  
 

Naše predsavzatie má predovšetkým vzťahovať sa na istý hriech a síce na hlavnú 

chybu. 
 
Lebo mnohonásobné predsavzatia nebývajú uskutočnené. Kto mnoho predsavzatí robí, ponáša sa na 

človeka, ktorý viac veľkých kameňov súčasne na vysoký vrch chce vykotúľať; nedopraví tam ani 

jedného. Dosť je, keď sa usilujeme naozaj bojovať proti jednej jedinej neprávosti; tým už bojujeme i 

proti všetkým ostatným asi tak, ako tuhým zatiahnutím uzdy a pošibaním jedného zdureného koňa 
súčasne i ku skroteniu druhých prispievame. (Rodr.) Keby sme každoročne čo len jednu chybu 

vykorenili, skoro boli by sme dokonalými ľuďmi. (Tom. Kemp.) 
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4. Musíme sa spovedať z hriechov svojich, t.j. musíme kňazovi, aby sme od neho 

dostali rozhrešenie, potajomky, dôkladne, úprimne a pokorne povedať všetky 
vedomé smrteľné hriechy a udať i počet smrteľných hriechov a okolnosti, ktoré 
druh hriechov menia. (Sn. Tr. 14, kap. 5 a kan. 7) Vyznanie všedných hriechov v 
spovedi nie je potrebné, ale je spasiteľné. (Sn. Tr. 14, kap. 5) Kto pri spovedi 

zabudol ťažký hriech, musí ho povedať pri najbližšej spovedi. 
 
Potajomky. Pri spovedi máme tak potichu hovoriť, aby mimo kňaza nik z okolostojacich slová naše 

nerozumel. I kňaz musí potichu hovoriť.  
— Dôkladne. Pri spovedi nemáme používať všeobecné výrazy. Teda zle sa spovedá, kto napr. hovorí 

iba: ≪Zhrešil som proti 3. 5. a 7. prikázaniu≫ ; alebo kto hovorí: ≪Nemiloval som Pána Boha z celého 

srdca, hovoril som zle, myslel som zle, činil som zle≫ a pod. Také výrazy nehovoria nič. No navzdory 

všetkej dôkladnosti máme sa skrátka vyjadrovať a vyhýbať sa všetkým zbytočným rečiam. Všetky 

výrazy musia byť i slušné a ani jeden spoluvinník nesmie byť pomenovaný.  

— Úprimne. Pri spovedi máme sa vyhýbať všetkým dvojzmyselným výrazom a všetkým výhovorkám. 

Kto používa dvojzmyselné výrazy (kto napr. namiesto: ≪Vzal som jeden dukát≫ povie: ≪Vzal som 

maličkosť≫, oklame nie kňaza, ale Boha. Ten, čo sa spovedá, má byť jasný a priezračný, ako kryštál. 

Kto sa pri spovedi vyhovára, koná bláznivo, ako prarodičia v raji, ktorí sa zo svojich hriechov 

vyhovárali a následkom toho ťažkú pokutu dostali. ≪Keď sa obviňuješ, Boh ťa vyhovára; keď sa 

vyhováraš, Boh ťa obviňuje≫. (Sv. Aug.)  

— Pokorne. Pokora pri spovedi ukazuje sa v tom, že hriechy kľačiac hovoríme. Kajúcnik nesmie sa 

cítiť urazeným, keď ho spovedný otec napomína, nijakého titulu mu nedáva alebo sa ho otázkami 

pýta. Spovedník je k tomu oprávnený ako námestník Boží; kajúcnik však pri spovedi nie je nič iné, 
ako úbohý hriešnik. Sv. Ludvik IX., kráľ, povedal jednému kňazovi, ktorý mu v spovedi plný 

ostýchavosti kráľovské tituly dával: ≪Tu nie som ja kráľom a vy nie ste poddaným, ale ja som dieťa 

a vy ste otec≫ Cisárovná Konštancia, dala zavolať nábožného opáta Joachima, aby sa mu spovedala; 

cisárovná chcela vykonať spoveď, sediac na svojom tróne. Tu povedal opát: ≪Ak ty chceš zastupovať 

Magdalénu, a ja mám byť námestníkom Kristovým, nuž musíš teraz dolu zostúpiť z trónu a tuto 
kľaknúť; ak nie, zase odídem preč≫. (Meh.) Keď kňaz badá, že spoveď je neúplná, predkladá otázky; 

ponáša sa na mýtnika, ktorý keď spytuje sa pocestných o veciach podliehajúcich clu, neuspokojí sa 

s púhym ≪áno≫ alebo ≪nie≫, ale dá po poriadku otvárať a náležite poprezerať batožinu. Máme 

povedať hriechy. Kto vravieť nemôže, napr. hluchonemý alebo ťažko chorý, môže i znakmi (kývaním, 

posunkami) vyznávať svoje hriechy. Hluchonemý, čo písať vie, mohol by ich i napísať. Neprítomnému 
nemôže sa dať rozhrešenie, hoci by sa písomne alebo skrze posla oň uchádzal. (Klem. VIII., 20. jún. 

1602)  

— Máme povedať aspoň smrteľné hriechy. Ba úplne postačuje, keď povieme ťažké hriechy. Lebo 
keď brvná zhoria, obyčajne zhoria i triesky, ale nie naopak. No, bohužiaľ, mnohí ľudia zamlčujú ťažké 

a hovoria len všedné hriechy.  
— Dobré je popri smrteľných hriechoch spovedať sa zo všedných. Kto smrteľný hriech nespáchal, musí 

pri spovedi povedať aspoň niekoľko všedných hriechov alebo spovedať sa ešte raz zo smrteľných 
hriechov, z ktorých sa už bol spovedal, inak by ho kňaz nemohol rozhrešiť.  

— Máme povedať všetky smrteľné hriechy. Ak nemôžeme dobre udať všetky ťažké hriechy, dosť je 
udať jeden alebo druhý. Tak u zomierajúcich; u ľudí čo sú v nebezpečenstve života (napr. pri 

stroskotaní lode); u chorých, ktorým hovorenie zapríčiňuje veľké ťažkosti; v špitáloch, kde v tej istej 

chyži sú aj iní chorí, ktorí by hriechy spovedajúceho sa ľahko počuť mohli. Neúplné vyznanie 
postačuje i vtedy, keď kňaz nechce počuť vyznanie všetkých hriechov, čo môže sa stať v čase 
nákazlivej choroby.  
— Máme povedať všetky vedomé smrteľné hriechy. Keby sa prihodilo, že by niekto pri spovedi ťažký 
hriech zabudol, má ho povedať pri najbližšej spovedi; nepotrebuje sa znepokojovať, keď mu zabudnutý 

hriech po prijatí sv. sviatosti na um príde. Lebo spoveď jeho nebola svätokrádežná.  

— Ďalej ešte máme udať počet smrteľných hriechov. Kto by počet spáchaných smrteľných hriechov 
udať nevedel, musel by udať, asi ako často sa ho dopustil. Kto zo strachu udá menší počet niektorých 

ťažkých hriechov, toho spoveď je neplatná a svätokrádež.  

— Máme udať okolnosti, ktoré druh hriechu menia. Kostolný zlodej nesmel by povedať len asi toľko: 

≪kradol som≫; lebo krádež v kostole je svätokrádež. Aj kto násilne niečo odcudzil alebo neslušnými 

rečami dal veľké pohoršenie, musel by spomenúť tieto okolnosti. Udávať okolnosti, ktoré hriech iba 
zväčšujú, nie sme tak prísne zaviazaní. 

 

  



439 
 

5. Musíme zadosť učiniť, t.j. musíme vykonať tie skutky pokánia, ktoré nám 

spovedník uložil. 
 

Sviatosťou pokánia totiž vôbec nie vždy stierajú sa i všetky súčasné tresty (pokuty) za hriechy. 

(Viď o účinkoch sviatosti pokánia III. diel.) Lebo Boh nie je tak milosrdný, že by pritom prestal byť 
spravodlivým. (Sv. Aug.) Preto sa hriešnikovi ukladajú skutky pokánia; týmito stiera súčasné pokuty 

za hriechy. Skutky pokánia teda sú trest; avšak sú i liek. Hriešnik ponáša sa na raneného vojaka; 

tomuto nielen guľu vynímajú z tela, ale používajú i lieky proti rane. Tak robí kňaz s hriešnikom; 
zbavuje ho nielen hriechu, ale predpisuje mu i skutky pokánia, ktoré znovu upadnutie do hriechu 

odvrátiť majú. (Deh.) Nasledovne obyčajne predpisuje hriešnikovi také skutky pokánia, , ktoré stoja 

na odpor jeho zlým náklonnostiam; lakomému almužnu, nemiernemu pôst atď. Ani niet ničoho, čo 
by hriech lepšie vykoreniť mohlo, ako modlitba, pôst, almužna, lebo proti hlavným zlým náchylnostiam 

človeka, proti žiadosti očí, žiadosti tela a pýche života, bojuje sa práve protikladnými cnosťami. (Sn. 

Tr. 14, kap. 8) 
 

Spovedný otec ukladá nám za skutky pokánia obyčajne modlitbu, almužnu alebo 
pôst, a síce preto, aby sa tým súčasné pokuty za hriechy čiastočne zotreli a naše 
zlé náchylnosti zmenšili. (Sn. Tr. 14, kap. 8) 
 

Za dávnejších čias ukladali sa veľmi prísne skutky pokánia, napr. pôst o vode a chlebe, zdržovanie sa 

od mäsa a vína, zdržovanie sa od sv. prijímania a pod. Ale tieto skutky pokánia netrvali iba len 
niekoľko dní, no zväčša mnohé mesiace, ba roky, áno niekedy až do smrti. Niektorí kajúcnici hneď 

odišli na púšť a tu roky konali skutky pokánia; tak sv. Mária Egyptská. Skutky pokánia ukladali sa 
nie iba za ťažké hriechy, ale i za malicherné priestupky (za nezachovávanie prikázaného pôstu, 

zameškanie sv. omše, smiech v kostole, drzé pohľady a pod.) Dnes zväčša ukladajú sa celkom ľahké 

skutky pokánia, čo v nijakom pomere nestoja k pokutám, aké vlastne sme si zaslúžili. Z toho dôvodu 
máme ešte i dobrovoľne konať skutky pokánia, ak nechceme dostať sa po smrti do ťažkého ohňa v 

očistci. O tomto Viď ďalej nižšie.  
 

Niekedy tiež káže spovedný otec napraviť nejakú zapríčinenú škodu alebo odstrániť 
jestvujúce pohoršenie. 
 
Tým, čo niekomu majetok odcudzili, káže ho prinavrátiť alebo nahradiť škodu; tým čo inému na cti 

ublížili, káže odvolať alebo odprosiť urazeného a pod. No kňaz v týchto  prípadoch je veľmi láskavý a 

nežiada nič nemožné alebo náramne ťažké. Keby to však robil, mohol by kajúcnik ísť k inému 

spovedníkovi. (Sv. Alf.) 
 

Spovedníkom uložené skutky pokánia máme vykonať verne, skoro a v spojení so 
zadosťučinením Kristovým. 
 
Vykonaním skutkov pokánia od kňaza uložených (takzvaných sviatostných skutkov pokánia) zotrieme 

oveľa viac pokút za hriechy, ako skrze mnohé iné skutky pokánia, ktoré sme dobrovoľne na seba 

vzali. Tamtie majú takú cenu preto, že zároveň ich konaním osvedčujeme cnosť poslušnosti k 

zástupcovi Božiemu. Sviatostné skutky pokánia následkom toho stratili by svoju cenu, keby sme ich 
ľubovoľne menili. Majú sa teda verne vykonávať. Nasledovne keby ich niekto vyplniť nemohol, musel 

by hneď pri spovedi upozorniť na to spovedného otca.  

— Sviatostné skutky pokánia je potrebné skoro vykonať preto, lebo súčasné pokuty za hriechy sa len 
vtedy stierajú, keď sa v stave milosti vykonávajú. No stav milosti najistejšie existuje bezprostredne po 

hodnej sv. spovedi. Avšak nie je potrebné konať sviatostné skutky pokánia pred sv. prijímaním alebo 

snáď pred rozhrešením.  
— Kto však zanedbá vykonať sviatostné skutky pokánia, stratí mnohé milosti a hreší proti poslušnosti, 

akú je podlžný kňazovi ako námestníkovi Božiemu; no spoveď napriek tomu zostane platnou. Ale taký 

človek podal by dôkaz, že na úprimné polepšenie života nemyslí: ponášal by sa na chorého, ktorý po 

odchode lekárovom neužíva liek, aký mu tento predpísal.  
— Všetky naše skutky pokánia samy sebou nemajú zásluhy; svoju cenu dostávajú len skrze 

zadosťučinenie Kristovo. (Sn. Tr. 14, kap. 8) Preto i Cirkev všetky modlitby svoje uzatvára slovami: 
Skrze Pána nášho Ježiša Krista. Naše skutky pokánia sú potrebné navzdory zadosťučineniu 

Kristovmu; lebo Kristus svojim zadosťučinením zaslúžil nám len to, čo sme my dosiahnuť nemohli. 

On nám iba zase otvoril nebo; teraz je na nás privlastniť si vlastným zadosťučinením svojim, čo nám 

Kristus zaslúžil. Len potom môžeme byť oslávení s Kristom, keď s Kristom trpíme. (Rim. 8, 17) 
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Okrem toho máme ešte dobrovoľne konať skutky pokánia a trpezlivo znášať 

trápenia života, aby sme súčasné pokuty za hriechy ešte viac zotreli. (Sn. Tr. 14, 
kap. 9.) 
 

Máme ešte dobrovoľne konať skutky pokánia. Kto je dlžný tisíc toliarov, nepovažuje sa za 

oslobodeného od dlhu, ak zaplatil 3 do 400 toliarov; nemá pokoj, kým nezaplatí celý dlh. Tak i my 

ustavične musíme pracovať na zaplatení svojho dlhu (Sv. Reh. Vel.), t.j. viny. Pri veľkej rane je 
potrebné trvalé užívanie lieku, pri veľkom zločine veľké zadosťučinenie. (Sv. Ambr.) Pán má byť 

zmierený dlhým a stálym zadosťučinením. (Sv. Cyp.) Ak nechceš byť trestaný od Boha, trestaj sa sám. 
(Sv. Aug.) Teda malým namáhaním zaháňajme veľké trápenia. (Sv. Zl.) Celý život náš na zemi vlastne 

nemá byť niečo iné, ako ustavičné pokánie. ≪Never tomu, kto zazlieva skutky pokánia, hoci by mal i 

dar zázrakov≫. (Sv. Ján z Kr.) Len zatiaľ sme podporovaní milosťou, zakiaľ sa v pokání cvičíme. (Sv. 
Aug.) Avšak nesmieme prepínať skutky pokánia. Diabol zvádza niektorých, aby sa čo najprísnejšie 

umŕtvovali, aby ich týmto prepínaním do budúcnosti urobil neschopnými všetkých skutkov pokánia. 
(Sv. Alf.) Aj trpezlivým znášaním trápení zotierame súčasné pokuty za hriechy. Keď chorý má ranu, 

čo hnije, rád ju dá rezať ránhojičom; tak i hriešnik má si dať božskému lekárovi vyliečiť rany duševné 

žeravým železom trápení. (Sv. Reh. Vel.) Zásluha trápení nezáleží v ťažkosti, ale v spôsobe, akým ich 
znášame. (Sv. Fr. S.) Trpezlivým znášaním najmenšieho trápenia môžeme o mnoho viac odpykať, ako 

skrze ďaleko väčšie dobrovoľné skutky pokánia. Ba môžeme hovoriť o šťastí, ak svoje hriechy už na 
zemi môžeme odpykať. Lebo pokuty v očistci sú ďaleko väčšie a neprispievajú k rozmnoženiu večnej 

spásy; lebo nie sú zadosťučinením, ale trestom. (Sv. Tom. Akv.)  

— Obzvlášť môžeme zotrieť mnohé pokuty za hriechy, keď smrť ochotne prijmeme z ruky Božej. ≪
Kto zomiera oddaný Bohu, zanecháva iným istotu, že stal sa spaseným≫. (Sv. Alf.) Odkedy Kristus 
zomrel za nás, smrť už neobjavuje sa tak veľmi ako pokuta, a jej ochotným prijatím môže sa viac 

zadosťučiniť, než mnohým iným. 
 

Vykonané skutky pokánia a trpezlivo znášané trápenia stierajú nielen súčasné 
pokuty za hriechy, ale prispievajú i k rozmnoženiu našej spásy. 
 

Zadosťučinením získame u Boha nielen odpustenie, ale i odplatu. (Sv. Cyp.) Všetky trápenia sú 

pokuty za hriechy, no súčasne skrze milosrdenstvo Božie sú ony i schody, po ktorých do neba 
vystupujeme. (Sv. Fr. S.) Uvažuj veľkú  dobrotivosť a milosrdenstvo Božie. 
 

4.5. Všeobecná spoveď. 
 
Domy sa v týždni častejšie zametajú a čistia, no po dlhšom čase podujíma sa dôkladne čistenie: steny 

sa bielia, podlahy sa poprávajú atď. Podobne zaobchádzame i s dušou svojou; čistíme ju síce častejšie 

v živote skrze spoveď, ale občas podujímame sa i na dôkladné čistenie skrze spoveď všeobecnú. 

 

1. Všeobecná (alebo generálna) spoveď je vyznanie všetkých hriechov, ktoré sme po 

dlhší čas spáchali a z ktorých sme sa už zväčša spovedali. 
 

2. Všeobecná spoveď prináša nám nasledujúci osoh: privádza nás k lepšiemu 

sebapoznaniu, rozmnožuje našu pokoru a duševný mier i získa nám mnoho milostí 
Božích. 
 

Všeobecná spoveď vedie k lepšiemu sebapoznaniu. Najskrytejšie chyby sa objavujú cez všeobecnú 

spoveď. Keď ryby lovíme sieťou alebo udicou, málo ulovíme, lebo mnohé skryjú sa pod brehmi; no 
akonáhle rybník celkom vypustíme, všetky ryby sa objavia. Práve tak má sa vec s obyčajnými 

spoveďami a so všeobecnou spoveďou. (Hunolt) Keď poľovník niekedy zbehá les, nájde len málo 
diviny; no keď na všetkých štyroch koncoch oheň rozloží, hneď vyjde z lesa ohromné množstvo zveri. 

Niečo podobné stáva sa pri všeobecnej spovedi. (Lev z P. m.)  
— Všeobecnou spoveďou rozmnožuje sa naša pokora. Na vysvetlenie slúži nasledujúce podobenstvo: 

jedno alebo druhé oddelenie vojakov nemá toľko sily proti nepriateľovi, ako celé vojsko; tak ani jeden 

alebo druhý hriech, ktorý pri obyčajných spovediach udávame, nemá toľko sily uponížiť nás, ako má 

celé vojsko hriechov pri všeobecnej spovedi. (Scar.)  

— Všeobecnou spoveďou dochádzame do veľkého mieru duševného. Do prvých účtov, ktoré šafár 
pánovi skladá, môže ešte vždy vkĺznuť nejaká chyba; no keď sa účty ešte raz poprezerajú, porátajú a 

konečne za dobré uznajú, netreba sa báť nijakej chyby. Tak je i pri spovedaní sa. (Hunolt)  

— Všeobecnou spoveďou dostávame veľké milosti. Ako chudobný tým väčšiu útrpnosť vzbudzuje a 
tým viac dostane, čím viac ukazuje svoju chudobu, tak i človek tým silnejšie pohne zľutovaním Božím 

a tým väčšie milosti dosiahne od Boha, čím viac uponižuje sa vyznaním svojej chatrnosti a slabosti. 
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(Rodr.) Pozoruhodné je, že tí muži, čo všeobecné spovede konali, obzvlášť doviedli to k veľkej svätosti, 

tak sv. Ignác Loyolský, sv. Karol Boromejský, sv. František Saleský a i. Ale u mnohých všeobecná 

spoveď bola aspoň začiatkom Svätého života. (Lev. z P. m.) Z toho môžeme usudzovať na milosti, aké 

pri všeobecnej spovedi dostávame. 
 

3. Všeobecná spoveď je potrebná všetkým, čo sa raz neplatne spovedali a od tých 
čias ešte nevykonali platnú spoveď; odporúča sa tým, čo do nového stavu vstupujú 
alebo v nebezpečenstve smrti sa nachádzajú. 
 
O zamlčaní hriechov pri spovedi Viď vyššie. Novomanželia pred sobášom, kňazi pred posvätením skrze 

biskupa a pod. majú vykonať všeobecnú spoveď.  

— ≪Oj, koľkú potechu poskytuje umierajúcemu myšlienka, že usporiadal všetky záležitosti svoje!≫ 

(Lev z P. m.) Len škrupulantom musí spovedník zakázať všeobecnú spoveď. Také osoby totiž nemôžu 

byť vyliečené všeobecnými spoveďami, ale iba náležitou poslušnosťou. 
 

4.6. Božské ustanovenie spovede. 

 
1. Spoveď je od Krista ustanovená a bola obvyklá v Cirkvi cez všetky storočia. (Sn. 

Tr. 14, 6) 
 
Už v Starom zákone jestvovala spoveď, ovšem nie ako sviatosť, ale ako predobraz tejto. Pravá spoveď 

bola v raji ; Boh bol spovedníkom, Adam a Eva boli kajúcnikmi. Aj od Kaina žiadal Boh spoveď: ten 

ju odoprel a bol prekliaty. Dávid spovedal sa a našiel odpustenie. U židov bolo vo zvyku isté vyznanie 

hriechov podľa predpisu Mojžišovho. (3. Mojž. 5, 6; 4, 6) I Jánovi Krstiteľovi vyznávali ľudia pri krste 

svoje hriechy. (Mar. 1, 5)  

— Avšak Kristus, ktorý neprišiel zrušiť zákon, ale zdokonaliť ho, potvrdil a zdokonalil spoveď, čo už 

jestvovala; spojil s ňou zvláštne milosti.  
 

1.1. Kristus v deň svojho vzkriesenia dal apoštolom a ich nástupcom moc odpúšťať 
hriechy i zadržovať hriechy. Aby však títo pri odpúšťaní hriechov spravodlivo konať 
mohli, musia im hriešnici, ako samo sebou sa rozumie, vyjaviť svoj duševný stav. 
 

Veď Kristus povedal: ≪Ktorým odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im; a ktorým ich zadržíte, zadržané 

sú≫. (Ján 20, 23) 
 

1.2. Už za časov apoštolských ≪prichádzali kresťania a vyznávali, čo učinili≫. 
 
Tak k Pavlovi v Efese. (Sk. ap. 19, 16) Aj sv. Ján evanjelista spomína, že vyznaním hriechov môžeme 

dosiahnuť odpustenie. (1. Ján 1, 9) 
 

1.3. Sv. otcovia a učitelia Cirkvi v prvých storočiach, ako z ich spisov vysvitá, veľmi 

často napomínali kresťanov k sv. spovedi a pritom užívali krásne podobenstvá.  
 

— Tertullian (†240) pripodobňuje kresťana, ktorý kňazovi svoje hriechy povedať nechce, chorému, čo 
z hanby nechce ukázať lekárovi ranu. 
 — Origenes (†254) zase porovnáva hriech s nestráviteľným jedlom; ako toto zatiaľ trápi žalúdok, kým 

ho nevydávime, tak i hriech trápi našu dušu, kým sa ho vyznaním nezbavíme.  
— Sv. Basil hovorí, aby sa chorý obrátil k tomu, čo vie liečiť choroby a hriešnik k tým, čo majú moc 

odpúšťať hriechy, totižto k tým, čo tajomstvá Božie rozdávajú.  
— Sv. Rehor Veľký zrovnáva hriech s ranou, ktorá je zapálení a musí byť rezaná, alebo s jedom, ktorý 
do krvi vnikol a z tejto musí byť odstránený.  

— Sv. Augustín zrovna hovorí: ≪Nie je dosť vyznať svoje hriechy len samému Bohu, ktorému nič nie 

je skryté, ale musíme ich vyznať i jeho námestníkovi, kňazovi≫ Pápež Lev I. (v liste k biskupom 
kampanským okolo r. 450) kázal prísnosť verejnej spovede a osvedčuje, že je dosť, keď svoj hriech v 
tajnej spovedi vyznávame. Pozoruhodné je ešte, že sv. otcovia veľmi často vystrihajú kresťanov od 

zamlčania hriechu. Vzhľadom k týmto dejepisným svedectvám osvedčuje protestantský historik 

Gibbons, že bez odporu musíme byť tej mienky, že spoveď už po celé obdobie prvých štyroch storočí 
jestvovala.  
— Svedectvá o spovedi z neskorších storočí sú nespočetné. Možno poukázať i na to, že spomínajú sa 

i spovedníci kresťanských panovníkov. Z 8. storočia vieme, že Karol Martel mal za spovedníka sv. 

Martina; v 9. storočí cisár Karol Veľký spovedal sa Hildebrandovi, arcibiskupovi kolínskemu; v 10. 

storočí cisár Otto mal za spovedného otca sv. Ulricha, biskupa augsburského atď. 
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1.4. I najdávnejšie sekty, čo od Cirkvi odpadli, podržali si spoveď. 
 
To je jasný dôkaz, aká prastará je sv. spoveď. Lenže spoveď u siekt bola zväčša spotvorená; tak napr. 

v ruskej cirkvi jestvuje prísne nariadenie, aby jej kňazi udali svetskej vrchnosti tých, čo sa z 

nihilistických prečinov spovedajú. Nuž akáže je to spoveď? Čo je to voči spovedi v katolíckej Cirkvi? 
 

1.5. Nemožno dokázať, že by spoveď bola ľudského pôvodu. 
 
U ľudských vynálezov možno udať meno vynálezcu. Vieme napr. že Archimedes vynašiel zápalne 

zrkadlo, Galilei tlakomer (barometer) a kyvadlo, Guttenberg kníhtlačiarstvo, Berthold Schwarz pušný 
prach atď. No ktože vynašiel spoveď ? Ktorý svätý, cirkevný otec alebo pápež? V ktorej krajine a kedy 

bola vynájdená? Veď vieme tak napr. ohľadom procesie na Božie Telo. Avšak na otázky tieto mlčia 

protivníci spovede, čo je dôkazom, že námietka ich je bez základu. Ostatne pri uvedení spovede bolo 
by muselo prísť k odporu alebo vzbure ľudu, ako stalo sa v najnovšom čase v protestantskom 

Anglicku, keď prívrženci Puseyovi spoveď uvádzať chceli.  
— Len blázon môže povedať že kňazi zaviedli spoveď. Kňazi budú zavádzať práve niečo také, čo im 
najväčšie ťažkosti zapríčiňuje, ani najmenšiu odplatu pozemskú neprináša a zdravie ich najviac 

podkopáva ? Veď niet práce, ktorá by pre kňaza bola tak obtiažna a tak škodlivá zdraviu, ako práve 
spoveď. K tomuto zavedeniu teda nebolo ani najmenšej pohnútky. Ostatne povážme, že i kňazi práve 
tak sú zaviazaní k spovedaniu sa, ako veriaci.  

— Protestanti hovoria, že spoveď r. 1215 na sneme Lateránskom bola zavedená, lebo vtedy bolo 

uložené kresťanom vykonať spoveď aspoň raz v roku. Nuž ktože je taký bláznivý, že by z toho, keď 

otec písal synovi, aby ho aspoň raz v roku navštívil, usudzoval, že syn predtým nikdy nebol u otca? 

 

2. Z ustanovenia spovede môžeme usudzovať na veľké milosrdenstvo a múdrosť 
Božiu. 
 

Oj, ako ľahko bývame od Boha na milosť prijatí my, ktorí sme sa hriechom stali podobnými zločincom 
na smrť odsúdeným! Boh nežiada od nás horké utrpenie, púte do Jeruzalema a pod., ale iba vyznanie 
hriechov pred sluhom Božím, ktorého si nadto ešte slobodne voliť môžeme, a ktorý k najprísnejšej 
mlčanlivosti je zaviazaný. (Meh.) Čo všetko podujíma väzeň, mučený v podzemnom žalári, aby sa 

vyslobodil! Po celý rok prepiľuje železnú mrežu alebo usiluje sa vyňať nejaký kameň. A väzeň 

duchovný i bez zdĺhavej práce môže obdržať slobodu svoju. Ó nevyčerpateľná hojnosť zľutovania 

Božieho! (Veith.)  

— ≪Nemožno upierať, že táto ustanovizeň (t.j. spoveď) je len dielom božskej múdrosti≫. (Filozof 

Leibnitz) Múdrosť skúseného lekára javí sa v tom, že lieči opačnými prostriedkami, tak že sa nielen 

choroba zrušuje, ale i jej príčina odstraňuje. (Sv. Bon.) Avšak, ako je známe, všetky hriechy 
pochádzajú z pýchy, ktorá je začiatok každého hriechu (Sv. Tom. Akv.); no spoveď práve je opakom 

pýchy, ona je uponížením hriešnika. Múdrosť Božia javí sa i v tom, že Boh ustanovil niečo také, čo sa 
ľahko dá vyplniť a predsa človekovi veľmi je zložité; lebo spoveď stojí ohromné seba premáhanie. Boh 

ustanovil niečo veľmi jednoduché, čo pritom prináša i veľké požehnanie. 
 

4.7. Úžitok spovede. 
 

Sv. spoveď je veľmi užitočná nielen jednotlivému človekovi, ale aj občianskej 
spoločnosti. 

 
1. Jednotlivec má zo spovede nasledujúci úžitok: dosiahne sebapoznanie, 
svedomitosť, vnútornú spokojnosť, pevnosť charakteru a mravnú dokonalosť. 
 
Spovedajúci sa totiž musí všetko, čo konal a zanedbal, porovnávať s božskými príkazmi; tým učí sa 

poznať seba samého. No sebapoznanie je začiatok každého polepšenia.  

— Spoveďou stáva sa človek svedomitejším; lebo veď častejším spovedaním príkazy Božie hlbšie sa 
vtláčajú do duše jeho. Ak potom chce hrešiť, nuž konkrétny príkaz živo predstúpi pred dušu. Aj 
samotná myšlienka na nastavajúcu spoveď odstrašuje od hriechu. Mnohí preto zdržujú sa od hriechu, 

lebo by im bolo neznesiteľné povedať spovedníkovi taký hriech. (Alb. Stolz.)  

— Skúsenosť učí, že človek stiesnený ťažkým hriechom ihneď znovu dosiahne vnútorný pokoj, keď 
vyznal chyby svoje. Lebo veď každý človek akosi vnútorne je popudzovaný vyznať svoje chyby; tomuto 

popudzovaniu vyhovel Boh ustanovením spovede. Z druhej strany potešiteľne vplýva na človeka, keď 
má uistenie, že sa mu hriechy odpúšťajú. Prečože Kristus uisťoval Magdalénu, že jej hriechy sú 

odpustené ?  
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— Spoveďou dostávame pevnosť charakteru. Lebo veď spoveďou učíme sa sebapremáhaniu; no 

sebapremáhanie je prvou cnosťou človeka s pevným charakterom. Spoveďou ďalej dostávame Ducha 
Sv. a skrze neho osvietenie rozumu a posilnenie vôle. Čím silnejšie naša vôľa naklonená je k dobrému, 

tým pevnejší je náš charakter.  
— Spoveď ako skutok veľkej pokory nevyhnutne robí človeka pokorným ; no pokora je základom 

všetkej mravnej dokonalosti. Prečo práve pyšní ľudia bočia tak veľmi od spovede? Kto sa poriadne 
spovedá, ten sa náležite oslobodzuje od pút diabolských. Lebo kto pravdu hovorí v takom prípade, kde 

lož tak ľahko je možná a pokušenie ku klamaniu tiež veľké, ten naozaj odvracia sa od otca lži, diabla, 

a obracia sa k tomu, ktorý je pravda sama. Ale čím menšia nad nami je moc diablova, tým ľahšie 

dochádzame do mravnej dokonalosti a blížime sa k Bohu. Je veľmi významné, že všetci ľudia, čo 
rozpustilý život začínajú, najprv spoveď zanedbávajú. Voči tomu kto chce sa polepšiť, prvým krokom 

jeho je vykonanie sv. spovede. ≪Začiatkom dobrých skutkov je vyznanie zlých skutkov≫. (Sv. Aug.) 

Vyznávanie svojej viny je znakom, že nastúpilo zdravie. (Seneka) 
 

2. Občianska spoločnosť má zo spovede nasledujúci úžitok: odstraňujú sa mnohé 

nepriateľstvá, prinavracia sa mnoho nespravodlivého majetku, zabraňuje sa 
mnohým zločinom a bojuje sa s úspechom proti mnohým neprávostiam. 
 
Lebo kto blížnemu nechce odpustiť alebo prinavrátiť nespravodlivý majetok, nedostáva rozhrešenie. 

Prečože ozaj mnohí inoverci so zvláštnou záľubou berú do služby katolícke služobníctvo a častejšie 

ho posielajú ku sv. spovedi? Prečo je pán, ktorý svojich sluhov na sv. spoveď nepustí, sám sebe 

najväčším nepriateľom?  
— Kňaz v spovedelnici dáva si všemožne na tom záležať, aby ľudí od nejakých zlých úmyslov, od 

samovraždy, pomsty a pod. odhovoril; udáva im i prostriedky, aké užívať musia, aby svoje náruživosti 

opanovali. Kňaz v spovedelnici ešte viac prispieva k pozdvihnutiu mravopočestnosti, ako v kazateľni; 

lebo dohováranie medzi štyrmi očami je omnoho účinnejšie. Preto povedal sv. Pius V.: ≪Dajte mi 

hodných spovedníkov a úplne obnovím celý svet≫. Prečo sa socializmus nezmáha tak veľmi práve v 

katolíckych krajoch?  

— Keby dnes objavili, že spoveď bola snáď vo zvyku u niektorého starého národa pohanského, 

nevedeli by dosť vychváliť takú nadmieru múdru a znamenitú ustanovizeň. No lebo je vo zvyku 

v katolíckej Cirkvi a je dielom živého Boha, považujú ju za niečo pošetilého, za tyranstvo a znásilnenie 

svedomia.  
 

4.8. Znovuupadnutie do hriechu. 
 

Pri blížení sa archy úmluvy prestala tiecť voda Jordánu a nakopila sa ako hora. Ale sotva archa 

prenesená bola, nahromadené vlny ponáhľali sa, rýchlejšie než predtým k Mŕtvemu moru. (Jos. 4) 
Tak je u mnohých kresťanov. Keď prijímajú sv. sviatosti, nuž trochu zamedzujú svoje náruživosti, 

avšak hneď nato zase dávajú im voľný beh, ba hrešia ešte viac, než predtým. ≪Mnohí dobre začínajú, 

ale nie mnohí vytrvajú v dobrom≫. (Sv. Hier.) Kladú síce ruku na pluh, no zase sa nazad obzerajú. 
(Luk. 9. 62) Ponášajú sa na svine, ktoré keď sú umyté, zase v kaluži sa váľajú (2. Pet. 2, 22); alebo 

na psa, čo k vývratku svojmu zase sa vracia. (Prísl. 26, 11) 
 

1. Kto po svojom obrátení znovu upadne do smrteľného hriechu, je nešťastný, 
lebo obrátenie jeho je omnoho ťažšie a lebo prísnejšie tresty má očakávať. 
 

Veľké nešťastie je, keď po obrátení zase upadneme do smrteľného hriechu; lebo potom je ťažšie 

obrátiť sa. ≪Je takmer nemožné tým, ktorí raz osvietení boli a okúsili daru nebeského ... a padli, zase 

sa obnovili k pokániu. ≫ (Žid. 6, 4) Tí, čo znovu upadli, zriedka prišli zas na pravú cestu. (Sv. Bern.) 
Znovu upadnutie do hriechu podobá sa znovuupadnutiu do telesnej choroby, z ktorej sme už 
vyzdraveli; toto je oveľa horšie, než predošlá choroba (Sv. Bern.); ponáša sa i na opätovné zlomenie 
nohy, ktoré sa už dobre zahojiť nemôže. (Sv. Elig.) Kristus hovorí, že do takého človeka navráti sa zlý 

duch a pojme so sebou ešte iných 7 zlých duchov, horších od seba. (Luk. 11, 26) Diabol zachádza s 

takou dušou, ako opatrný žalárnik. Tento stráži takého, čo mu raz zutekal, oveľa  usilovnejšie, než 
predtým. Znovuupadlý zarmútil Ducha Sv. (Ef. 4, 30), ba i vyhnal ho zo seba a poškvrnil chrám Boží. 
(1. Kor. 3, 17) Teda stal sa nehodným, aby mu Duch Sv. milosťou svojou pomáhal. Nehodným 

uzdravenia stal sa, kto zahojené rany znovu otvoril. (Sv. Zl.) Ak miláčik niektorého panovníka navzdory 

všetkému prisahaniu dokáže sa mu znovu neverným stať, nie tak skoro dostane sa zase k predošlej 

vážnosti. ≪Kto hneď Bohu je oddaný, hneď zas ho opúšťa, stratí Boha≫. (Sv. Aug.) Znovuupadlý má 

očakávať od Boha i prísnejšie tresty. Preto Kristus hovorí uzdravenému: ≪Už nehreš, aby sa ti niečo 

horšieho neprihodilo≫. (Ján 5, 14) 
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2. Kto znovu upadol do smrteľného hriechu, má ho hneď oľutovať a z neho sa 

spovedať; čím ďalej však odkladá s pokáním, tým ťažšie a neistejšie je obrátenie. 
 
Má urobiť, ako Peter, ktorý po zapretí Krista ihneď opustil to miesto a horko plakal. (Mat. 26, 75) Keď 

v dome požiar vypukne, môže sa ešte zahasiť rýchlou pomocou; podobne je i pri upadnutí do 

smrteľného hriechu. (Sv. Bernardín) Ak znovuupadlý hneď činí pokánie, nuž upadnutie jeho môže 
mu prispieť i k rozmnoženiu milosti. Mnohí svätí upadnutím do hriechu boli pobádaní ešte k väčšej 

svätosti, lebo náruživosť pokánia bola u nich väčšia, než náruživosť hriechu; nasledovne dosiahli 

vyšší stupeň milosti. (Ben. XIV.) Tak napr. Dávid.  
— Čím ďalej odkladáme s pokáním, tým menej zľutuje sa Boh najláskavejší. Myslíš, že tým dostaneš 

silu k víťazstvu, ak pred obrátením ešte viac urážaš Darcu milosti ? Stane sa ti niečo podobné, ako 

deravej lodi, do ktorej vždy viac dávajú vnikať vode bez toho, že by ju hneď vypumpovali. Ako Boh 

najdobrotivejší každému človekovi vopred určil počet jeho schopností, tak ustálil i počet hriechov, 
ktoré každému chce odpustiť; ak sa naplní tento počet, prestáva hriešnika šetriť. (Sv. Alf., sv. Bas., 

sv. Hier., sv. Ambr.) Zhovievavosť Božia trpí každého do istého času, keď tento pominie, už niet preňho 

odpustenia. (Sv. Aug.) Bohorúhač Voltaire obrátil sa v prvej chorobe svojej; ale potom znovu upadol 

do hriechu a robil ešte horšie, než predtým; konečne zomrel ohavnou smrťou. 

 

3. Keď sme však len zo slabosti znovu upadli do všedného hriechu, nuž máme sa 
nad tým nie znepokojovať, ale uponížiť pred Bohom. 
 
Kto sa preto zarmucuje alebo hnevá, je pyšný; lebo nemôže zniesť pohľad na vlastnú nedokonalosť 

svoju. Hnevá sa na to, že je človekom a nie anjelom. (Sv. Fr. S.) Takýmto spôsobom človek ani nevyjde 
z hriechu. Nejeden hnevá sa na to, že do hnevu prišiel; teda podporuje hnev, miesto že by ho zadusil. 

(Sv. Fr. S.) Od všedného hriechu nik nemôže zostať oslobodený bez zvláštnej výsady Božej, akú mala 

Matka Božia. (Sn. Tr. 6, 23) Boh preto dáva nám upadnúť do všedných hriechov, aby nás v pokore 
udržal. On robí ako matka, ktorá dieťaťu samému dáva bežať po mäkkej lúke, ale na nebezpečnej 

ceste berie ho do náručia. Aj Boh chráni nás vo veľkých nebezpečenstvách svojou všemohúcou rukou, 

ale dáva nás hodiť na zem malichernými príhodami. (Sv. Fr. S.) Preto v takých prípadoch musíme 
urobiť, ako dieťa, ktoré padlo; plače a hneď zase vstane. Musíme teda zaraz oľutovať svoju chybu, 

povážiť svoju chatrnosť, vzbudiť novú dôveru v Boha a neznepokojovať sa ďalej. Tým môžeme mať 

úžitok zo svojich chýb. (Sv. Fr. S., sv. Alf.) Naše chyby majú nás uponížiť, ale nie znechutiť. (Sv. Fr. 
S.) Nemožné je udržať čistou bielizeň, ktorú sme si obliekli; ale je možné ju zase hneď očistiť, keď sa 

zašpiní. Práve tak je nemožné zostať bez všetkých chýb, no je možné hneď sa očistiť od tých, ktorých 
sme sa dopustili. (Scar.) Sedemkrát padne spravodlivý (Prísl. 24, 16), ale i sedemkrát zase povstane. 

(Sv. Fr. S.) 
 

4. Lebo v milosti Božej bez zvláštnej pomoci Ducha Sv. až do smrti zotrvať 
nevládzeme, máme horlivo prosiť Boha o milosť vytrvalosti. 
 
Spravodlivý popri milosti posväcujúcej potrebuje i milosť pomáhajúcu (t.j. milosť pomoci), aby v 

dobrom zotrval. Ako bez svetla slnečného ani najzdravšie oko nemôže vidieť, tak ani najspravodlivejší 

človek nemôže spravodlivo žiť bez pôsobenia milosti. (Sv. Aug.) Spravodliví bez zvláštnej pomoci 

milosti Božej nemôžu zotrvať v stave posväcujúcej milosti. (Sn. Tr. 6, 22) Bez pomoci milosti naskutku 

by sme znovu upadli do predošlých hriechov, ba i do ďaleko väčších, tak ako i celé stvorenstvo 
naskutku v nivoč by sa obrátilo, keby ho Boh nezachovával. (Rodr.) Dar vytrvalosti je veľký podarúnok 
Boží (Sn. Flor.); lebo všetky iné milosti Božie nič nám neosožia, ak sa nám nedopraje tejto milosti. 

Veď len ten, čo až do konca vytrvá, bude spasený. (Mat. 14, 13) Tu je to práve tak, ako pri stavaní 

domu. Položenie základu nemá hodnotu, ak stavba nie je dovŕšená. ≪U kresťanov nepýtame sa na 

začiatok, aký urobili, ale na koniec. Pavol začal zlým životom a dokončil dobrým. U Judáša bol 

chválitebný začiatok, ale skončil svojou zradou a zavrhnutím≫. (Sv. Aug.) Sv. Augustín uisťuje:          

≪Dar vytrvalosti až do konca môže sa dosiahnuť pokornou modlitbou≫ 
 

Aj vykonávaním mnohých dobrých skutkov môžeme si zabezpečiť spasenie svoje. (2, 
Pet. 1, 10) Taktiež vytrvalá modlitba a vrúcna úcta k Matke Božej sú výborné 

prostriedky k zotrvaniu v dobrom. 
 

Čím viac dobrých skutkov sme vykonali, tým menej zatratí nás Boh. Preto židovskému kráľovi 

Josafatovi povedal prorok: ≪Zaslúžiš si síce hnev Boží; ale našli sa na tebe dobré skutky≫. (II. Kron. 

19, 2— 3) Prečo Peter a Dávid po svojom upadnutí do hriechu dostali od Boha také milosti ? Prečo 

zachádzal Boh s nimi tak láskavo ? Len pre ich mnohé dobré skutky, predtým vykonané.  

— Aj vytrvalá modlitba je výborný prostriedok k zotrvaniu v dobrom. Aby vtáci na zem nepadali, 

ustavične trepocú krídlami v povetrí; aby sme do smrteľného hriechu neupadli, bez prestania máme 
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v modlitbe vzlietať k Bohu. I Spasiteľ žiadal, aby sme sa bez prestania modlili. (Luk. 18, 1) Keď sa 
ustavične modlíme, najistejšie až do smrti vytrváme v milosti Božej. (Sv. Tom. Akv.) Ako teplá voda 
neochladne, keď ju ustavične k ohňu približujeme, tak ani láska k Bohu nemôže zmiznúť zo srdca, 

keď ho skrze povzdyšné modlitby k Bohu približujeme. (Sv. Zl.)   

— Aj vrúcnou úctou k Matke Božej ľahko môžeme dosiahnuť milosť vytrvalosti. ≪Lebo všetky milosti 

idú cez ruky Márie, nuž len jej prostredníctvom môžeme dosiahnuť i najväčšiu milosť, vytrvalosť až 

do konca≫. (Sv. Alf.) Ak Mária je ti naklonená, istotne dôjdeš spásy. (Sv. Bern.) 
 

Odpustky. 
 

Hriešnikovi, čo pokánie činil, odpúšťajú sa síce večné pokuty, ale vôbec nie všetky súčasné. Tieto 
musí odpykať buď na tomto svete skrze chorobu, nešťastie, pokušenie, prenasledovanie, dobrovoľné 

skutky pokánia a pod. alebo po smrti v očistci. To vidíme napr. na sv. kajúcnici Márii Egyptskej, 

(†431) Táto 17 rokov viedla nemravný život; po svojom obrátení mala tiež 17 rokov trpieť na púšti. 

Toto trpenie spočívalo v strašných pokušeniach, v hlade a smäde, v ťažkostiach následkom veľkej 

zimy alebo horúčosti. Podobne bolo v živote iných kajúcnikov.  
— Avšak Boh niekedy celkom alebo sčasti odpustil kajúcnikom pokuty za hriechy pre ich veľkú ľútosť 

alebo na príhovor iných; povážme, ako Boh Židom, čo pre svoje reptanie ohnivými hadmi boli štípaní, 

daroval milosť, keď pozerali na medeného hada, pripevneného na žrď a označujúceho Vykupiteľa. (4. 

Mojž. 21) Sluhovi, ktorý 10.000 hrivien bol dlžný a kolenačky o milosť prosil, kráľ (Boh) odpustil celý 

dlh. (Mat. 18, 26) Kajúcemu lotrovi po pravici kríža Kristovho ešte toho samého dňa Kristus dal vojsť 

do raja. (Luk. 23, 43) Tú istú moc, čo Kristus, má i Cirkev. 
 

1. Cirkev od Boha obdržala moc, súčasné pokuty za hriechy, čo po zmierení 
hriešnika s Bohom ešte pozostávajú, zmeniť na skutky pokánia alebo 
celkom odpustiť. (Sn. Tr. 25) 

 
Lebo Kristus tak sv. Petrovi, ako i všetkým sv. apoštolom, dal moc, odstrániť všetko, čo vstupu do 

neba prekáža. K Petrovi riekol: ≪Čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané i na nebi≫ (Mat. 16, 

19), a ku všetkým apoštolom: ≪Čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané i na nebi≫. (Mat. 18, 

18) Lebo smrteľné hriechy navždy, pokuty za hriechy potom na istú dobu bránia vojsť do neba, nuž 
preto hlava Cirkvi alebo všetci biskupi spolu od oboch môžu rozhrešiť. Tak už sv. Pavol v mene 

Kristovom odpustil ostatok kajúcich pokút nešľachetnému Korinťanovi, vyobcovanému z Cirkvi, keď 

tento ukázal najsrdečnejšiu ľútosť. (2. Kor. 2, 10) Keď Cirkev odpúšťa súčasné pokuty za hriechy, 
nuž vlastne nedarúva nič, lebo chýbajúce zadosťučinenie nahrádza z pokladu nekonečných zásluh 
Kristových a svätých. Veď mnohí údovia Cirkvi konali viac skutkov pokánia, než boli podĺžni vykonať 

podľa miery hriechov svojich. Množstvo ich zásluh obzvlášť pre zásluhy Kristove je také, že všetky 

pokuty živých ďaleko prevyšuje. (Sv. Tom. Akv.) Zásluhy tieto sú k dobrému všetkým, čo so svätými 
v obcovaní stoja. (Viď učenie o obcovaní svätých.) Poklad týchto  zásluh odovzdal Syn Boží k podeleniu 

sv. Petrovi, vrátnikovi nebeskému. (Pap. Klem. VI.) Teda prísne berúc vec, vlastne nik neoslobodzuje 

sa od pokút za hriechy, lebo to, čo mu chýba, berie sa z pokladu Cirkvi. (Sv. Tom. Akv.)  
 

1.1. Preto Cirkev v čase veľkých prenasledovaní kresťanov k zotretiu súčasných 

pokút za hriechy ukladala kajúcim hriešnikom verejné skutky pokánia a menila 
tieto na ľahšie alebo ich celkom odpúšťala, ak kajúcnik ukazoval naozajstné 
polepšenie alebo ak niektorý mučeník zaňho sa prihováral. 
 
Vtedajší kresťania zväčša boli novoobrátení pohania a ako takí surovej povahy, nasledovne s nimi 
muselo sa i prísne zachádzať. Verejné skutky pokánia obyčajne nebývali iným, ako vylúčením z 
kresťanskej spoločnosti. Vylúčení smeli kľačať alebo iba stáť v kostolnej predsieni a zdržovať sa tam 

najviac do začiatku omše; ani nesmeli ísť k sv. prijímaniu a dostávali rozhrešenie zväčša len potom, 
keď čas pokánia už pominul. Po tento čas museli sa v isté dni aj postiť o vode a chlebe. Toto verejné 

pokánie obyčajne trvalo 7 rokov a ukladalo sa za ťažké prečiny ako za odpadnutie od viery, vydanie 

sv. Písma a pod. ; za obzvlášť ťažké prečiny, napr. za vraždu, ukladalo sa kajúcnikovi 12-ročné a často 

i dlhšie pokánie. Pri menších prečinoch ukladal sa 40-denný pôst (kvadragena), ako vtedy vo 

veľkopôstnom čase bol obvyklý.  

— No Cirkev vedela, že Boh najdobrotivejší súčasné pokuty za hriechy ukladá nie tak preto, aby 
kajúcnika pre hriechy jeho káral, ale skôr, aby prítulnosť jeho k pozemským veciam zrušil a ho 

napravil. Ak teda kajúcnik svojim životom a horlivosťou v pokání ukazuje, že sa nie povrchne, ale 

naozaj polepšil (ak ukazuje veľkú  lásku k Bohu), nuž súčasné pokuty za hriechy zdajú sa preňho 

temer zbytočnými z toho dôvodu Cirkev veľkým kajúcnikom celkom alebo čiastočne odpúšťala skutky 

pokánia.  
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— Lebo ďalej všetci medzi sebou máme obcovanie, takzvané obcovanie svätých, môžeme zadosť učiniť 

i druh za druha. ≪Čo priatelia za nás robia, to v istom ohľade robíme sami; lebo priateľstvo skrze 

obapolnú náchylnosť robí z dvoch jedno≫. (Sv. Tom. Akv.) Preto Cirkev na ústny alebo písomný 

príhovor mučeníkov celkom alebo čiastočne odpúšťala tresty pokánia. 
 

1.2. V neskorších storočiach, keď verejné skutky pokánia prestali, dovoľovala Cirkev 
kajúcnym hriešnikom nahradiť skutky pokánia, potrebné k zotretiu súčasných 

pokút za hriechy, almužnou, križiackymi výpravami alebo púťami. 
 
Predtým veriaci museli sa uchádzať o odpustenie trestov pokánia, teraz im ho Cirkev rovno ponúkala. 

V stredoveku mala Cirkev vážnu príčinu dovoľovať odpustenie trestov pokánia pod podmienkou 
almužny. Ľudia v tomto čase boli totiž plní lakomstva a lúpeživosti; každá neprávosť dá sa 

najúčinnejšie potlačiť protipostavenou cnosťou. Zozbierané peniaze zväčša vynakladali sa na stavbu 
kláštorných a kapitulských kostolov; takým spôsobom vznikol peterský chrám v Ríme, ba v Sasku i 

jeden most nad Labe. 
— R. 1095 dovolil pápež Urban II. na cirkevnom sneme v Klermonte (vo Francúzsku) všetkým, čo na 

križiackej výprave k vydobytiu svätej zeme chcú sa zúčastniť, úplné oslobodenie od všetkých trestov 

pokánia, teda plnomocné odpustky. Keď pre veľké nezdary, ktoré zastihli križiacke výpravy, nik nemal 

ochotu zúčastniť sa na nich, bolo sľúbené úplné odpustenie od všetkých trestov pokánia i takým, čo 

i len jedného chlapa na križiacky pochod vystrojili alebo peniazmi prispeli. Ba nielen križiackym 

bojovníkom, ale aj ich rodičom, bratom, sestrám, ženám a deťom bolo sľúbené úplné oslobodenie od 
všetkých pokút za hriechy. Za týchto podmienok hlásali sa križiacke výpravy i proti nepriateľom 

Cirkvi, ako proti Maurom v Španielsku, proti husitom v Čechách a proti Turkom.  
— Už v 10. storočí nachádzame púte do Jeruzalema, Ríma, Kompostelly v Španielsku na zahladenie 

trestov za hriechy. Keď sv. Zem padla do rúk Turkov a putovanie do Jeruzalema bolo nemožné, dovolil 

pápež Bonifác VIII. úplné odpustenie všetkých súčasných pokút za hriechy všetkým, čo roku 1300 
po 15 dní za sebou navštívia kostoly sv. apoštolov Petra a Pavla v Ríme. (Takzvané jubilejné odpustky, 

čo každých 100 rokov získať sa mali, ale získanie ktorých pápežmi vždy viac sa uľahčovalo.) Už o 50 

rokov (v roku 1350) zase boli vypísané tieto jubilejné odpustky; len museli pútnici navštíviť ešte tretí 

kostol, a síce v Laterane. Vtedy prišli do Ríma 3 milióny pútnikov. Tieto jubilejné odpustky od 

neskorších pápežov boli vypísané najskôr po každých 33 rokov ku cti 33 rokov života Kristovho, 

neskôr však už po každých 25 rokov; len žiadala sa návšteva 4. kostola a síce Panny Márie väčšej. 
(Mária Maggiore.) Neskôr pápeži (tak Bonifác IX. okolo r. 1400) dali rozličným mestám (Mníchovu, 

Kolínu, Magdeburgu, Mišeňu, Prahe) povolenie získať jubilejné odpustky i doma, ak zaplatia 
vyslanému kazateľovi odpustkov peňažitý obnos, aký by púť do Ríma stála. Vtedy vzniklo hanebné 

zneužívanie odpustkov. Odpustkoví kazatelia a či kvastori, ktorí zväčša k františkánskej alebo 

dominikánskej reholi patrili, od čias križiackych výprav boli posielaní do sveta, aby hlásali, za akých 

podmienok môže sa dosiahnuť odpustenie pokút za hriechy. Ale odpustkoví kazatelia dopúšťali sa 
často toho, že odpustky  preceňovali; preto mnohí biskupi, ba i snemy cirkevné (ako Lateránsky 1215), 

museli najprísnejšie proti ním zakročiť. Áno, snem Tridentský (21., 9) musel zrušiť aj úrad 
odpustkových kazateľov. 
 

1.3. V novšom čase Cirkev častejšie, než inokedy, dovoľovala nahradiť skutky 

pokánia, potrebné k zotretiu súčasných pokút za hriechy, ľahšími skutkami, obzvlášť 
modlitbou a prijímaním sviatostí. 
 

Cirkev týmto spôsobom hľadí povzbudzovať veriacich: k prijímaniu sv. sviatostí (teda vlastne k 
obráteniu a premene zmýšľania), k horlivej modlitbe, k vstúpeniu do nábožných spolkov, k použitiu 

ružencov, k ucteniu obrazov svätých a relikvií, k navštevovaniu misií atď. Ona je podobná matke, čo 
so sladkosťami mieša horké lieky, aby svoje dieťa pohla k ich užívaniu. Aby veľkosť odpustených 
pokút za hriechy vymerala, používa Cirkev mieru, akou pokánie za dávnych časov merané bolo. (Keď 

teda Cirkev napr. za istú modlitbu udeľuje odpustky troch rokov, nuž tým mieni nasledujúce: Kto 

modlitbu túto vykoná, odpyká práve toľko, ako keby za starodávnych časov Cirkvi 3 roky bol konal 
vtedajšie prísne verejné skutky pokánia.) Takým vymeraním chce Cirkev z jednej strany vysloviť svoju 
veľkú úctu voči starým ustanovizniam svojim, na druhej strane pripomínať veriacim bývalú prísnosť, 

aby to málo, čo konať majú, tým horlivejšie vykonali. 
 

2. Odpustenie súčasných pokút za hriechy, ktoré dostávame, keď v stave 
milosti vykonáme isté Cirkvou označené dobré skutky, volá sa odpustky. 

 

Odpustky teda sú istý spôsob rozhrešenia od súčasných pokút za hriechy (Mart. V., Reh. VII.) po 

obdržanom rozhrešení od hriechov a večných pokút. S odpustkami je to podobné ako s amnestiou; 

keď kráľ dá amnestiu, t.j. všeobecné odpustenie, celkom prepustí sa z väzenia medziiným i nejeden 

zločinec, ktorému kráľ už raz predtým z príčiny veľkej ľútosti jeho pokutu smrti bol prepáčil a na 
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trest žalára zmenil, a síce preto, že sa počas svojho  väzenia dobre správal a usilovne pracoval, alebo 

väzenie aspoň skráti sa mu o niekoľko rokov alebo mesiacov. Odpustky nijako nie sú odpustením 
ťažkých hriechov a večných pokút; lebo tieto už musia byť odpustené, ak chceme získať odpustky.     

≪Odpustky nie sú rozhrešením od hriechov, ale úplným alebo čiastočným odpustením 

zadosťučinenia≫. (Gerson.) Odpustky teda nie sú obídením sviatosti pokánia, nasledovne ani 

uľahčením hrešenia; ale ≪tým viac zaväzujú k naozajstnému obráteniu≫. (Bourdaloue) Ani nie sú 

odpustky snáď iba odpustením istých trestov cirkevných, ale sú odpustením pokuty Božej. 
 

Ale odpustky zrušujú len to súčasné zlo, čo nám k spáse neprispieva. 
 

Odpustkami nezrušujú sa snáď všetky trápenia na tomto svete; lebo odpustky ovšem zbavujú 

takých trápení, ktoré človek iba pre hriechy svoje podstúpiť má, no vôbec nie tie, čo Boh posiela, aby 

človeka napravil a od znovuupadnutia chránil. Pre také trápenia niet nijakých skutkov, ktoré by 

zadosť učinili, lebo veď inak odpustky boli by prekážkou dokonalosti. Že tomu je naozaj tak, vidíme 

v živote kráľa Dávida; ako pokuta za hriechy bola tomuto kráľovi zvestovaná smrť jeho dieťaťa; ≪tu 

modlil a postil sa pre dieťa≫; avšak Boh neprijal skutky zadosťučiniace, dieťa zomrelo. (2. Kráľ. 12)  

— Odpustky nezbavujú ani trápení, ktoré spravodlivým sú skúškou k rozmnoženiu večnej spásy. 

Veď bez trápení nik nemohol by byť spasený; sama Matka Božia, ktorá od každého hriechu bola 
oslobodená, veľmi mnoho vytrpela. Keby odpustky aj od týchto oslobodili, nuž prekážali by k 
dosiahnutiu večnej spásy. S odpustkami je to podobne, ako so sväteninami; tieto prekážajú len 

takému zlu, čo k spaseniu  duše neprispieva.  

 

Kto nie je v stave milosti Božej, nemôže získať odpustky; lebo dobré skutky, ktoré 
koná, môžu prispievať iba k jeho obráteniu, ale nie k zotretiu (zničeniu) súčasných 

pokút za hriechy. 
 

Ako na mŕtvy úd iné žive údy nemajú nijaký vplyv, tak ani na človeka nachádzajúceho sa v stave 

smrteľného hriechu, ktorý je mŕtvym údom na tele Cirkvi, živí údovia nemôžu mať vplyv poskytnutím 
mu svojho zadosťučinenia. (Sv. Tom. Akv.) Smrteľný hriech podobá sa na nepreniknuteľný oceľový 
štít, od ktorého odrážajú sa všetky účinky milosti, aké nám Kristus získal. (Grone) Viď II. diel o účinku 

dobrých skutkov.  

 

Cirkev povolila odpustky za konanie istých modlitieb za návštevu istých posvätných 
miest, za užívanie istých svätých vecí, konečne aj osobné odpustky. 
 

Nikdy nesmú sa povoliť odpustky pod podmienkou zaplatenia istej peňažnej sumy. (Sn. Tr. 21, 8) 

Odpustková modlitba je napr. vzbudenie 3 božských cností, modlitba ≪Anjel Pána≫ pri zvonení, 

ďalej teraz obvyklá modlitba po omši a i. Odpustkové modlitby musia sa ústne konať; nemusia sa 

kolenačky konať, ak nie je to predpísané. (Kongr. odp. 18. sept. 1862.) Môžu sa konať v každej reči, 

ak len verne sú preložené; dosť je, keď biskup uzná preklad za dobrý. (Kongr. odp. 29. dec. 1862.) 

Modlitby môžu sa konať i striedavo s inými. (Kong. odp. 29. feb. 1829.) Modlitba, ako každý iný dobrý 
skutok, nesmie sa meniť ani v najmenšom; a musia sa najprísnejšie dodržať všetky predpisy ohľadom 

času, miesta atď. (Kongr. odp. 18. feb. 1835.) Celkom malá chyba pri modlitbe nepozbavuje nás 
odpustkov. (Sv. Alf.) Niektoré modlitby spojené sú s odpustkami, koľko ráz sa ich modlíme; niektoré 

len raz deň.  
— Posvätné miesta, návštevou ktorých odpustky sa získajú, sú napr. Krížová cesta Kristova v 

Jeruzaleme a každá iná podľa vzoru tejto zriadená krížová cesta. Sväté schody v Ríme, po ktorých 

Kristus v dome Pilátovom často hore-dolu bol vlečený; tieto pozostávajú z 28 mramorových schodov 

a boli r. 326 cisárovnou Helenou z Jeruzalema do Ríma prinesené. Kto kolenačky ide hore týmito 

schodmi a súčasne rozmýšľa o umučení Kristovom, získa za každý schod odpustky 9 rokov. (Pius VII. 

2. sept. 1817.) Sv. schody často sa nachádzajú na pútnických miestach a tam zväčša tiež sú 
sprevádzané odpustkami. Väčšie odpustky ešte sú povolené za návštevu hrobu sv. Petra v Ríme, istých 
kostolov rímskych (kde dôležité relikvie sa nachádzajú), kostola porciunkuly pri Assisi, svätých miest 
v Jeruzaleme, hrobu sv. Jakuba v Kompostelle v Španielsku a i.  

— Sväté veci, čo s odpustkami môžu byť spojené, sú napr. kríže, ružence, medailóny, obrazy, sochy; 

no tieto musia byť posvätené od pápeža alebo splnomocneného kňaza (obyčajne jednoduchým 
žehnaním rukou). Predmety z krehkého materiálu, ako zo skla, sadry, nemôžu byť posvätené s 

odpustkami. Posviacka sa stratí, ak dotyčné predmety z väčšej časti sú pokazené (keď u ruženca vyše 

polovice guliek, u krížovej cesty vyše polovice drevených krížov navnivoč vyjde). Posvätené predmety, 
ktoré sa predávajú, stratia odpustky (Kongr. odp. 5. júna 1721) ; aj také, čo sa iným k získaniu 

odpustkov požičajú. (Kongr. odp. 13. feb. 1745.) No ovšem slobodno predmety dať posvätiť a potom 

darovať; tým nestratí sa posviacka. (Kongr. odp. 12. mar. 1855.) U krížov zaopatruje sa odpustkami 
len obraz Krista; preto môže sa pripevniť i na iný kríž. (Kongr. odp. 11. apr. 1840.) Ten istý obraz 

Ukrižovaného môže obdržať i viac odpustkov, napr. odpustky umierajúcich, odpustky krížovej cesty. 
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(Kongr. odp. 29. feb. 1820.) Aj ten istý ruženec môže obdržať rozličné odpustky. (Lev XII. 1823.) Lenže 

jednou a tou istou modlitbou nemôžeme získať všetky odpustky spojené s dotyčným predmetom. Kto 
u seba nosí alebo v svojom príbytku opatruje predmet s pápežskými odpustkami posvätený, a 

týždenne aspoň raz pomodlí sa ruženec z 5 desiatok alebo častejšie koná skutky milosrdenstva alebo 

je prítomný na omši (alebo ju slúži), dostane plnomocné odpustky po 7 sviatkov Pána, po 5 sviatkov 

Matky Božej, vo všetky dni apoštolov, v deň Jána Krstiteľa. sv. Jozefa a Všech svätých; rozumie sa 
samo sebou, že v tieto dni predpisuje sa prijímanie sv. sviatosti a modlitba na úmysel Cirkvi. (Pius 

IX. 14. mája 1853.) Vo všetky dni, v ktoré hore spomenuté skutky konáme, dostaneme i neplnomocné 
odpustky. Konečne dostaneme plnomocné odpustky v hodinu smrti. (Lev. XIII. 23. febr. 1878.) Všetky 

kríže a ružence, čo zo sv. zeme pochádzajú a dotkli sa tamojších sv. miest, majú pápežské posvätenie 

s odpustkami. (Innoc. XI. 28. Ján. 1688.)  

— Osobné odpustky majú členovia spolkov a niektorí kňazi. 
 

3. Odpustky sú plnomocné, keď dostaneme odpustenie všetkých pokút za 
hriechy, neplnomocné, keď dostaneme odpustenie jednej čiastky pokút za 
hriechy. 

 

Veľkosť odpustkov pravidelne zodpovedá veľkosti dobrého skutku; za ľahký skutok povoľujú sa malé, 

za ťažký veľké odpustky. ≪Ak však udeľovateľ odpustkov temer za nič oslobodzuje od skutkov 

pokánia, nuž hreší, ale veriaci stávajú sa účastnými odpustkov ≫. (Sv. Tom. Akv.) No nech si nik 
nemyslí, že je tak celkom ľahko získať plnomocné odpustky. Lebo kto má hoci len nejakú prítulnosť 
k pozemským veciam, nie je celkom bez všetkej viny hriechu, teda ani nie je oslobodený od každej 

pokuty za hriech; ale taký potrebuje očistenie skrze trápenie. Boh spravodlivý len natoľko upúšťa od 

svojho spravodlivého požadovania pokuty, nakoľko si zošklivujeme urážky jeho. (Bourdaloue) 
 

Plnomocné odpustky Cirkev obyčajne povoľuje len pod podmienkou, aby sme okrem 

iných predpísaných dobrých skutkov i sviatosť pokánia a oltárnu prijali a na úmysel 
Cirkvi sa modlili; mimo toho požaduje sa často i návšteva verejného kostola. 
 

Príklad: ≪Kto sa denne modlí tri božské cnosti , obdrží plnomocné odpustky v ktorýkoľvek deň v 

mesiaci, keď prijíma sv. sviatosti a modlí sa na úmysel Cirkvi. (Bened. XIII. 15. Ján. 1728.) To samé 

platí o modlitbe: ≪Chvála, česť a vďaka buď teraz a bez konca najsvätejšej a božskej sviatosti 

oltárnej≫. (Pius VI. 24. mája 1776.) Kto sa denne modlí: ≪Sladké srdce Ježišovo, daj, aby som ťa 

vždy viac miloval, získa plnomocné odpustky v hociktorý deň v mesiaci, keď prijíma sv. sviatosti, 

navštívi kostol a modlí sa na úmysel Cirkvi. (Pius IX. 25. nov. 1876.) To platí aj o modlitbe: ≪Sladké 

srdce Márie, buď mojim spasením≫. (Pius IX. 30. sept. 1852.)  

— Spoveď musíme vykonať, hoci nie sme si povedomí ťažkého hriechu. (Kongr. odp. 19. mája 1759.) 

Spoveď a prijímanie môže sa vykonať i deň predtým. (Pius IX. 6. okt. 1870.) Tí veriaci, čo sa raz do 

týždňa spovedajú, môžu cez týždeň i bez spovede získať všetky odpustky, len nie jubilejné. (Kongr. 
odp. 9. dec. 1763.) Pri jednom a tom istom prijímaní môžeme získať viaceré plnomocné odpustky 

(Kongr. odp. 6. dec. 1870); ak pri viacerých z týchto  odpustkov návšteva kostola je predpísaná, 
musíme vyjsť z kostola a zase vojsť do toho istého a tu vykonať modlitbu na úmysel Cirkvi. (Kongr. 

odp. feb. 1864.) No tie isté plnomocné odpustky môžu sa cez deň len raz získať; výnimka je len 
u odpustkov porciunkulových. Chorľavé osoby potrebujú sa iba spovedať; namiesto prijímania a 

ostatných dobrých skutkov môžu vykonať iný skutok, ktorý im spovedník uloží. (Pius. IX. 18. sept. 

1862.) Členovia všetkých bratstiev, spolkov a kongregácii, ak im choroba alebo väzenie nedovoľuje 
navštevovať kostol, môžu získať všetky odpustky, keď len konajú skutky, aké ich stav dovoľuje. (Pius 

IX. 25. feb. 1877.)  
— Modlitba na úmysel Cirkvi ponechaná je ľubovôli každého. (Kongr. odp. 29. mája 1841.) Päť 
Otčenášov a Zdravasov alebo iné rovnako dlhé modlitby považujú sa napospol za dostatočné. Tieto 

modlitby, nakoľko možno, majú byť ústne (Sv. Alf.) a môžu sa vykonať pred prijímaním alebo po 

prijímaní. (Kongr. odp. 19. mája 1859.) Modli sa za svornosť kresťanských panovníkov, za vykorenenie 
kacírstva a za povýšenie Cirkvi.  
— Namiesto návštevy kostola dovoľuje sa i návšteva verejnej kaplnky, v kláštoroch, seminároch atď., 

ku ktorým veriaci nemajú prístup. (Kongr. odp. 22. aug. 1842.) Iba domáci obyvatelia týchto ústavov 
môžu návštevou svojich kaplniek obdržať odpustky. Kostol môže sa navštíviť i v hodinu večernú; 

odpustky môžu sa získať od polnoci do polnoci (Kongr. odp. 12. Ján. 1878), len pre sviatky trvá čas 

odpustkov do konca súmraku. (Bened. XIV. 5. mája 1749.) Avšak pri tomto navštívení kostola musí 

sa konať modlitba na úmysel Cirkvi. 
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Najdôležitejšie plnomocné odpustky sú: odpustky jubilejné, porciunkulové a skrze 

požehnanie pápežské. 
 

Jubilejné odpustky sú tie, ktoré sa každých 25 rokov vypisujú a v celom roku, takzvanom roku 

jubilejnom a či radostnom, môžu byť získané. Už u Izraelitov 50. rok býval rokom jubilejným alebo 

rokom všeobecnej milosti. V predchádzajúcom povedali sme, ako jubilejné odpustky v Cirkvi vznikli. 

Na získanie týchto odpustkov obzvlášť požaduje sa: prijímanie sviatosti a návšteva istých kostolov, 
niekedy aj aspoň jeden deň veľmi prísneho pôstu a nejaká almužna. Kto 3 posledne menované skutky 

vykonať nemôže, môže si dať od spovedníka predpísať iné skutky. Spovedníci v jubilejnom čase môžu 
rozhrešiť od zadržaných (rezervovaných) hriechov, cirkevných trestov (cenzúr) a niektorých sľubov 

(ale nie od sľubu čistoty alebo vstúpenia do rehole), avšak od toho nikoho dva razy. V celom jubilejnom 

roku zrušené sú všetky odpustky udelené živým (ale nie odpustky v hodinu smrti a za modlitbu           

≪Anjel Pána ≫); no navzdory tomu môžu byť získané pre zomrelých. Jubilejné odpustky obyčajne 

môžeme len raz získať a síce pre seba; u niektorých jubileí bolo to inak. V roku, čo po jubilejnom 

nasleduje, zvykli pápeži na krátky čas vypísať jubilejné odpustky pre celý svet, teda takzvané 
pojubileum; aj v isté časy, ako napr. pri nastúpení úradu svojho, pri zahájení cirkevných snemov a vo 

veľkých úzkostiach Cirkvi, obyčajne nariaďujú mimoriadne jubileum.  

— Porciunkulové odpustky môžu sa získať 2. augusta (t.j. v terajší deň pamiatky sv. Alfonza) a už 

večer predtým, kedykoľvek niekto po prijatí sv. sviatosti navštívi kostol porciunkuly pri Assisi alebo 
iný verejný kostol františkánov alebo klarisiek a tam na úmysel Cirkvi sa pomodlí. Odpustky tieto 

vznikli nasledujúcim spôsobom: František Assiský vo svojom obľúbenom kostole porciunkuly pri 

Assisi mal videnie Krista, Matky Božej a mnohých svätých. (1221.) Pritom svätý prosil Krista, aby 

všetkým, čo po prijatí sviatosti navštívia kostol porciunkuly, dovolil obdržať plnomocné odpustky; 

Kristus poslal ho k pápežovi, ktorý že odpustky potvrdí. Pápež naozaj potvrdil odpustky a určil deň 
2. augusta k ich získaniu; neskorší pápeži poskytli tieto odpustky všetkým kostolom troch rádov 

založených sv. Františkom Assiským, ako i niektorým farským kostolom, čo od františkánskeho 
kostola vyše hodiny sú vzdialené. Ale môžu sa získať len jedny plnomocné odpustky pre seba (Innoc. 

XI. 7. mur. 1678); kto získa viac, ako jedny, musí ostatné poskytnúť iným. Kto sa týždenne spovedá, 

nepotrebuje zase ísť na spoveď. (Kongr. odp. 12. mar. 1855.) K prijímaniu môže sa ísť už v deň pred 

sviatkom (Kongr. odp. 6. okt. 1870), a toto prijímanie musí byť v kostole františkánskom. (Pius IX. 

12. júla 1847.)  
— Kto po prijatí sv. sviatostí pokánia a oltárnej dostane pápežské požehnanie a modlí sa na úmysel 

Cirkvi, obdrží plnomocné odpustky. Pápežské požehnanie udeľuje pápež v najväčšie sviatky po veľkej 
omši z balkóna najväčšieho kostola v Ríme. (Od r. 1870 už nie.) S pápežským dovolením smú biskupi 
na Veľkú noc a v hociktoré iné sviatky (ale nie v čas jubilea) dávať pápežské požehnanie; aj niektoré 

rehole smú ho s dovolením biskupským v niektoré dni roku udeľovať navštevovateľom svojho 

kláštorného kostola; často i misionári pri zakončení misie. Členovia III. rádu dostávajú ho dva razy 

do roka. 
 

Plnomocné odpustky v hodinu smrti môžeme získať, keď po prijatí sv. sviatosti a po 

vzývaní mena ≪Ježiš≫ dostaneme pápežské požehnanie alebo u seba máme 

predmet s pápežskými odpustkami posvätený (napr. kríž, ruženec); získajú ho aj 
členovia viacerých bratstiev a tie osoby, čo sa denne 3 božské cnosti  modlievali alebo 

iné predpísané modlitby vykonali. 
 
Keď prijímanie sv. sviatostí je nemožné, máme aspoň oľutovať svoje hriechy; keď meno Ježiš ústami 

vzývať už nemôžeme, máme urobiť to aspoň srdcom. No vo všetkých prípadoch nevyhnutne je 

potrebné úplné oddanie sa do vôle Božej. (Bened. XIV. 5. apr. 1747)  

— Udeľovať umierajúcim pápežské požehnanie sú oprávnení temer všetci kňazi, ktorí sviatosti 

umierajúcich smú vysluhovať. (Bened. XIV. 5. apríla 1747) Viď o tomto pri poslednom pomazaní.  
— Kňazi splnomocnení pápežom, napr. misionári smú odpustkami umierajúcich zaopatriť krížiky, 

ružence, medailóny a i. Veriaci len potrebujú mať v domoch svojich tieto predmety, aby pri smrti 

odpustky získali. (Lev XIII. 23. feb. 1878)  

— Odpustky na hodinu smrti sú povolené členom nasledujúcich bratstiev: členom III. rádu, Spolku 

rozširovania viery, Bratstva sv. Michala atď.  
— Plnomocné odpustky v hodinu smrti získa, kto sa denne 3 božské cnosti, hoci len svojimi 

vlastnými slovami, modlí. (Ben. XIII., 15. Ján. 1728) Ďalej, kto denne sa modlí: ≪Staň sa, chváľ a 

večne zvelebuj sa vo všetkom najspravodlivejšia, najvyššia a milovania najhodnejšia vôľa Božia≫. 

(Pius VII. 19. mája 1796) Aj kto častejšie v živote pozdravuje: ≪Pochválen buď Ježiš Kristus≫, alebo 

častejšie nábožne vzýva sväté mená Ježiš a Mária. (Klem. XIII 5. sep. 1759)  

— Samo sebou rozumie sa, že v hodinu smrti len jedny plnomocné odpustky získať sa môžu. 

Odpustky na hodinu smrti sú čisto osobné; preto ten, čo skrze rozličné dobré skutky získa plnomocné 

odpustky na hodinu smrti, nemôže nijaké poskytnúť úbohým dušiam alebo iným. Umierajúci nemôžu 
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konať skutky pokánia; preto im Cirkev ľahkým spôsobom odpúšťa súčasné pokuty za hriechy; ona 

robí ako štát, ktorý svojim poddaným zväčša alebo celkom odpúšťa dane, ak ich títo následkom 

krupobitia (hladu), neúrody alebo povodne platiť nemôžu. 

 

Cirkev obyčajne povoľuje nasledujúce neplnomocné odpustky: Odpustky jednej 
kvadrageny, t.j. 40 dní, odpustky 100 dní, jedného roka, 5 alebo 7 rokov, zriedka 
odpustky do 30 rokov, nanajvýš zriedka až do 100 rokov. 
 
Príklady: Koľko raz niekto sa prežehná a pritom hovorí obvyklé slová, dosiahne odpustky 50 dní (Pius 

IX. 28. júla 1863); kto to robí svätenou vodou, odpustky 100 dní (Pius IX. mar. 1866). Koľko raz sa 

niekto modlí 3 božské cnosti dostane odpustky 7 rokov a 7 kvadragen (Ben. XIV. 28. Ján. 1756). 
Odpustky mnoho tisíc rokov vôbec neboli udelené od Cirkvi a preto sú nepravé. (Ben. XIV.) Veď v 

prvých časoch kresťanstva nik nežil tak dlho, že by po toľký čas mohol sa kajať na zemi!  
— Týmto určením času neoznačuje sa asi, koľko dní očistcových pokút sa odkajá, lebo to vie len Boh; 

len poukazuje sa, o koľko dní alebo rokov skrátili by sa tým prísne skutky pokánia, aké v Cirkvi 

kedysi obvyklé boli. 
 

4. Len pápež udeľuje odpustky platné pre celú Cirkev; lebo len on má 
duchovnú súdnu moc nad celou Cirkvou a je správca spoločných pokladov 
Cirkvi. 

 

Aj biskupi môžu síce udeľovať odpustky, ale (následkom nariadenia snemu Lateránskeho 1215) len 
neplnomocné; rozumie sa, že každý len vo svojej diecéze, lebo len tu majú súdnu moc. Aj svetskí 

sudcovia môžu súdiť len takých, čo ich súdnej moci sú podrobení. Biskupi sú Apoštolskou stolicou 
splnomocnení, udeľovať odpustky jedného roka na deň posvätenia niektorého kostola, a odpustky 40 
dní pri iných príležitostiach. 
 

5. Aj úbohé duše v očistci môžu získať odpustky skrze príhovor a síce tie 
odpustky, ktoré Cirkev výslovne označila; obzvlášť úbohé duše môžu získať 
plnomocné odpustky skrze obetu omše sv. pri výsadnom oltári 

 
Následkom obcovania svätých môžeme dušiam v očistci osožiť poskytnutím svojich dobrých skutkov, 

teda i takých, s ktorými odpustenie súčasných pokút za hriechy je spojené. Ale odpustky môžu sa 
úbohým dušiam len potom poskytnúť, keď ich sami veriaci najprv získali. (Sv. Alf.) Kto teda 

zomrelému chce zaopatriť odpustky, musí bezpodmienečne sám byť v stave milosti, nasledovne bez 

každého smrteľného hriechu, ako i ten, ktorému majú byť zaopatrené. Kto úbohým dušiam chce 

pomáhať, musí najprv sám hľadieť, aby sa od pekla oslobodil. (Sv. František X.) Poskytnutie 
odpustkov zomrelým nie je však akýmsi rozhrešením od pokút za hriechy, ale len akýmsi príhovorom. 
(Paschal I. Ján VIII.) Teda nijako nie je isté, že zomrelý, keď sa mu plnomocné odpustky získajú a 

poskytnú, ihneď sa vyslobodí z očistca; koľko pokút sa mu odpustí, to závisí jedine od Boha.  

— Odpustky výsadného oltára: Výsadným oltárom nazýva sa ten, pri ktorom sa zomrelému skrze 
obetu sv. omše z pokladu Cirkvi plnomocné odpustky získajú. Všetky biskupské kostoly majú výsadný 

(privilegovaný) oltár, ktorý biskup určí (Bend. XIII. 20. aug. 1724); práve tak i všetky farské a 
kláštorné kostoly bezplatne dostávajú oltárnu výsadu pre hociktorý oltár, o ktorú sa každých 7 rokov 

u biskupa uchádzať musia. (Klem. XIII. 19. mája 1759) Niektoré oltáre sú zo zvláštnej príčiny od 

pápeža navždy výsadou nadané. Výsadné oltáre zväčša majú nadpis: ≪Altare privilegiatum≫. Ani 

jeden kňaz nemá právo žiadať väčšie štipendium, keď pri výsadnom oltári omšu slúži. (Klem. XIII. 19. 
mája 1761) Omša musí sa slúžiť v čiernom rúchu omšovom, ak dovoľujú to cirkevné predpisy 

dotyčného dňa. (Kongr. odp. 11. apr. 1840) Ale tieto plnomocné odpustky môžu sa poskytnúť len 

jednej jedinej duši (22. feb. 1864) a síce omša musí sa slúžiť za túto (31. aug. 1848); avšak kňaz môže 
zahrnúť do toho aj iných zomrelých. Kňaz pri slúžení omše ani nemusí mať úmysel získať odpustky; 

tieto získajú sa navzdory tomu. (Kongr. odp. 5. mar. 1855) Či však duša zomrelého slúžením sv. omše 
pri výsadnom oltári od všetkých pokút očistcových sa oslobodí, to závisí jedine od milosrdenstva 
Božieho. (Kongr. odp. 28. júla 1840) Ale to stojí, že plnomocné odpustky výsadného oltára istejšie sa 

získajú, než všetky iné plnomocné odpustky, lebo závisia od konania obety sv. omše a nie od stavu 
milosti u človeka. Oltárnu výsadu skrze podarovanie pápežské môže mať i kňaz pre seba, a síce na 

všetky dni alebo iba na viac dní v týždni. Tak napr. kňazi, čo hrdinský skutok lásky za úbohé duše 
vzbudili (Viď I. diel), majú denne osobnú prednosť výsadného oltára. (Pius IX. 30. sept. 1852) 

 

6. Získanie odpustkov je nadmieru užitočné (Sn. Tr. 25), lebo tým mnoho 
súčasného zlého od seba vzďaľujeme a k vykonaniu mnohých dobrých 

skutkov popudzovaní bývame. 
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Odpustkami teda odvraciame od seba: choroby, nehody, pokušenia a pod. No keď nezískame 

odpustky, nevyhnutne prihrnú sa na nás súčasné pokuty za hriechy. Kto teda nedbá o získanie 
odpustkov rovná sa pútnikovi, ktorý by ľahkou a krátkou cestou mohol prísť k svojmu cieľu, a predsa 

si volí obtiažnu cestu. Robí nemúdro a je svojim vlastným nepriateľom.  
— Veľkolepé účinky odpustkov v mravnom a náboženskom ohľade uznali aj najväčší voľnomyšlienkári; 

d’Alembert vyslovil sa o jubileu v roku 1775, že ≪revolúciu o 20 rokov oneskorilo≫, a Voltaire 

dosvedčil: ≪Ešte jedno také jubileum, a je po filozofii.≫ 

— Niektorí šomrú na odpustky, lebo im nerozumejú; napodobňujú Luthera, ktorý proti odpustkom 

vystupoval, ale neskoršie povedal: ≪Vôbec som nerozumel, čo sú odpustky≫. Iní zase zavrhujú 

odpustky, lebo počuli a čítali, že sa v stredoveku zneužívali. Nuž či bolo na svete tak svätej veci, ktorú 

by zlí ľudia ešte neboli zneužili? Zneužívanie neumenšuje hodnotu niektorej dobrej veci. Keby 

odpustky dobré neboli, nebolo by toľko nepriateľov proti ním vystúpilo. 

5. Posledné pomazanie. 
 

Kristus je milosrdný Samaritán; lebo aj on skrze svojho námestníka, kňaza, leje olej do rán chorého, 

aby ho duchovne i telesne uzdravil. 
 

1. Pri poslednom pomazaní deje sa nasledujúce: Kňaz maže ťažko chorého 
kresťana svätým olejom na piatich zmysloch a modlí sa nad ním; tým sa 

chorý uzdravuje na duši, ba často i na tele. 
 
Obrad: Farár alebo jeho námestník maže chorého posväteným olejom v podobe kríža na piatich 
zmysloch, ako na nástrojoch hriechu (na očiach, ušiach, nose, ústach, rukách, no zriedka na bokoch) 

a pri každom mazaní modlí sa k Bohu: ≪Skrze toto sväté pomazanie a svoje nesmierne milosrdenstvo 

nech ti odpustí Pán, čo si zrakom (sluchom atď.) prehrešil≫. Keď chorý už skonáva, maže kňaz iba 

čelo, ale potom i menované zmysly, ak chorý ešte žije. Posledne pomazanie nazýva sa i ≪sviatosťou 

umierajúcich≫, lebo sa obyčajne pred umieraním prijíma. Nazýva sa ≪posledným pomazaním≫, lebo 

je obyčajne posledné pomazanie, aké človek dostáva. 
 

Už sv. Jakub spomína sviatosť posledného pomazania. 
 

Hovorí: ≪Ak niekto je chorý medzi vami, nech zavolá k sebe kňazov Cirkvi, a tí nech modlia sa nad 

ním a mažú ho olejom v mene Pána; a modlitba viery uzdraví chorého a obľahčí mu Pán, a keď je v 

hriechoch, budú mu odpustené≫. (Jak. 5, 14) Pápež Innocent I (okolo r. 400) výslovne dosvedčuje, že 

sa tieto slová na sviatosť vzťahujú, a síce na sviatosť posledného pomazania pre ťažko chorých 
kresťanov. Sv. Casarius, biskup arelatský (v 6. storočí), napomína kresťanov, aby v prípade ťažkého 

ochorenia telo Pána prijímali a potom olejom sa mazať dali, aby zase zdravie a spolu aj odpustenie 
hriechov obdržali. Aj najdávnejší bludoučitelia podržali túto sviatosť. Posledné pomazanie je sviatosť 

ustanovená od Krista. (Sn. Tr. 14, 4) 
 

2. Posledné pomazanie podobne účinkuje ako olej: posilňuje, uzdravuje a 
človeka robí schopným dosiahnuť večnú spásu. 

 
Olej posilňuje telo (zápasníci sa pred zápasom mazali sa olejom, lebo sa tým stávali silnejšími a 

protivníkom nie tak ľahko mohli byť uchytení), uľavuje bôľ a hojí rany (preto milosrdný Samaritán 

nalial oleja do rán Židových; preto si gazdiné olejom natierajú ruku, ktorú si pri peci popálili) i činí 
telo hladkým. (Prečo vyšmykne sa uhor tak ľahko z ruky?) 
 

2.1. Posledné pomazanie posilňuje človeka, keď mu dáva silu k znášaniu všetkých 
trápení a k premáhaniu všetkých pokušení. 
 

Skúsenosť učí, že mnohí chorí po poslednom pomazaní celkom sú premenení; ako predtým celkom 
netrpezliví boli a smrti sa báli, tak potom celkom sú pokojní, plní trpezlivosti a oddanosti do vôle Božej. 

Zlý duch pri smrti človeka vynakladá všetko chytráctvo svoje, aby tohto od dôvery v milosrdenstvo 
Božie odvrátil. (Sn. Tr.) Posledné pomazanie odháňa ho. To ukazuje smrť sv. Eleazara: keď tento k 

smrti sa blížil, zrazu tvár jeho bola zdesená a žaloval sa, že ho zlý duch trápi; sotva prijal posledné 

pomazanie, tvár jeho zase sa vyjasnila. (Meh.) 
 

2.2. Posledné pomazanie uzdravuje dušu a často i telo; lebo spôsobuje odpustenie 
všetkých smrteľných hriechov, z ktorých sa chorý pre telesnú alebo duchovnú slabosť 
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spovedať už nemohol, a odpustenie mnohých pokút za hriechy. Okrem toho 

spôsobuje i vyzdravenie telesné, ak toto k spaseniu duše je užitočné. 
 

Posledné pomazanie nahrádza všetko, čo chorý pri sviatosti pokánia bez svojho zavinenia vykonať 
nemohol. Posledné pomazanie teda je doplnok sviatosti pokánia; ono je pokánie chorých. Chorý totiž 

najviac pre telesnú alebo duchovnú slabosť nemôže sa ani dobre spovedať, ani konať veľké skutky 

pokánia; Cirkev teda má útrpnosť s ním a posledným pomazaním odporúča ho milosrdenstvu 
Božiemu.  
— Pri poslednom pomazaní odpúšťa sa viac alebo menej pokút za hriechy podľa toho, aká je ľútosť a 
pobožnosť, s ktorou sa prijíma.  

— Posledné pomazanie často spôsobuje i vyzdravenie. (Sn. Tr.) Keď Boh vidí, že chorý ak vyzdravie, 

zostatok svojho života dobre využije k svojmu spaseniu duše, daruje mu zdravie ako čas milosti, aby 

sa na smrť ešte lepšie pripravil. Keď však Boh vidí opak toho, vezme chorého z tohto sveta. Niekedy 
berie ho zo sveta preto, že už je starý a že už i príroda žiada, aby zomrel. No obyčajne každý chorý po 

hodnom prijatí posledného pomazania cíti aspoň obľahčenie; účinok tento dá sa celkom dobre 
vysvetliť prirodzeným spôsobom: spoveďou a zmierením sa s Bohom myseľ stane sa pokojnejšou a 

blahodarne pôsobí na telo. Navzdory tomu posledné pomazanie len skrze božskú silu spôsobuje 
zdravie telesné. (Sv. Tom. Akv.) Blázon teda, kto sa posledného pomazania bojí v domnienke, že 

zomrieť musí. Či Boh pokrm telesný snáď preto dáva rásť na poli, aby sme zomreli? Oj nie, ale aby 

sme pri živote zostali. Tak ani pokrm duchovný, teda sviatosti, neustanovil na to, aby sme zomreli, 
ale aby sme žili. Blázon, kto tvrdí, že posledné pomazanie je zbytočné a že i bez neho vyzdravie; ktože 

bol by taký hlúpy, že by istý spoľahlivý liek za zbytočný považoval? 
 

2.3. Posledné pomazanie robí nás schopnejšími dosiahnuť večnú spásu, lebo 

rozmnožuje posväcujúcu milosť a s touto i lásku k Bohu. 
 

Účinok tento je spoločný poslednému pomazaniu a ostatným sviatostiam; lebo všetky rozmnožujú 

posväcujúcu milosť. No pri smrti rozmnoženie posväcujúcej milosti má veľký význam, lebo od stupňa 
posväcujúcej milosti závisí stupeň spásy. Rozmnožením lásky k Bohu človek stane sa schopnejším 

dosiahnuť večnú spásu. Sviatosť posledného pomazania teda odstraňuje všetko, čo dosiahnutiu 

večnej spásy prekáža. (Sv. Tom. Akv.) Ako úhor, lebo je hladký, ľahko vyšmykne sa z rúk našich, tak 

i my skrze milosť posledného pomazania rýchlo ujdeme očistcu a prídeme do neba. 
 

3. Kto nie je ťažko chorý, nemôže prijať posledné pomazanie; kto však ťažko 
je chorý, má ho zaraz prijať, aby telesne i duchovne vyzdravel. 

 
Ťažká choroba je len tá, pri ktorej hrozí nebezpečenstvo smrti. (Rim. katech.) Teda pri bolení zubov, 

hlavy a pod. nemôžeme prijať posledné pomazanie. Či môže ho prijať vojak pred bitkou alebo na smrť 
odsúdený zločinec pred popravou? Prečo nie? Lebo nie sú chorí. Výnimku robia iba starci; títo v každý 

čas môžu prijať posledné pomazanie, ak sa nedobre cítia; lebo staroba už sama sebou je ťažká 

choroba.  

— Kto ťažko ochorel, má zaraz prijať posledné pomazanie. Každý mal by si vziať za vzor staručkého 
vojaka-hrdinu, arcivojvodu Rakúskeho Karola, víťaza nad Napoleonom. Najväčšou starosťou jeho 

odjakživa bolo, aby sviatosti umierajúcich zavčas prijal. Často prosil svojho spovedníka, aby mu, keby 

ťažko ochorel, len na skutku udelil sv. sviatosti, že by mu Riaditeľ víťazstiev a bitiek i v poslednom 

boji víťazstva doprial. Prosil spovedníka, aby mu potom celkom vážne privolal: ≪Hore sa, starý vojak! 

Čas je vstúpiť do služby!≫ Ale to všetko nebolo potrebné; prvá túžba chorého bola, aby sviatosti prijal. 

Zomrel v 76. roku života (koncom apríla 1847) práve v tie dni, v ktoré sa kedysi k bitke pri Asperne 

chystal. (Eng. Fischer) Kto však posledné pomazanie len vtedy prijme, keď už je bez seba, tomu 

neosoží toľko, ako keby ho s ľútosťou a pobožnosťou prijal. ≪Lebo milosť tejto sviatosti hojnejšie sa 

udeľuje, ak ju chorý prijíma, zakiaľ ešte je pri dobrom rozume a tak môže dať najavo vieru, úctivosť 

a pobožnosť≫. (Rim. katech.) A telu sotva osoží také neskoro prijaté pomazanie. Kto hasičov len potom 

volá, keď dom temer už zhorel, je blázon. Celkom tak je i tu. ≪Posledné pomazanie za našich časov 
preto tak zriedka spôsobuje zdravie, lebo mnohí odkladajú s jeho prijatím, až sú blízko smrti a potom 

už len zázrakom uzdraviť by sa mohli≫ (Bell.) Takí sa nedbanlivosťou svojou urobili nehodnými 

milosti vyzdravenia.  
— Kto toľkú sviatosť zavrhuje, sám sebe je najväčším nepriateľom. Ten ponáša sa na takých ľudí, čo 

v pevnosti uzatvorení vo svojej prílišnej dôvere sa nechcú zaopatriť potrebnou potravou, hoci 
pozorujú, že sa nepriateľ blíži. (Drex.) Kto pred sebou má cestu do večnosti a sv. sviatosť zavrhuje, 

podobný je človeku, čo si na cestu peniaze neberie. (Bl. Klem. Holb.) Zavrhovanie takej sviatosti 
nemôže byť bez ťažkého hriechu a je veľkou urážkou Ducha Sv. (Sn. Tr. 14. kap. 3) 
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Ani tí, čo k užívaniu rozumu ešte neprišli, nemôžu prijať posledné pomazanie. 
 

Posledné pomazanie je doplnok sviatosti pokánia. Kto teda nemôže prijať sviatosť pokánia, nemôže 
prijať ani jej doplnok. Sem teda predovšetkým patria deti, čo k užívaniu rozumu ešte neprišli. Ale 

nesmieme sa domnievať, že sa tu majú rozumieť len deti mladšie 7 rokov; lebo skúsenosť ukázala, že 

si niekedy už i u ročné deti na smrtnej posteli kňaza žiadali, lebo si previnení voči rodičom povedomé 

boli. Ani ľudia, čo doživotne sú bez rozumu, nemôžu prijať posledné pomazanie.  

— Ktoré sviatosti môže prijať školské dieťa, ak by ťažko ochorelo ? Čo má si žiadať? Viď o sviatosti 
oltárnej. 

 

V tej istej chorobe môžeme len raz prijať posledné pomazanie. 
 
Komu však je trochu lepšie a znovu do tej istej choroby upadne, môže zas prijať posledné pomazanie. 

(Sn. Tr.; Rim. katech.) 

 

4. Chorý pred posledným pomazaním má sa spovedať a prijať telo Pána; po 
poslednom pomazaní obyčajne dostáva pápežské požehnanie. 

 
Spovedať sa pred posledným pomazaním máme sa preto, že posledné pomazanie v stave milosti Božej 

prijať máme. Posledné pomazanie je liek; ako tento je len pre živých, a nijako nie pre mŕtvych, tak i 
posledné pomazanie je len pre duchovne živých.  

— Pápežské požehnanie smie umierajúcim dať každý od biskupa splnomocnený kňaz (Bened. XIV. 5. 
apr. 1747), ale pritom musí použiť predpísanú formulu. (Kongr. odp. 18. mar. 1879) Pápežským 

požehnaním získajú sa plnomocné odpustky. (Viď v predošlom.) Avšak chorý musí vzývať meno ≪
Ježiš≫ a síce ústami (kňaz mu obyčajne predrieka povzdyšnú modlitbu, v ktorej meno Ježiš 

prichádza) alebo, ak už vravieť nemôže, v duchu (kňaz dáva mu kríž k bozkaniu), inak sa odpustky 
nezískajú. (Kongr. odp. 20. aug. 1775) Pápežské požehnanie, ako i posledné pomazanie, v tej istej 
chorobe nesmie sa opakovať. (Kongr. odp. 20. aug. 1775)  

— Aj takzvaným krížikom umierajúcich môžu sa získať plnomocné odpustky v hodinu smrti. K tomu 

účelu dajme si malý krížik (ruženec alebo medailón) posvätiť od splnomocneného kňaza a zaopatriť 
odpustkami umierajúcich. Na ten istý kríž možno obdržať aj odpustky krížovej cesty. (Kongr. odp. 29. 

feb. 1820) U kríža odpustky pripadajú na obraz Ukrižovaného, tak že tento bez straty odpustkov na 

iný kríž pripevniť môžeme. (Kongr. odp. 11. apr. 1840) Istý francúzsky vojvodca zomieral uprostred 

priateľov svojich. Jeden z nich vravel: ≪To je naozaj k poľutovaniu, že taký vojvodca nie na bojisku 

ako hrdina pod zástavou končí svoj život≫. Tu ťažko chorý schytil sv. kríž a povedal: ≪Toto je 

najkrajšia zástava. Zomrieť pod touto zástavou je dôstojné každého hrdinu, lebo pod ňou položil svoj 

život najväčší  hrdina všetkých čias≫ (Hausbl. 97, 267) 

 

Príbuzní chorého majú sa postarať, aby chorý zavčas prijal sviatosti umierajúcich. 
 

Ak choroba je nebezpečná, nuž samo sebou rozumie sa, že i lekár má upozorniť na túto okolnosť. 
Lekár teda tiež je zodpovedný. Preto katolícki kresťania, nakoľko možno, majú lekárom kresťanským 

dať prednosť pred všetkými inými.  
— Niekedy sa domáci vyhovárajú, že by chorému zapríčinili nepokoj, keby ho na prijatie sv. sviatosti 
upozornili. Taká nežnosť je najväčšia ukrutnosť voči chorému. Lebo smrť tým nedá sa zadržať. Takí 

príbuzní rovnajú sa ľuďom, čo slepého, ktorý sa k jame približuje, nechcú vystríhať, aby sa nenaľakal. 

Koľkú zodpovednosť uvaľujú na seba takí ľudia pre chúlostivosť svoju!  
— Domáci majú slušne zariadiť miestnosť a pripraviť všetko, čo k poslednému pomazaniu je potrebné. 

Má sa prestrieť na stôl biely obrus; na tomto má byť kríž s dvoma horiacimi sviecami. Ďalej na stole 

má byť pohár so svätenou vodou, lebo kňaz musí touto pokropiť chorého i miestnosť; aj pohár čistej 
vody, do ktorého kňaz po sv. prijímaní prsty omočí a z ktorého sa chorému potom napiť dá. Konečne 

na stole má byť tanier s kúskom bavlny, aby kňaz pomazané čiastky tela utrieť mohol. Pri spovedi 

všetci majú opustiť miestnosť, lebo veď kňaz zriedka môže hovoriť potichu s ťažko chorým. Prečo 
nesie sa pred kňazom svetlo, keď ide k chorému, a prečo sa zvoní ? Čo máme robiť, keď stretneme 

kňaza, ktorý k chorému ide ? 
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6. Posvätenie kňazstva. 
 

Kristus pri svojom nanebovstúpení pozdvihol ruky, žehnal apoštolov a poslal ich do celého sveta, aby 

tu evanjelium hlásali a sviatosti udeľovali. (Luk. 24, 50) Niečo podobné robí biskup pri posvätení 
kňazstva. (Vkladanie rúk znamená, že sa niečo udeľuje; lebo rukou sa udeľuje alebo rozdáva.) 
 

1. Pri posvätení kňazstva deje sa nasledujúce: biskup na budúcich kňazov 
vkladá ruky a vzýva Ducha Sv., okrem toho maže im ruky a odovzdáva sv. 

nádoby; tým okrem hojných milostí dostávajú kňazi moc, obzvlášť moc, 
konať obetu omše sv. a odpúšťať hriechy. 

 
Obrad: Posvätenie kňazstva koná biskup pri omši. Budúci kňazi najprv, padnú na tváre svoje, potom 

biskup každému z nich vkladá ruky na hlavu, čo i prítomní kňazi robia; potom oblieka im kňazské 
rúcha, zanôti chválospev k Duchu Sv. a medzitým v podobe kríža začína mazať ruky budúcich kňazov, 

čím udeľuje im moc žehnať a dotýkať sa hostie. Dáva im dotknúť sa kalicha a patény a udeľuje im 

moc, konať obetu omše sv. Nato riekne im slová Kristove: ≪Prijmi Ducha Sv.; ktorým odpustíš hriechy 

atď.≫ Konečne posvätenci sľubujú biskupovi úctu a poslušnosť.  

— Mazanie rúk a podávanie nádob je vedľajší obrad, ktorý pred 9. storočím nejestvoval a v gréckej 

cirkvi ani dnes sa nenachádza. 

— Posvätením kňazstva udeľuje sa nielen kňazská moc, ale i milosť. ≪Posvätením kňazstva dáva sa 

Duch Sv.≫ (Sn. Tr. 18, 2) 

 

Už sv. apoštoli udeľovali posvätenie kňazstva. 
 
Tak modlitbou a vkladaním rúk posvätili Pavla a Barnabáša (Sk. ap. 13, 3); taktiež Pavol posvätil 

Timotea. (2. Tim. 1, 6) Už sv. Augustín nazýva posvätenie kňazstva sviatosťou; bojuje proti 

donatistom, ktorí tvrdili, že krst nemožno stratiť, ale právo udeľovať krst je vraj možno stratiť. Sv. 

Augustín hovorí: ≪Jedno i druhé je sviatosť a nesmie sa opakovať≫.  

— Kristus zjavne pri poslednej večeri ustanovil sviatosť posvätenia kňazstva. 
 

2. Posvätením kňazstva nadobúda sa úrad veľkej hodnosti, ale aj úrad ťažký 
a spojený s veľkou zodpovednosťou. 

 
Kňazstvo je najvyššia hodnosť na zemi. (Sv. Ign. Ant.) Posvätenie kňazstva prevyšuje hodnosť cisárov 
a kráľov, ba aj anjelov. (Sv. Bern.) Lebo moc kráľov vzťahuje sa len na telo, moc kňazov však na dušu. 
(Sv. Zl.) Kňazovi daná je moc, ktorá anjelom nie je dopriata. (Sv. Aug.) Lebo ani jeden anjel svojim 

slovom nemôže premeniť chlieb na telo Kristovo; všetci anjeli spolu nemôžu rozhrešiť ani od jediného 
hriechu. (Sv. Alf.) Kňazský úrad sa zaoberá len nebeskými záležitosťami; takí, čo sú v tele, musia 
konať len služby anjelské. (Sv. ZL) Kňaz stojí v prostriedku medzi Bohom a ľuďmi: nesie k Bohu naše 

prosby a prináša nám dobrodenia Božie. (Sv. Zl.) Kňaz je prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. (Sv. 

Vavr. Just.) On je posol, čo záležitosti ľudské u Boha zastupuje. (Sv. Hier.) On je anjel Pána (Mal. 2, 

7), t.j. vyslanec Boží k ľuďom, ktorým vôľu božskú oznamuje. Kňaz je Bohom poslaný, aby nás do 

večnej vlasti viedol. Kňaz je námestník alebo ≪splnomocnený povereník Boží≫. (Sv. ZL) Preto česť, 

preukazovaná kňazom preukazuje sa Bohu samému. (Sv. ZL) Z toho dôvodu hovorí Kristus: ≪Kto 

vás počúva, mňa počúva, a kto vás zavrhuje, mňa zavrhuje≫ (Luk. 10, 16) Boh najláskavejší takrečeno 
poslúcha kňaza; lebo čo tento usúdil na zemi, to on potvrdzuje v nebi (Sv. Pet. Dam.), a na iba slovo 

kňazovo druhá Božská osoba, ako kedysi pri vtelení, berie na seba nové telo. (Sv. Aug.) Nasledovne 

kňazovi právom dáva sa názov ≪dostojnosť≫ Sv. František Assiský hovorí: ≪Keby som anjela a kňaza 

súčasne stretol, najprv pozdravil by som kňaza≫. Niekedy suroví ľudia nedávajú kňazovi prístojného 

názvu alebo i prezývajú ho prezývkami; títo často už vymietli žaláre.  

— Kňazstvo je ťažký úrad. Lebo kňazi majú ťažké zaviazanosti, a síce: musia sa denne modliť breviár 

(trvá asi 1 1/2 hodiny); zaviazaní sú k doživotnému bezženstvu (k celibátu); musia ťažko chorým každú 

hodinu, často i v noci a pri nákazlivých chorobách, vysluhovať sviatosti umierajúcich; musia často po 

celé hodiny spovedať; musia neraz dlho sa postiť (pri neskorých omšiach); majú sa celkom chrániť 

mnohých svetských veselostí napr. tanca; majú byť dobročinní voči chudobným a pod. Oni majú byť 

soľou zeme. (Mat. 15, 13) K tomu ešte prichádza okolnosť, že kňazi, čím sú horlivejší, tým viac sú 
vystavení prenasledovaniam a upodozrievaniam a síce najmä za našich časov. Svet sa zle odpláca 

apoštolským kňazom (Boh, pravda, odpláca im už tu spôsobom neznámym svetu): ich verné plnenie 

povinností svet obyčajne nazýva prehnanou horlivosťou, nerozvážnosťou a pod. Svet ovšem na deň 

súdny bude inak poučený. Svetári voči svojim kňazom správajú sa, ako pes v bájke, ktorý tomu, čo 

mu život chce zachrániť a z vody ho vytiahnuť, zuby ukazuje alebo ruku hryzie.  
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— Kňazstvo je úrad veľkej zodpovednosti. Keď vlk prichádza a trhá ovce, nuž pastier musí byť 
zodpovedný. Podobne je i tu. Kňazi musia raz účtovať zo všetkých duší, ktoré im zverené boli. (Žid. 

13, 17) Tí, čo z mnohých duší budú musieť účtovať, majú ťažké a nebezpečné povinnosti. (Sv. Ber.) 

Sv. Ján Zlatoústy teda povedal pri kázni v deň svojho posvätenia za kňaza: ≪Teraz potrebujem mnoho 

tisíc príhovorov, aby som v deň súdny do najkrajnejšej tmy hodený nebol≫ 
 

Pretože úrad kňazský takú hodnosť má, nuž kňazovi pre vznešený úrad jeho patrí 
úcta a to i vtedy, keby život jeho takej hodnosti nezodpovedal. 
 
Kňazský úrad ničím nemôže sa stratiť, ani nesvätým životom; preto kňazskému úradu vždy patrí úcta. 
Z toho dôvodu i pohanskí králi kňazom pravého Boha preukazovali veľkú úctivosť. Keď Alexander Veľ. 

na víťaznom pochode svojom blížil sa k mestu Jeruzalemu, vyšiel mu v ústrety najvyšší kňaz so 

všetkými kňazmi vo sviatočnom obleku, aby ho o milosť prosil. Alexander padol pred ním a vyplnil 

všetky prosby jeho. Keď jeden z vojvodcov nad tým sa zadivil, povedal Alexander: ≪Neklaniam sa 

najvyššiemu kňazovi, ale pravému Bohu, ktorého je sluhom≫. Alexander i vyprával, že sa mu tento 

krásne oblečený najvyšší kňaz zjavil vo sne pred pochodom a posmeľoval ho na cestu; preto tak veľmi 

bol prekvapený, keď ho videl. (Meh.) Aj ukrutný kráľ Hunov, Atila, ktorý Rím vydrancovať chcel, dal 
sa pápežom Levom Veľ. pohnúť k odtiahnutiu (452); taktiež neskôr Geiserich, kráľ Vandalov. (455)  

— Boh dobrotivý necháva ľpieť slabosti na kňazoch, aby s neumelými a blúdiacimi tým viac útrpnosti 

mali. (Žid. 5, 2) Práve Petrovi a Pavlovi dal Boh tak hlboko padnúť, aby títo potom s hriešnikmi 

milosrdenstvo mali. (Sv. Bern.) Sv. František As. hovorí o kňazoch: ≪Nechcem na nich vidieť chyby, 

ale uznávať v nich len námestníkov Božích≫. Sv. Katarína Sienská vraví: ≪Aj keby kňazi boli diabli 

v tele, predsa museli by sme mať úctu pred ich úradom, ak nechceli by sme uraziť Boha≫. No veľkej 

krivdy dopúšťa sa, kto chyby jedného kňaza na celý stav uvaľuje. Kto bol by taký blázon, že by Krista 

a všetkých sv. apoštolov zavrhoval, lebo medzi nimi bol jeden Judáš? Ktorú spoločnosť osôb môžete 
mi ukázať na tomto svete, čo by bez všetkej chyby bola? (Sv. Aug.) 
 

Lebo kňazstvo je tak ťažký úrad a má takú zodpovednosť, nech nik nejde za kňaza, 

čo k tomuto stavu nemá povolania. 
 
Teda nik nemá byť kňazom, kto v kňazskom stave nemá zvláštnu záľubu; kto nemá úmysel zachrániť 
duše, (kto by sa v stave kňazskom snáď chcel obohatiť alebo zbaviť starosti o výživu) alebo kto 

ľahkomyseľný život vedie. Hrešia rodičia, čo z márnomyseľnosti nútia synov svojich do stavu 

kňazského, hoci títo k nemu nemajú povolanie. Kto bez povolania stal sa kňazom, cíti sa nešťastným 

a nespokojným po celý život svoj, neplní kňazské povinnosti a tým dáva veľké pohoršenie, teda doista 
ide v ústrety večnému zatrateniu. Stať sa kňazom bez povolania je znakom, že duša je stratená. (Sv. 

Cyp.) Nepovolaní kňazi sú, ako veľké ryby; keď tieto prídu do siete, potrhajú ju a zapríčinia, že ujdú 
i malé ryby, čo sú v nej. (Segneri) Preto sa i veľkí svätí najrozhodnejšie zdráhali vziať na seba hodnosť 

kňazskú alebo biskupskú. Sv. František Assiský ostal jahnom a nedal sa posvätiť za kňaza. Svätý 

Cyprián skryl sa, keď ho chceli urobiť biskupom kartagským; tak robili i mnohí iní. Považovali sa za 

nehodných a len potom prijali hodnosť, keď spoznali, že je to vôľa Božia. Boh najláskavejší sám 

povoláva ku kňazstvu koho chce; preto Kristus riekol apoštolom: ≪Nie vy ste si ma vyvolili, ale ja 

vyvolil som si vás≫. (Ján 15, 16) 
 

3. Posvätením kňazstva dosiahne sa len trvalá schopnosť, no vôbec nie 

oprávnenie k vykonávaniu kňazského úradu. Posvätenci teda po posvätení 
kňazstva okrem toho potrebujú i cirkevné poslanie alebo právo mocnosti, 
aby úrad kňazský na určitom mieste konať mohli. 

 
Schopnosť záleží predovšetkým vo zverení kňazsko-úradnej moci, a síce úradu učiteľského a 

pastierskeho. V Starom zákone šírila sa moc kňazská skrze telesný pôvod od Arona (2. Mojž. 28); v 

Novom zákone však skrze duchovný pôvod posvätením kňazstva.  
— Okrem kňazsko-úradnej moci dosiahne posvätenec i hojné milosti stavu. Kňaz teda skrze 

posvätenie kňazstva, hoci navonok podľa podoby zostane nepremenený, vnútorne predsa premení sa 
na lepšieho človeka. (Sv. Reh. Nis.) Posvätenie kňazstva vtláča duši nezmazateľný znak; preto raz 

obdržaná moc kňazská ničím nemôže sa stratiť, ani len najväčším hriechom. (Kacír Hus učil inak.) 
Kňaz teda už nikdy nemôže sa vrátiť do svetského stavu (Sn. Tr.); katolícky kňaz-odpadlík po návrate 
do katolíckej Cirkvi nesvätí sa snáď odznova. Všetky kňazské úkony odpadlého kňaza alebo biskupa 

sú platné (len hriechy nemôžu odpúšťať, vynímajúc, ak by umierajúci nemal alebo tak ľahko mať 

nemohol iného kňaza); preto kňazi gréckej Cirkvi, nezjednotenej s Rímom od roku 1053, pri návrate 

svojom do katolíckej Cirkvi, vôbec nedostávajú posvätenie kňazstva, ale protestantskí kazatelia áno.  
— Cirkevné poslanie a či právomoc biskupom udeľuje pápež, kňazom biskup alebo pápež. Avšak 

svetská vrchnosť alebo kresťanská obec nijako nemôže dať niekomu cirkevné poslanie, lebo sama 
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nemá cirkevnej moci. Čoho nemáme, to nemôžeme dať. Už za čias apoštolských jahni vôbec neboli 

volení snáď ľudom, ale od apoštolov dostávali cirkevné poslanie (Sk. ap. 6, 3— 6); taktiež Timotej 

dostal biskupské posvätenie a pokyny nie od ľudu, ale od Pavla. (1. Tim. 4, 14) Z toho dôvodu  apoštoli 

volali sa ≪služobníci Kristovi≫. (1. Kor. 4. 1) Kto by úrad kňazský bez biskupského poslania konal, 

bol by podľa slov Kristových zlodej a vrah, lebo by do ovčinca nevchádzal dvermi, ale inak. (Ján 10, 

1)  
— Kňazovi môže sa udeliť buď právomoc pre spovednicu (túto musí mať každý kňaz od diecézneho 

biskupa, ak v jeho diecéze chce spovedať) alebo právomoc úradná. (Táto súvisí s každým zvereným 

úradom cirkevným a oprávňuje k podujatiu všetkých duchovných úkonov; takú právomoc má farár.) 
Katechéta alebo učiteľ náboženstva tiež musí mať právomoc od biskupa. Kto by bol tak drzý, že by 

cirkevné úkony konal bez posvätenia kňazstva alebo bez cirkevného poslania, bol by vo viacerých 
štátoch trestaný ťažkým žalárom pre rušenie náboženstva; aj mal by očakávať trest Boží. Kráľ Oziaš 

napriek výstrahe najvyššieho kňaza opovážil sa konať v chráme obetu s kadidlom; ihneď bol 

postihnutý malomocenstvom, ktoré od neho už neodstúpilo. (2. Kron. 26, 19) Za čias Mojžišových 
250 odbojníkov, čo sa opovážili konať v svätostánku obetu zápalnú (s kadidlom), bolo ohňom 

usmrtených a pod troma vodcami tejto roty otvorila sa zem a pohltia ich. (4. Mojž. 16) 

 
4. Posvätenie kňazstva môžu prijať len muži, čo aspoň 24 rokov majú. (Sn. Tr. 

23,12) 
 

Pápež môže dišpenzovať i kandidátov kňazstva, ktorým 20 mesiacov chýba do 24 rokov. Mimo 
predpísaného veku tí, čo za kňazov majú byť posvätení, musia mať nasledujúce vlastnosti. Majú mať 

primerané vedomosti; majú vynikať čistotou mravov a stáť v dobrom chýre; majú byť z manželského 
lôžka, bez telesných nedostatkov, ktoré by u blížnych smiech budili; nesmú byť muži, čo už dva razy 

ženatí boli. (Kto raz bol ženatý, môže ešte vždy byť kňazom za istých podmienok.) Nie všetci môžu byť 

kňazmi (Ef. 4, 11; 1. Kor. 12, 29), ženy už vôbec nie, lebo v kostole majú mlčať. (1. Kor, 14, 34) Avšak 
niekedy všetci veriaci volajú sa kňazmi (1. Pet. 2, 9), lebo ku cti Božej majú konať dobré skutky, ktoré 

v istom ohľade sú duchovné obety (Rim. katech.); oni sú kňazi, lebo sa obetujú (sebaovládaním). (Sv. 

Efr.) V podobnom zmysle všetci veriaci volajú sa kráľmi, lebo nad svojimi zlými žiadosťami kraľovať 

majú. 
 

5. Posviacke za kňaza predchádza 6 iných posviacok, 4 nižšie a 2 vyššie. 
 
Nižšie a vyššie posviacky sú akoby stupne, po ktorých sa na kňazstvo hore vystupuje. (Sn. Tr. 23, 

kan. 4) Mnohými posviackami má sa poukázať na hodnosť kňazskú. Z toho dôvodu medzi jednotlivými 

vyššími posviackami má uplynúť primeraný čas. Prípravou alebo takrečeno bránou k posviackam je 

tonsura, ktorou stáva sa vylúčenie zo svetského a prijatie do duchovného stavu. Tonsura je 
odstrihnutie vlasov na hlave rukou biskupa, čím označuje sa odloženie všetkej márnosti svetskej a 

úplné oddanie sa do služby Pánovej. (Mnohí doživotne nosia tonsuru; najmä u rehoľníkov vidno, že 

im kruh vlasov na temeni je odstrihnutý.) Nato nasledujú štyri nižšie posviacky, ktorými sa udeľuje 
moc, vykonávať služby kostolné, na pod. miništrovať, zvoniť, otvárať bránu kostolnú atď. Potom príde 

prvá z troch vyšších posviacok, podjahenstvo (subdiakonát). Táto posviacka (za čias pápeža Urbana 

II. okolo r. 1100 platila za nižšiu) platí za vyššiu od snemu Tridentského. Podjahen dostáva 

plnomocenstvo robiť všetko, čo k slúženiu sv. omše je potrebné, ako zaobstarať omšové rúcho, 

nádoby, hostie a posluhovať kňazovi pri oltári; on už je zaviazaný k modlitbe breviára (≪kňazských 

hodiniek≫) i k celibátu (bezženstvu). Tonsuru a 4 nižšie posviacky môže s dovolením pápežským 

udeľovať i obyčajný kňaz, ale nasledujúce posviacky len biskup. 
 

6. Sviatosť posvätenia kňazstva má tri stupne: posviacku za jahna (diakona), 
posviacku za kňaza a posviacku za biskupa. Tri posviacky tvoria spolu len 
jednu jedinú sviatosť. 

 

Druhá vyššia posviacka je jahenstvo (diakonát). Apoštoli predovšetkým zverili jahnom starosť o 
zaopatrenie chudobných. (Sk. ap. 6, 2) Jahen má plnomocenstvo, kázať, krstiť a vysluhovať sv. 

prijímanie. Najznamenitejší jahni Cirkvi sú: sv. Štefan, ktorého židia ukameňovali (†35), sv. Vavrinec, 

ktorý v Ríme na žeravom železe bol upálený (†258) a sv. František Assiský, slávny kazateľ pokánia a 

zakladateľ troch rádov, ktorého telu vtlačil Boh znaky rán Ježišových (†1226). Potom nasleduje 
vlastná posviacka za kňaza, presbyterát, ktorým sa obzvlášť udeľuje moc, konať obetu omše a 

odpúšťať hriechy. Ešte vyššia posviacka, než za kňaza, je posviacka za biskupa. Touto obzvlášť sa 

udeľuje plnomocenstvo, posviacať kňazov, birmovať a spravovať Cirkev. Posviacku za biskupa konajú 

traja biskupi.  
— Tieto tri posviacky tvoria spolu len jednu jedinú sviatosť. Posviacka za jahnov zjavne patrí už k 

sviatosti posvätenia kňazstva, lebo sa skrze ňu už odovzdáva malá časť kňazskej moci a síce vložením 

rúk a modlitbou. Sv. Pavol vždy kladie jahnov po bok biskupov a kňazov; sv. otcovia vždy dávajú im 
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najvznešenejšie názvy (sv. Polykarp nazýva ich ≪služobníkmi Božími≫) a snem Tridentský pripočíta 

ich k cirkevnej svetovláde (hierarchii). (Sn. Tr. 23, 6) Posviacka za kňaza patrí k sviatosti posvätenia 
kňazstva, lebo skrze ňu odovzdáva sa veľká časť kňazskej moci. Posviacka za biskupa je len doplnok 

sviatosti posvätenia kňazstva; skrze ňu udeľuje sa plnosť kňazskej moci. Biskup teda je viac, ako 

jednoduchý kňaz. Hlavný rozdiel medzi kňazmi a biskupmi je, že len biskup môže udeľovať sviatosť 

posvätenia kňazstva. (Sv. Hier.) Keď ariáni na synode v Alexandrii (319) biskupa tohto mesta, sv. 

Atanaza, obžalovali, že s istým kňazom Ischyrasom zle nakladal, synoda zavrhla obžalobu túto s 

osvedčením, že Ischyras nie je kňaz, lebo bol posvätený nie od biskupa, ale len od jedného kňaza. 
 

7. Veriaci majú prosiť Boha najláskavejšieho, aby dobrých kňazov poslal. 
 

Kristus hovorí: ≪Proste Pána žatvy, aby do žatvy svojej robotníkov poslal≫. (Mat. 9, 38) Pováž, že 

skrze kňazov prichádza na ľud spasenie alebo záhuba. Keď v Starom zákone už nestačili iné biče, aby 

zatvrdilý ľud bol odvedený od bludnej cesty, vtedy Boh posielal najťažšie biče: zlých a zaslepených 

kňazov. Proste teda ustavične, aby Pán svätých kňazov poslal. (Bl. Klem. Hofb.) Pôsty počas kántrov 
majú za účel, vyprosiť dobrých kňazov. Obzvlášť odporúča sa modlitba k Duchu Svätému. Lebo ak 

kňazovi chýba osvietenie Ducha Sv., nuž o ňom platia slová Kristove: ≪Keď slepý slepého vedie, obaja 

padnú do jamy≫. (Mat. 15, 14) Bratstvo Ducha Sv. (založené u Lazaristov vo Viedni) vytklo si za cieľ, 

prosiť Ducha Sv. o kňazov Bohom osvietených. (Viď o bratstvách.) 

7. Stav manželský. 

7.1. Ustanovenie a podstata manželstva. 
 

Čo je pokrm pre jednotlivca, to je manželstvo pre celé pokolenie ľudské. (Sv. Aug.) Ako totiž pokrm k 
zachovaniu jednotlivca, tak manželstvo slúži k zachovaniu pokolenia ľudského. Lebo hlavný účel 
manželstva, riadne vychovávanie dietok len tak môže byť dosiahnutý, keď dve osoby, muž a žena, 

nerozlučným zväzkom spolu sú spojené, nuž múdry Tvorca na počiatku stvoril dvoch ľudí a povedal: 

≪Muž opustí otca a matku a bude sa pridŕžať manželky svojej; a budú dvaja v jednom tele≫. (Mat. 

19,5; 1. Mojž. 2, 24) 
 

1. Boh sám už v raji ustanovil manželstvo a síce k zachovaniu ľudského pokolenia 
a k obapolnej podpore manželov. 
 

Boh ustanovil manželstvo k zachovaniu ľudského pokolenia; lebo povedal prvým ľuďom: ≪Rastite 

a množte sa a naplňte zem≫. (1. Mojž. 1, 28) Manželstvo je semeniskom kresťanstva, ktoré zem 

naplňuje veriacimi, aby počet vyvolených v nebi bol úplný. (Sv. Fr. S.) Manželstvo je stromom v 

záhrade Božej; ovocie tohto stromu sú dobré deti.  

— Boh ustanovil manželstvo i k obapolnej podpore manželov; lebo pred stvorením Evy riekol: ≪Nie 

je dobré človeku, keď je samotný; urobme mu teda pomoc, podobnú jemu≫. (1. Mojž. 2, 18) Žena ako 

slabšia časť potrebuje vodcu, muž zase potrebuje opateru. Muž viac vyniká účinnosťou a snaží sa 

pôsobiť vonku vo svete; u ženy zase prevláda cit a snaha pôsobiť v tichej domácnosti. Tak doplňujú 

sa navzájom a výhodne pôsobia druh na druha.  
— Ešte tretí účel má manželstvo; má odvrátiť hriechy, ktoré apoštol udáva v 1. Kor. 7, 2. Kto 

manželstvo zatracuje, popúšťa nečistote všetky uzdy. (Sv. Bern.)  
— Niektorí nízko zmýšľajú o účele manželstva; považujú ho len za prostriedok, aby dovoleným 
spôsobom mohli hovieť svojim telesným žiadostiam. Takí ľudia bývajú nespokojenci v manželstve 

a zanedbávajú povinnosti svojho stavu. Záleží veľmi na tom, aby manželia mali o zmysle manželstva 

šľachetné poňatie.  
 

Manželstvo teda je ustanovizeň Božská a vôbec nie ľudská. 
 

Lebo manželstvo je božského pôvodu, preto sa Cirkvou často nazýva ≪stavom svätým a 

blahoslaveným v Bohu≫. Názor manicheov, že manželstvo je zavrhnuteľné, bol Cirkvou odmietnutý. 

I najdivokejšie národy považovali manželstvo za ustanovizeň božskú; lebo do svojho manželstva vždy 

vstupovali s náboženskými obradmi: volili si k vstúpeniu do manželstva istý zasvätený deň, konali 

obety, kňaz nad nimi odriekal modlitbu a pod. Sám Boh teda často dával pevné manželské zákony, 
tak skrze Mojžiša a neskôr skrze Krista. 
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2. Kresťanské manželstvo je zvláštna, pred služobníkom Cirkvi uzatvorená 

zmluva, ktorou sa dvaja kresťanskí ženísi k ustavičnému spoločnému životu 
zaväzujú a zároveň od Boha dosahujú milosti, aké im sú potrebné. 
 
Manželstvo teda nie je iba obyčajná zmluva, ale súčasne je i úkonom, čo milosti udeľuje. Táto zmluva 
uzaviera sa pred služobníkom Cirkvi nie snáď preto, aby ženísi isté cirkevné požehnanie obdržali, ale 

aby od Boha ako naozajstní manželia spolu spojení boli. Podľa toho Kristus povýšil na sviatosť 

manželskú zmluvu, uzatvorenú pred služobníkom Cirkvi. (Sv. Alf.) Manželská zmluva a sviatosť sú 
nerozlučné. (Pius IX. 22. aug. 1852) Kde jedno chýba, chýba i druhé. (Pius IX. 27. sept. 1862) No 

manželská zmluva, ktorá nebola ustanovená v takej forme (podobe) akú Cirkev predpisuje pred 

Bohom, je neplatná a daromná. (Sn. Tr. 24, 1) Neplatná manželská zmluva nemôže byť sviatosťou; 

ako ani víno, čo nie je naozajstné víno, pri omši nemôže byť krvou Kristovou. (Galura) Kde manželstvo 

kresťanov nie je sviatosťou, tam vôbec nieto nijakého manželstva. (Pius IX. 9. sept. 1852) Manželstvo 
je obraz spojenia Kristovho s Cirkvou. (Ef. 3, 52) Len jedna Cirkev je nevestou Krista; tak i muž má 

len jednu manželku. Kristus nerozlučne je spojený s Cirkvou; tak i spojenie manželov je nerozlučné. 
Spojenie Kristovo je plné milosti; tak i spojenie manželov. Kristus je hlavou Cirkvi, muž hlavou ženy. 

Cirkev poslušná je Kristovi, žena mužovi. Kristus a Cirkev sú oduševnení jedným Duchom, tak i muž 

a žena majú byť jedno. Kristus neopúšťa Cirkev a Cirkev nestáva sa nevernou Kristovi; ani manželia 

nebudú si nevernými. 

 

Už sv. Pavol a najdávnejší učitelia Cirkvi volajú manželstvo sviatosťou. 
 
Sv. Pavol nazýva manželstvo veľkou sviatosťou, lebo je obrazom milostiplného spojenia Kristovho s 

Cirkvou. (Ef. 5, 32) Ostatne, keď manželstvo zobrazuje milostiplné spojenie, musí i samo byť plné 

milosti, t.j. sviatosťou. Sv. Augustín hovorí: ≪Prednosť manželstva u ľudu Božieho spočíva v tom, že 

je svätou sviatosťou ≫. Sv. Ján Zlatoústy: ≪Kým pohania za šťastné mali manželstvo, z ktorého 

mnoho detí pochádzalo, kresťanom omnoho viac záleží na tom, že ono je svätou sviatosťou≫ Sv. 

Augustín: ≪Ako sviatosť krstu ostáva v tých, čo od viery odpadnú, tak i sviatosť manželstva ostáva v 

manželoch, ktorí druh druha opustili a znovu do manželstva vstúpili≫ Už Tertullian (†240) spomína 

manželstvo popri sviatosti krstu, birmovania a sviatosti oltárnej. Niektorí sv. otcovia domnievajú sa, 
že Kristus na svadbe v Káne ustanovil manželstvo. Aj všetky sekty, čo za dávnejších časov od Cirkvi 

odpadli, považovali manželstvo za sviatosť.  

— Čo môžeme z toho usudzovať ?  

— Cirkev okrem toho výslovne dosvedčila, že manželstvo je jedna zo 7 sviatostí, ktoré Kristus 

ustanovil. (Sn.Tr. 24, 1)  
 

3. Od kresťanského manželstva treba rozoznávať takzvané civilné manželstvo, 
ktoré nie je sviatosťou a nasledovne pre katolíckeho kresťana pred Bohom 
nijakým pravým a naozajstným manželstvom. 

 
Vlastným pôvodcom civilného (alebo občianskeho) manželstva je Luther; lebo on priznával štátu 

súdnu moc nad manželstvom. Čo Luther len z polovice urobil, to celkom urobila francúzska revolúcia; 

táto vyhlásila manželstvo za ≪občiansku zmluvu≫, ktorá sa pred štátnym služobníkom uzatvára. 
Civilné manželstvo je obligatórne (t.j. zaväzujúce), keď ženísi musia doň vstúpiť, aby ich manželstvo 

od štátu uznané bolo (také civilné manželstvo je v Nemecku, Francúzsku, Itálii, Belgicku, Nizozemsku, 
Švajčiarsku, v podunajských krajoch a Uhorsku); fakultatívne, keď ženíchom na ich vôli je 
ponechané, dať sa cirkevne alebo štátne sobášiť (také manželstvo je v Anglicku a Severnej Amerike); 

nútené, keď ženísi len vtedy môžu vstúpiť do manželstva pred svetským úradníkom, keď ich farár z 

nejakej od štátu neuznávanej príčiny sobášiť nemôže. (Toto manželstvo je v Rakúsku a Španielsku.) 
Civilné manželstvo nie je sviatosť, lebo sa doň nevstupuje spôsobom od Boha a Cirkvi predpísaným. 

Obligatórne civilné manželstvo teda nie je nič iné, ako štátny obrad, konaný na to, aby manželstvo 
bolo od štátu uznané. Katolíci smú sa podvoliť tomuto obradu, ak by štát inak neuznával ich 

manželstvo. (Pap. Bend. XIV. 17. feb. 1746) Avšak sobáš v kostole má čím skôr po civilnom výkone 

nasledovať a ženísi pred cirkevným sobášom majú odlúčene bývať (Pen. 15. Ján. 1866); lebo len po 

cirkevnom sobáši sú skutočnými manželmi. Tí katolíci, čo iba do civilného manželstva vstúpili a 

cirkevne sobášiť sa nedajú, nemôžu dostať rozhrešenie a sú vylúčení z prijímania sv. sviatostí, 
až svoj hriešny pomer premenia na manželstvo platné pred Bohom alebo celkom zanechajú. (Pen. 15. 

Ján. 1866) Ale katolíci, čo do fakultatívneho alebo núteného civilného manželstva vstupujú, sú 

vyobcovaní z Cirkvi. 

— Pápeži používajú najostrejší výrazy, keď o civilnom manželstve hovoria; pápež Pius IX. nazýva 

každé spojenie muža so ženou, čo nie je sviatosť, hoci by civilným zákonom úplne zodpovedalo, 
ohavným a kliatby-hodným súložníctvom. (Pius IX. 27. sept. 1852. Podobne hovorí Lev XIII. 21. apr. 

1878.) 
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Civilné manželstvo má pre štát zhubné následky; lebo podkopáva vieru, vážnosť a 

mravnosť. 
 

Civilné manželstvo je ≪osudná≫ ustanovizeň. (Lev XIII. 18. mar. 1895) Štát, ktorý obligatórne civilné 

manželstvo zavádza, podvracia zákon Boží; lebo Bohom predpísané cirkevné manželstvo považuje za 

neplatné, za súložníctvo (konkubinát). Čože by sme povedali, keby tak niekto chcel spraviť zákonom 

krádež, ktorá predsa od Boha je zakázaná? A či pri uvádzaní obligatórneho civilného manželstva je to 

inak? Samo sebou rozumie sa, že takou vzburou proti Bohu viera a vážnosť pred Bohom sa 

podkopáva. Ale podkopaním vážnosti Božej podkope sa i vážnosť ľudská. Tak je i za našich časov, 
ako skutočnosť dokazuje.  
— Civilné manželstvo podkopáva i mravnosť. Lebo civilne sobášeným uľahčuje sa rozvod (hrubá 

urážka, dlhšia neprítomnosť, nevernosť a pod. postačuje k rozvodu) a rozvedeným dovoľuje sa vstúpiť 
do nového manželstva. Následok toho je, že sa bezuzdnosti, takzvanej slobodnej láske socializmu, 

dokorán dvere otvárajú. To dokazujú i mnohé rozvody, aké po civilnom manželstve nasledujú. Len v 

samom Paríži asi za 2 roky po uvedení civilného manželstva bolo 5000 rozvodov, o 3 roky neskoršie 
už 20.000. (Weisz) Nie je to nič zvláštne; lebo veď pri civilnom sobáši niet ani sľubu vernosti, ani 
prísahy. 

 

7.2. Vlastnosti manželstva. 
 

Kresťanské manželstvo podľa prísneho nariadenia Kristovho je jednotné a 
nerozlučné. 
 
Kristus povzniesol manželstvo na stav evanjelickej dokonalosti, ktorý má vážnejšie povinnosti a viac 

ťažkostí, ako v čase pred Kristom. Preto s manželstvom spojil i viac milostí.   
 

1. Kresťanské manželstvo je jednotné, t.j. môže byť len medzi jedným mužom a 
jednou ženou. 
 
Boh chcel jednotnosť manželstva; lebo stvoril len jedného muža a jednu ženu. Aj Kristus poukázal na 
to, že manželstvo pôvodne bolo jednotné. (Mat. 19, 4) Manželstvo, ktorému udaná vlastnosť chýba, 

nemôže byť skutočným životom spoločným; lebo v takom manželstve budú ustavične domáce rozbroje. 
Avšak Boh za prvých časov trpel mnohoženstvo (tak sám Jakub mal dve ženy); Boh chcel tým prekaziť 

horšie zlo. No Kristus zakázal mnohoženstvo. (Luk. 16, 18) Preto i Cirkev najprísnejšie zakázala 
mnohoženstvo. (Sn. Tr. 23, 2) Mnohoženstvo ešte jestvuje u mohamedánov a židov na Východe; židia 

na Západe od stredoveku vzdali sa mnohoženstva s ohľadom na mravné pomery európskych národov. 
U jednotlivých národov bývalo i mnohomužstvo, ako napr. u Médov (Strabo) alebo u dávnych Britov 

(Casar). 

 

2. Kresťanské manželstvo je nerozlučné, t.j. manželia len potom môžu vstúpiť do 
nového manželstva, keď jeden z nich zomrel. 
 
Hlavným účelom manželstva je poriadne vychovávanie detí. Účel tento nedal by sa nijako dosiahnuť, 

keby sa manželstvo rozlúčiť mohlo. Čože by ozaj bolo z detí, keby sa manželia podľa ľúbosti rozísť 
mohli? Preto Kristus najprísnejšie zakázal manželom vstupovať do nového manželstva, kým obaja 

žijú. (Mat. 5, 32; Mar. 10. 11 a d.) Mojžiš síce výnimočne dovolil židom prepustiť svoje ženy; urobil to 

pre ich surovú povahu, od ktorej sa najhoršie následky obávať dali. (Mat. 19, 8) No Kristus zase zrušil 

toto dovolenie; on hovoril: ≪Čo Boh spojil, človek nerozlučuj≫ (Mat. 19, 4-9) Z toho dôvodu pápeži 
nikdy nedovolili právoplatným manželom vstúpiť do nového manželstva, zakiaľ obaja žijú; radšej 

dopustili najväčšie nešťastie, než by k dačomu takému boli privolili. Tak Henrik VIII., kráľ anglický, 

chcel sa rozviesť so zákonnou manželkou Katarínou Kastílskou a pojať si za ženu dvornú dámu Annu 

Boleynovu. Prosil o povolenie pápeža Klementa VII. Avšak pápež nedal mu ho, hoci kráľ nadobudol si 
mnohé zásluhy o katolícku vieru. Pápež nepopustil ani potom, keď najukrutnejšie začal 

prenasledovať katolíkov (1535) a do Anglie uviedol lutheránske učenie; inak nemohol, lebo nebol 

oprávnený zrušiť príkaz Boží. ≪Manželstvo je železná obruč≫. (Sv. Aug.) Dom môžeme opäť predať 

keď sa nám nepáči, ale nie je možné vrátiť ženu, ktorú niekto pojal za manželku. (Sv. Zl.) Skôr nech 

duša odlúči sa od tela, ako manžel od manželky. (Sv. Fr. S.) Keby však jeden z manželov, kým druhý 
žije, naozaj vstúpil do nového manželstva, spáchal by smrteľný hriech a druhé manželstvo bolo by 

neplatné. 
 — No ovšem z dôležitej príčiny môžu sa manželia dať odlúčiť druh od druha; ale napriek tomu 
nemôžu vstúpiť do nového manželstva, zakiaľ obaja žijú. (1. Kor. 7, 11) Doživotné rozlúčenie je možné, 

keď jeden z nich ťažko narušuje vernosť manželskú. (Mat. 5, 32) Narušením zmluvy stráca sa právo 
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nadobudnuté zmluvou. Rozlúčenie na čas môže sa stať, ak jeden z manželov vedie neporiadny život, 

s druhým zle nakladá, smrťou sa mu vyhráža a pod. Avšak také rozlúčenie má sa len súdne vykonať. 

Ale manželia zase môžu sa druh k druhovi vrátiť, kedykoľvek sa im zapáči; nepotrebujú sa pýtať 

nikoho. 
 

7.3. Účinky milosti v manželstve. 
 

Kresťanskí ženísi manželskou zmluvou dostávajú nasledujúce milosti: 

posväcujúca milosť rozmnožuje sa v nich a okrem toho udeľujú sa im ešte i 
zvláštne milosti, aké k vyplneniu povinností svojho stavu potrebujú. (Sn. Tr. 24) 

 
Zvláštne milosti sú nasledujúce:  

— 1. Ich obapolná láska sa posväcuje.  
— 2. Dáva sa im sila, aby obapolnú vernosť neporušene zachovali a mnohé ťažkosti svojho 

manželského stavu trpezlivo znášali. Akonáhle niekto do manželského stavu vstúpil, už nie je pánom 
svojej vôle, svojho majetku, svojho času, svojej osoby, ale závisí od vôle manžela a je akoby v jarme. 

≪Stav manželský je jarmo, v ktorom dvaja ťahajú≫. (Sv. Ambr.) K tomu prídu mnohé ťažkosti: 

choroby, chyby manželov, niekedy nepodarené dietky a pod. Ako keď ideme povedľa tŕnia, zachytíme 
sa a poškriabeme sa, tak i v stave manželskom mnohé protivenstvá očakávajú človeka. (Sv. Zl.) 
Rimania slovom nubere označovali toľko, čo vydať sa (nubes — chmára), lebo, kto sa vydáva, prípadne 

do manželstva vstupuje, zaťahuje sa akoby chmárou; nevie či z chmáry spŕchne tichý dážď a zúrodni 
zem a či z nej bude hrmieť a krúpy budú padať. (Did. Nis.) Keď niekomu majú odrezať nohu, podviažu 

mu žily aby z krvi nestiekol; tak i manželská zmluva plná milosti dodáva ženíchom sily, aby mnohým 

ťažkostiam svojho stavu nepodľahli.  
— 3. Konečne ženísi dostávajú potrebnú milosť, aby svoje dietky dobre vychovali a za nábožných 

kresťanov vzdelali. ≪Nešťastní to ženísi, čo pri vstupovaní do manželstva myslia len na rozkoš telesnú 

a nie na milosť a tajomstvá, ktoré sa sviatosťou manželstva vyobrazujú a udeľujú≫. (Pap. Rehor XVI.) 
 

7.4. Prekážky manželstva. 
 

Do manželstva smie sa len vtedy vstúpiť, keď proti nemu niet prekážky. Prekážky 
manželstva sú nasledujúce: 
 

1. Také, čo neplatným robia manželstvo, ako: nútenie, nedostatočný vek, pokrvnosť, 

švagorstvo, manželský zväzok, vyššie posviacky, slávnostný sľub, rôznosť 
v náboženstve medzi kresťanmi a nekresťanmi. 
 

Nútenie. Keby sa niekomu strach naháňal, napr. keby sa mu nespravodlivým spôsobom hrozilo 

smrťou alebo vydedením, aby do istého manželstva vstúpil, nuž manželstvo také bolo by neplatné.  

— Nedostatočný vek: chlapci mladší 14 rokov, dievčatá mladšie 12 rokov nemôžu vstúpiť do 

manželstva; a predsa na Sicílii a na iných miestach niekedy sa stáva, že duchovná a telesná dospelosť 

už skôr nastúpi a že tu i tam už pred týmito rokmi do manželstva vstupujú.  
— Pokrvnosť je napr. medzi bratom a sestrou (títo nijako nemôžu vstúpiť do manželstva), medzi 

bratrancami a sesternicami (títo môžu sa ženiť a vydávať len s pápežskou dišpenzáciou, ďalší príbuzní 

s biskupskou). Už prirodzený mravný cit protiví sa manželstvám medzi príbuznými; také manželstvá 

boli by i mravnosti veľmi nebezpečné. Ani by príbuzní voči príbuzným nemali veľkej úcty. Keby 

manželstvá medzi príbuznými dovolené boli, nuž by rodičia svojim dietkam veľmi ľahko nanútili za 

manželov alebo manželky i takých príbuzných, ktorí by ich budúce šťastie celkom pokazili. Dietky z 
takých manželstiev bývajú duchovne i telesne biedne: hluchonemé, blbé, spotvorené.  
— Švagorstvo vzniká zo sňatku manželského; manžel nemôže si pojať za ženu niektorú pokrvnú 
svojej manželky, napr. matku, dcéru alebo sestru svojej zomrelej ženy, a manželka nesmie sa vydať 

za otca, syna alebo brata svojho zomrelého muža. Avšak pokrvní manžela a manželky medzi sebou 

nie sú v švagorstve. Preto napr. brat manželov bez prekážky môže si pojať za ženu manželkinu sestru. 

Tí, čo v švagorstve sú veľmi blízki, môžu vstúpiť do manželstva s pápežskou, ďalší s biskupskou 

dišpenzáciou.  
— Manželský zväzok. Kto do jedného platného manželstva vstúpil, nemôže vstúpiť do druhého, kým 

prvé manželstvo smrťou manžela alebo manželky nie je rozviazané. Keby sa žena jedného muža, ktorý 

za mŕtveho bol vyhlásený, za druhého bola vydala, musela by sa naskutku vrátiť k prvému mužovi, 

akby sa ukázalo že prvý je živý.  

— Vyššie posviacky a slávnostné sľuby. Kňazi, jahni a podjahni nemôžu sa ženiť; ani tí, čo do 
rehole vstúpili a tam slávnostný sľub čistoty zložili, ako františkáni, dominikáni atď.  
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— Rôznosť v náboženstve. Kresťan nijako nemôže pojať za ženu nekresťanku, napr. židovku, 

mohamedánku. Len keby sa obrátenie celej krajiny očakávať dalo, mohol by dišpenzovať pápež.  

— Okrem týchto sú ešte dve čisto cirkevné prekážky manželstva: duchovné príbuzenstvo a verejná 

počestnosť. Lebo štát tieto neuznáva, nuž Cirkev od oboch obyčajne rada dišpenzuje. Duchovné 

príbuzenstvo vzniká skrze krst alebo birmovanie; kto krstí, birmuje alebo pritom je kmotrom, ten 
stane sa duchovne príbuzným s pokrsteným alebo birmovaným a jeho rodičmi a s týmito nemôže 

vstúpiť do manželstva. Verejná počestnosť vzniká z platného zasnúbenia (i z nedovŕšeného 

manželstva); ženích nemôže vstúpiť do manželstva ani s matkou, ani so sestrou, ani s dcérou svojej 

nevesty, a táto ani s otcom, ani so synom, ani s bratom svojho ženícha. 

 

2. Také, čo manželstvo iba nedovoleným robia, ako: zakázaný čas, rôznosť 

kresťanského vierovyznania, zasnúbenie, jednoduchý sľub, neznalosť náboženstva. 
 

—  Zakázaný čas je v advente až do sviatku sv. Troch kráľov a od Popolcovej stredy až do Bielej 

nedele. Viď 5. cirkevné prikázanie. (Sn. Tr. 24, 10)  

— Rôznosť kresťanského vierovyznania. Manželstvá medzi katolíckymi a nekatolíckymi kresťanmi 

(protestantmi, starokatolíkmi, nezjednotenými grékmi) dovoľuje Cirkev len za istých podmienok. Viď 
o krížených manželstvách.  

— Zasnúbenie. Kto sa s niektorou osobou už zasnúbil, nemôže vstúpiť do manželstva s druhou, kým 

prvé zasnúbenie nie je rozviazané.  

— Jednoduchý sľub. Neslávnostný sľub ustavičnej čistoty, sľub neženiť alebo nevydať sa, vstúpiť do 

rehole, stať sa kňazom, prekáža vstúpeniu do manželstva.  
— Neznalosť náboženstva. Ženísi, ktorí základné pravdy kresťanského náboženstva nevedia, musia 

sa pred oddaním najprv lepšie dať poučiť; lebo inak nebudú vstave dať svojim dietkam prvú výučbu 
náboženstva. Preto pred sobášom býva skúška z náboženstva. Za našich časov, kde výučba školská 

o mnoho rokov dlhšie trvá, ženísi pred sobášom poučujú sa iba o povinnostiach svojho stavu. 
 

3. Čisto štátne prekážky manželstva, ako maloletosť, vojenský stav, vdovstvo. 
 
V Uhorsku napr. ženísi mladší 24 rokov musia od otca svojho mať privolenie k manželstvu (ak otec 

zomrel, od tútora alebo od patričnej svetskej vrchnosti); tí, čo vojenskej povinnosti ešte zadosť 

neurobili, potrebujú dovolenie svetskej vrchnosti; vdova môže sa vydať len o 10 mesiacov po smrti 

mužovej a pred uplynutím tohto času len s dovolením ministra spravodlivosti.  
— Štátne zákony v manželských záležitostiach musia sa tiež zachovávať, nie snáď len zo strachu pred 

pokutou, ale z ohľadu na Boha. (Pius VIII.) Veď svetská vrchnosť rozkazuje namiesto Boha. (Rim. 13, 

1) Niečo iné bolo by, keby svetské zákony protirečili príkazom Božím. 
 

Cirkevná vrchnosť z dôležitých príčin zvykla dišpenzovať od niektorých prekážok 
manželstva; to isté robí i svetská vrchnosť. 
 
Od niektorých prekážok manželstva môže dišpenzovať len pápež, tak od veľmi blízkej pokrvnosti alebo 

švagrovstva; od ostatných dišpenzuje biskup, sčasti z vlastnej moci, sčasti s plnomocenstvom 

pápežským.  
— Ale od prekážok manželstva, ustanovených od samého Boha, nemôže dišpenzovať ani len pápež, 

tak od pokrvnosti medzi bratom a sestrou, od nedostatočnej dospelosti, od nútenia.  
— Pápež nikdy nedišpenzuje otčima s pastorkyňou, ani svokra s nevestou; veľmi zriedka dišpenzuje 

od prekážky vyšších posviacok, slávnostného sľubu, rôznosti náboženskej medzi kresťanmi a 

nekresťanmi, od duchovného príbuzenstva medzi kmotrami a ich krstnými dietkami, od príbuzenstva 

medzi strýcom, prípadne ujcom, a dcérou od brata, prípadne od sestry; medzi strynou alebo tetkou a 
synom od brata alebo sestry. Ochotnejšie dišpenzuje sa pri čisto cirkevných prekážkach manželstva; 

lebo ≪svornosť so štátnou mocou už sama sebou je veľmi oprávnenou príčinou dišpenzácie≫. 

(Rauscher)  

— Za každú dišpenzáciu požaduje cirkevná vrchnosť istý poplatok (taxu) podľa zámožnosti ženíchov, 

ktorý sa obyčajne na cirkevné ciele vynakladá. 

 

Keby sa manželstvo stalo s prekážkou, ktorá ho neplatným robí, musí sa buď 
rozviazať alebo prekážka odstrániť skrze dišpenzáciu a zmluva manželská ešte raz 

obnoviť. 
 

Ak neplatnosť manželstva verejne je známa, zmluva manželská musela by sa ešte raz obnoviť v kostole 
pred farárom a dvoma svedkami; ak neplatnosť ostala tajnou, zmluva obyčajne obnovuje sa len medzi 
štyrmi očami. Keď však len jeden manžel vie o neplatnosti a druhý, keby sa o prekážke manželstva 

dozvedel, použil by ju k rozviazaniu manželstva, alebo keby sa tým šťastie manželov pokazilo, nuž 
pápež môže dišpenzovať od obnovenia zmluvy a vyhlásiť manželstvo za platné. (To je takzvané 
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zahojenie manželstva v koreni.) Aby sa prekážky manželstva ľahšie objavili, k tomu cieľu na farskom 
úrade za prítomnosti dvoch svedkov býva takzvaná skúška ženíchov. Ženísi, ktorí by vtedy úmyselne 

zamlčali prekážku, čo manželstvo neplatným robí, spáchali by ťažký hriech. Aby sa prekážky 
manželské ľahšie objavili, konajú sa v kostole tri razy ohlášky každého zväzku manželského. 
 

7.5. Obrady pri sviatosti manželstva. 

 

1. Vstúpeniu do manželstva podľa predpisu cirkevného predchádza: 
zasnúbenie, trojnásobná ohláška a prijatie sviatosti pokánia a oltárnej. 

 
1.1. Zasnúbenie spočíva v nasledujúcom: dve slobodné osoby, muž a žena, po 

náležitom rozvážení sľubujú si navzájom, že sa v istý čas druh s druhom sobášiť 
budú. 
 
Lebo zasnubovania (oddavky) bez rozvahy mávajú zlé následky, nuž mladí ľudia majú si najprv dobre 

rozvážiť taký krok. ≪Koniec manželstva, do ktorého sa z rozpustilosti a prostopašnosti vstupuje, vždy 

býva nešťastný≫ (Meh.) Mladí ľudia sa tiež majú najskôr poradiť u svojich rodičov a dobre 

zmýšľajúcich priateľov. Sv. Písmo napomína: ≪Synu, bez porady nerob nič, potom nebudeš po 

účinku nič ľutovať≫ (Sir. 32, 24) Najprv majú sa tiež modliť k Bohu. Lebo rozumná žena je len od 

Boha. (Prísl. 19, 14) Modlitba musí byť pri tak vážnej záležitosti, ako je nerozlučný zväzok manželský. 
(Sv. Ambr.) Pri voľbe nemá sa výlučné hľadieť na peniaze, vysoký rod atď., ale v prvom rade na cnosť 
a nábožnosť. Najlepším venom pre ženíchov kresťanských je náboženstvo a cnosť: lebo muž, ktorý 

Boha nemiluje, nebude milovať ani svoju družku života. (Meh.) Kto v manželstve spokojnosť hľadá, 

uchádza sa o mladuchu nie zlatom, ale cnosťou ozdobenú (Sv. Aug.); hľadí na krásu duše a 
ušľachtilosť mravov. (Sv. Zl.) Ak ženísi hľadajú božské, dostanú i pozemské; no ak nedbajú o božské, 

vystane im i pozemské. (Sv. Zl.) Krásne telo, keď krásna duša v ňom nebýva, môže pútať na čas, ale 

nie nadlho. Kde láska nemá inú pohnútku, len telesnú, tam zhasne. (Sv. Zl.) No nijako nemáme haniť 

takých, čo pri voľbe manželky svojej i na pozemské veci ohľad majú, ako na krásu, majetok, vysoký 
rod atď., lebo všetky tieto veci nestoja v ceste svätosti manželstva. (Rim. katech.) Kto cnostný život 

vedie, iste nájde dobrú manželku. ≪Dobrá žena dostane sa bohabojnému a bude daná mužovi pre 

dobré skutky jeho≫. (Sir. 26, 3)  

— Čo je pri vstúpení do rehole noviciát, to je pri manželstve čas od zasnúbenia až do sobáša, takzvaný 

stav oddancov. Po tento čas majú si oddanci zrelo rozvážiť krok, aký urobiť zamýšľajú a všestranne 
sa pripraviť k budúcemu manželstvu. V stave oddancov majú sa vyhýbať každému podozrivému 

obcovaniu s inými pytačmi, nebývať spolu (Sn. Tr. 24, 1) a vôbec poctivo sa držať. ≪Oj, šťastní 

mládenci a panny, čo s nepokazeným srdcom idú k oltáru! Aká silná bude ich láska, aká úprimná 

ich vzájomná dobroprajnosť, aké pevné ich priateľstvo! Nepokazený mládenec preto tak vrúcne bude 

milovať svoju ženu, lebo je prvá a jediná, ktorú poznal≫. (Sv. Zl.) Tí však, čo nepoctivo žili, v 

manželstve skoro budú sýti druh druha; namiesto aby sa milovali budú sa navzájom nenávidieť. 
Oddanci majú si tiež úprimne a bez všetkej lži a pretvárky objasniť všetky okolnosti, ktorých známosť 

musí byť potrebná alebo želateľná, aby osoba, akú si volia, k budúcemu manželstvu privoliť mohla. 
Kto používa lož a pretvárku, pripravuje si mnoho problémov, horkosti a nešťastné manželstvo.  
— Zasnúbenia sa robia najprv zväčša potajomky (jedna osoba robí ponúknutie, druhá privoľuje) a 

neskoršie opakujú sa pred svedkami písomne v takzvanom snubnom kontrakte. Často viažu sa 

zasnúbenia na podmienky, napr. ak otec privolí a pod. Ale keď oddanci po zasnúbení poznajú, že by 

zamýšľané manželstvo mohlo byť nešťastné, nuž s obapolným uzrozumením môžu rozviazať 

zasnúbenie; jeden z nich je k tomu oprávnený i vtedy, keby sa druhý ťažko previnil, napr. nedržal 

slovo, stal sa neverným, dopustil sa krádeže, alebo keby sa s ním stala neočakávaná premena, napr. 
keby o majetok prišiel, ťažko ochorel a pod.  
 

1.2. Ohláška deje sa nasledujúcim spôsobom: ženísi ohlasujú sa vo farskom kostole 

svojom po tri po sebe nasledujúce nedele alebo sviatky pri verejných bohoslužbách. 
(Sn. Lat. 1215; Sn. Tr. 24, 1) 
 
Pri ohláškach udávajú sa mená, stav, rodisko a bydlisko ženíchov. Účelom ohlášok je zistiť nejaké 

prekážky manželstva a oznámiť to farskej obci, aby sa potom pre spolužitie manželov nepohoršovala. 
V deň poslednej ohlášky ešte nijako nesmie byť sobáš; keby ženísi po 6 mesiacoch od poslednej 

ohlášky nevstúpili do manželstva, ohlášky musia sa opakovať. Zo zvláštnej príčiny, keď napr. nastáva 
čas adventný alebo pôstny, môžu sa ženísi s dovolením biskupským len raz ohlasovať. Vo veľmi 

zriedkavých prípadoch, ako pri sobášoch na smrteľnej posteli alebo u osôb z panovníckych rodín a 
pod., ohlášky bývajú celkom vynechané. 
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1.3. Prijatie sv. sviatostí pokánia a oltárnej pred sobášom je predpísané, lebo ženísi 

pri vstúpení do manželstva majú byť v stave milosti, aby mali účasť na sviatostných 
milostiach manželstva. 
 
Ženísi majú prijať sviatosť pokánia a oltárnu, a síce aspoň tri dni pred svadbou svojou. (Sn. Tr. 24, 
1) Spoveď má byť z celého života, lebo táto spôsobuje hlbší žiaľ a poskytuje väčší pokoj svedomia. 

Ježiš Kristus, ktorý za hodné uznal dostaviť sa na svadbu v Káne, má teda prísť i k ženíchom, aby 

ich posvätil a ich manželstvo milosťou a požehnaním naplnil. Šťastní ženísi, čo Hosťovi nebeskému 

dôstojný príbytok v srdci svojom prichystajú. Smú dúfať, že ostane u nich, pokiaľ manželstvo potrvá 
a v hojnej miere udelí im poklady svojej milosti. Tí však, čo sv. sviatosti nehodne prijímajú a v stave 
smrteľného hriechu do manželstva vstupujú, nedostanú od Boha nijaké milosti, ale privodia si i kliatbu 

Božiu; takí ženísi ponášajú sa na vojakov, čo bez zbrane do vojny idú. 
 

2. Manželská zmluva podľa prísneho cirkevného nariadenia musí sa uzatvárať 
pred miestnym farárom ženíchov a pred dvoma svedkami; môže sa 

uzatvárať i pred iným kňazom, ktorý od miestneho farára ženíchov je 
splnomocnený. 

 
Spomenuté nariadenie stalo sa na sneme Tridentskom. (24, 1) Sobáš teda má byť verejný (dvaja 

svedkovia totiž sú predstavitelia farnosti) a zároveň cirkevný. Už v dávnej Cirkvi vstupovalo sa do 

manželstva pred biskupom. Sv. Ignác, biskup antiochijský (†107), hovorí: ≪Slušné je, aby ženísi len 

s vedomím a schválením biskupským do manželstva vstupovali, aby manželský zväzok podľa vôle 

Božej zavŕšený bol≫. Boh to bol, čo k Adamovi priviedol Evu; Boh musí zviazať i svätú pásku 

manželstva. (Sv. Fr. S.) Manželstvo posväcuje sa kňazským žehnaním. (Sv. Ambr.) Každá zmluva 
manželská, čo sa neuzatvára podľa formy (podoby) Tridentského snemu, teda nie pred miestnym 

farárom ženíchov a pred svedkami, je pred Bohom neplatná a daromná. (Sn. Tr. 24,1) Čo teda máme 

si pomyslieť o takzvaných civilných sobášoch ? Len v tých krajoch, kde toto manželsko-zákonné 
ustanovenie snemu Tridentského ešte nebolo vyhlásené alebo doteraz nikdy sa nezachovávalo, 
alebo hoci predtým sa zachovávalo, no dávno vyšlo zo zvyku, môže sa platne vstúpiť do manželstva i 

bez formy ustanovenej snemom Tridentským. 
 

3. Sobáš obyčajne býva v kostole pred poludním so slávnostnými obradmi a 
v spojení s obetou omše sv.  

 

Sobáš je dôležitý a na celý život rozhodujúci úkon; on je ≪veľká sviatosť≫. Preto sluší sa, aby ženísi 

pri tomto dôležitom úkone s najväčšou nábožnosťou prítomní boli a nie hneď z kostola sa ponáhľali, 

ale istý čas strávili vzdávaním vďaky pred svätostánkom. Tak robili už prví kresťania: modlitbou 
spečaťovali a sv. obetou upevňovali svoj manželský zväzok. (Tert.) A Cirkev žiada to ešte dnes; lebo do 

omšovej knihy prijala i zvláštnu omšu za ženíchov.  
— Ak sobáš z dôležitej príčiny má sa konať potajomky pred dôvernými svedkami, musí sa prosiť o 

dovolenie biskupské. (Bened. XIV. 17. nov. 1741.) To samé vo viacerých diecézach platí o sobášoch 
popoludňajších. Výnimočne sobáš môže byť i na smrteľnej posteli k napraveniu daných pohoršení a 

takzvaná pasívna asistencia v úradnom príbytku farárovom; pasívna asistencia bývala niekedy v 

Uhorsku pri vstupovaní do zmiešaného manželstva, keď ženísi nechceli pristať na katolícku výchovu 
všetkých detí z takého manželstva. Teraz taká pasívna asistencia až nebýva, lebo biskupi dovoľujú 

vstúpiť do zmiešaného manželstva len takým ženíchom, ktorí pred svetskou vrchnosťou uzavreli 

zmluvu, že všetky ich dietky v náboženstve katolíckom vychovávať sa budú. 
 

Obrady sobášne znázorňujú povinnosti manželov i milosti, akých sa účastnými 

stavajú. 
 
Ženísi pristúpia k oltáru (kde je Kristus, od ktorého všetky milosti pochádzajú); mladucha má veniec 

na hlave (niekedy i mladoženích na pravom ramene). Veniec znamená víťazstvo nevinnosti, až doteraz 

zachovanej. Ženísi si kľaknú pred oltárom, ženích sprava, nevesta zľava. (Veď ženích je hlava rodiny.) 
Za nimi stoja svedkovia. Ženísi nahlas dosvedčujú kňazovi, že dobrovoľne a bez prinútenia do 

manželstva vstupujú (na prípadnú otázku kňazovu odpovedajú ≪áno≫) a potom navzájom sľubujú 

si lásku, vernosť a mladucha okrem toho i poslušnosť. (V niektorých diecézach hneď po sobáši 
skladajú prísahu lásky a vernosti, ak im ju kňaz predrieka.) Nato podajú si pravé ruky, ktoré kňaz 
štólou obvinie (aby na nerozlučnosť manželského zväzku poukázal) a žehná, keď súčasne v mene 

Cirkvi schvaľuje manželstvo. Potom kňaz obyčajne svätí sobášne prstene (inde robí to hneď po 

dosvedčení ženíchov, že dobrovoľne a bez prinútenia do manželstva vstupujú) a nastokne ich na 

predposledný prst ruky ženíchov a síce prsteň ženíchov neveste a nevestin ženíchovi. (Prstene, u 
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ktorých pre okrúhlu podobu nevidno, kde sa končia, pripomínajú nerozlučnosť manželstva a 

napomínajú ženíchov, aby v živote zachovali vernosť, ktorú pred oltárom sľúbili.) Niekde po sobáši 

býva krátka modlitba za novomanželov a potom i sv. omša za nich. Pri tejto, ak obaja sú katolíci a 

predtým ešte neboli v manželstve, dostanú slávnostné požehnanie ženíchov. Tým vyprosuje sa im 

pokoj, šťastie, dlhý život atď. Požehnanie toto udeľuje Cirkev podľa príkladu Božieho, lebo Boh tiež 

požehnal Adama a Evu v raji. (1. Mojž. 1, 28) V gréckej cirkvi je obyčaj, po skončení všetkých obradov 
sobášnych dávať novomanželom k požívaniu svätené víno. (Víno, čo rozpaľuje, je odznakom lásky. 

Víno je tým lepšie a ohnivejšie, čím je staršie; aj obapolná láska manželov má s pribúdaním rokov 

stať sa vždy vrúcnejšou a svätejšou. Ak sa víno dobre nezatvorí, stratí vôňu i chuť, ba stane sa 

takrečeno vodou; tak i láska manželov ochladla by, keby zlé jazyky počúvali, a ich šťastie manželské 
bolo by zmarené.) Nádobu, z ktorej novomanželia pili, potom rozbijú a odhodia (lebo manžel neverný 

bude od Boha zavrhnutý ako rozbitá nádoba). Doma potom býva veselie alebo svadobná hostina. 

Samo sebou nie je to nič zlé, lebo veď i Syn Boží bol na takej hostine. No ak novomanželia pritom 

oddávajú sa rozpustilým a necudným zábavám, nuž hneď zase oblokom vychádzajú milosti, aké v 
kostole obdržali. Tisíckrát lepšie urobili by teda, keby tento dôležitý deň bez svetských veselostí a viac 

v bohabojnosti a modlitbe strávili. 

 

7.6. Povinnosti manželov. 
 

Manželia majú nasledujúce povinnosti: 
1. Žena je povinná mužovi poslušnosťou, lebo muž je námestníkom Božím v rodine. 
 
Že muž je znamenitejší ako žena, vyplýva už z toho, že muž najprv bol od Boha stvorený a žena len 

z neho bola utvorená; ďalej z toho, že žena mužovi za pomocnicu bola daná. (1. Kor. 11, 9 a d.) Muž 

teda je hlavou rodiny, žena však akoby telom. Ako telo nasleduje hlavu, tak i žena má nasledovať 
muža (Sv. Aug.) Muž je hlavou ženy, ako Kristus je hlavou Cirkvi. Ako teda Cirkev Kristovi je poddaná, 

tak i ženy vo všetkom majú byť poddané mužom svojim. (Ef. 5, 24) Preto tiež má žena ukázať sa v 

kostole so zakrytou hlavou; toto má naznačiť, že pod vládou muža stojí. Muž voči tomu obnažuje 

hlavu, lebo mimo Boha nemá nikoho nad sebou. (1. Kor. 11, 10) Žena má báť sa muža (Ef. 5, 33), t.j. 

preukazovať mu príslušnú úctu.  
— Že žena má poslúchať muža, nariadil Boh len po zhrešení prvých ľudí. (1. Mojž. 3, 16) Lebo totiž 

Eva najprv jedla zo zakázaného ovocia v raji a za nadvládou pachtila, preto teraz musí byť poddaná, 

mužovi. (Sv. Efr.)  
— Muž teda smie rozkazovať žene, avšak len s vľúdnosťou, láskavosťou a miernosťou. Má povážiť, 

že žena je úplne rovnocenná s mužom. Boh vzal ženu nie z hlavy mužovej, lebo nepanuje nad ním; 
ani z nôh, lebo nie je mu slúžkou alebo otrokyňou, ale vzal ju z prostriedku (t.j. z rebra), lebo s ním 

je rovnocenná. Preto sv. Ambróz privoláva mužovi: ≪Nie si pánom, ale manželom; máš nie slúžku, ale 

manželku. Boh chce, aby si jej nedal pocítiť svoju presilu≫. Žena i pre slabšiu prirodzenosť svoju má 

nárok na šetrné zaobchádzanie. (1. Petr. 3, 7) Ako príroda najviac chránila tie údy telesné, čo sú 

najslabšie, tak i žena ako slabšia stránka v manželstve má všetko právo na šetrné zaobchádzanie. 
(Ľud. Leon.) No veľká hanba je pre muža, nie pre ženu, keď k bitke sa utieka. Taký muž ponáša sa na 

divokú zver. (Sv. Zl.)  

— Muž ako námestník Boží v rodine preto má viesť i domácnosť. ≪Anjel zjavil sa nie Márii, ale Jozefovi 

a napomenul ho, aby do Egypta utekal, lebo spravovať domácnosť patrí mužovi≫ (Sv. Vinc. Fer.) 
 

2. Muž a žena zaviazaní sú k obapolnej láske, vernosti a pomoci vo všetkých pomeroch 
životných. 
 
Mužovia majú milovať svoje ženy, ako Kristus Cirkev (Ef. 5, 25), ako svoje telá (Ef. 5, 25), ako seba 

samých. (Ef. 5, 33) Manželia majú sa navzájom milovať nie snáď iba láskou prirodzenou; lebo veď to 

robia i zvieratá. Majú sa milovať navzájom nie snáď iba láskou ľudskou; lebo to robia i pohania. Ba 

muži majú milovať svoje ženy, ako Kristus Cirkev, a ženy majú milovať svojich mužov, ako Cirkev 
Krista. (Sv. Fr. S.) Táto láska teda má byť Svätá. Preto manželia majú trpezlivo a zhovievavo znášať 
slabosti svoje alebo ich veľkodušne prehliadať. Príklad všetkým manželom dáva grécky filozof 

Sokrates, ktorý mal veľmi zlostnú ženu menom Xantipu. Keď ho táto jedovatou rečou napádala, robil 
si z toho, ako povedal, tak málo ako z hrkotania voza. Keď raz predo dvermi vyučoval svojich žiakov, 

hrešila ho žena z horného obloka a konečne vyliala naňho džbán vody. Tu povedal Sokrates; ≪Veď 

som vedel, že po takej hrmavici príde lejak≫, usmial sa a odišiel preč. (Meh.) Obzvlášť má žena hľadieť 

napraviť muža nie tak výčitkami a zvadou, ako skôr mlčaním, trpením a modlitbou. Takýmto spôsobom 

i sv. Monika, matka sv. Augustína, obrátila svojho muža Patricia: ≪hovorila k nemu viac svätými 

mravmi svojimi, ako slovami≫. (Sv. Aug.) Najopatrnejšie ženy vedia mlčaním nakloniť si víťazstvo na 
svoju stranu. No akonáhle manželia vadiť sa začnú, pokazia celé šťastie svoje a už majú peklo na 
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zemi. Lebo, kde niet pokoja, tam nechutí pokrm, ani nápoj, ani spánok, chýba každá potecha a radosť, 

hoci by manželia akokoľvek bohatí boli.  
— Manželia musia zachovať si obapolnú vernosť (Žid. 13, 4), t.j. nesmú držať s inými; majú sa 

starostlivo vyhýbať i tieňu nevernosti, teda ani len dôverne neobcovať s inými. Lebo z toho vzniká 

žiarlivosť, ktorá všetko manželské šťastie pokazí. ≪Ani najväčšia chudoba, nevyliečiteľná choroba, 

oheň a meč nie sú také zlo, ako toto≫. (Sv. Zl.) U židov manželia, ktorí sa proti vernosti previnili, boli 

kameňovaní, lebo zločin tento považoval sa za rovný vražde. (3. Mojž. 20, 10) Sv. Pavol hlása takým 
večné zatratenie. (Ef. 5, 5) Ženísi pri sobáši dávajú si prstene, ktoré sa niekedy používajú i k pečateniu 

listov; tým má sa označiť, že ich srdce bude zapečatené a zamknuté proti každej náklonnosti k 
niektorej inej osobe. (Sv. Fr. S.) Sebe však navzájom nesmú manželia nič odoprieť (1. Kor. 7, 1—5 ); 

no majú sa chrániť všetkých bujností (Tob. 6, 17) a mať len ten účel, ktorý archanjel Rafael Tobiašovi 

udáva (Tob. 6, 22), inak diabol dostane moc nad nimi. (Tob. 6, 16) Mnohí manželia večne zahynú, 

lebo sa neodpustiteľne zdráhajú plniť manželské povinnosti, alebo prekračujú medze aké príroda, 

poctivosť a miernosť určili telesnosti. (Sv. Hier.)  
— Obapolná pomoc spočíva v nasledujúcom: Manželia musia spolu bývať a nesmú sa opustiť pri 

ťažkostiach alebo v nešťastí (vyhovára ich len cesta, práca na inom mieste a pod.); musia sa navzájom 
podporovať pri výchove detí, pomáhať si v chorobe, potešovať sa v nešťastí, umožňovať si vyplnenie 

svojich náboženských povinností atď. Na pomoc Adamovi stvoril Boh Evu; lebo povedal: ≪Nie je dobré 

človeku, keď je samotný; urobme mu pomoc, podobnú jemu≫. (1. Mojž. 2, 18) Ale bieda je to, keď 

žena namiesto pomoci je mužovi krížom. (Galura) Žena nemá byť skalou, o ktorú sa muž roztriešti a 

stroskotá, ale má byť podobná prístavu, kde muž nachádza odpočinok po veľkých trampotách tohto 

života. Oj, aký poľutovania hodný je osud muža, ktorý hanebne musí zahynúť v prístave vlastného 
domu svojho, lebo tá, čo mala mu uľahčiť ťarchu starostí, robí ju ešte ťažšou! (Ľud. Leon.) Boh 
dobrotivý prikladá dokonalej žene vyššiu cenu, ako najvzácnejším drahokamom. (Prísl. 31, 10) 

Drahokamy slúžia k ozdobe; ich majiteľ v čase blahobytu má drahocennú okrasu, v núdzi však 

prinášajú mu pomoc. Tak i dobrá manželka už sama sebou je prameňom bohatstva; ona je prevzácny 

klenot, čo vo všetkých premenách životných má veľkú cenu. (Ľud. Leon.)  
 

3. Muž a žena majú tiež spoločne sa starať o svoje dietky a tieto po kresťansky 

vychovávať. 
 

Deti práve tak málo sú vlastníctvom rodičov, ako majetok; ony sú dar Boží (Ž. 126, 3); ony sú tvory 

najvyššej Bytosti, určené k vyššiemu blahoslavenstvu; ony sú dietky nebeského Otca, čo Boha v nebi 

volajú Otcom svojim. Deti sú od Boha zverené rodičom iba na výchovu. Rodičia teda sú vlastne len 

služobníci Boží, ktorí sa pri vychovaní svojich detí musia podrobiť vôli Božej. 

 

Muž a žena majú sa starať o deti svoje nasledujúcim spôsobom: majú sa vyhýbať 
všetkému, čo by zdraviu ich detí škodlivé byť mohlo; majú dávať deťom každodennú 

výživu; konečne majú starať sa o ich budúce zaopatrenie. 
 

Rodičia teda predovšetkým majú sa strániť všetkého, čo by zdraviu ich detí na ujmu byť mohlo. 
Rodičia musia sa chrániť náruživosti a bujnosti, lebo ich chyby a neduhy ľahko stanú sa dedičstvom 

ich detí. Jablko ďaleko od stromu nepadá. Rodičia nesmú doma zanechať malé deti na seba samé a 

k tomu snáď ešte zháňať sa po zábavách. Pováž, akí starostliví boli Jozef a Mária, keď Ježiška na 
ceste domov stratili; po 3 dni hľadali ho s bolesťami. (Luk. 2, 48) S akou starostlivosťou opatrujú 
svoje mladé už i vtáci nebeskí! Taký slabý vták neopúšťa hniezda, aby vajcia jeho nevychladli a keď 

mladé už sa vyliahli, zo všetky strán nosí im pokrm v zobáku svojom. Učte sa, vy rodičia, od tohto 

vtáka starať sa o svoje deti. (Ľud. Leon.)  
— Rodičia sú povinní prácou zaslúžiť svojim dietkam každodenný chlieb a všetko, čo k udržaniu 

života je potrebné. Už i divé zvery živia svoje mladé. A predsa niektorí rodičia tak sú ukrutní, ako 

pštros na púšti (Jer. nar. 4, 3), ktorý totiž vajcia svoje ponecháva horúcemu piesku na púšti a preč 
odchádza. Rodičia neomylne dopúšťajú sa chyby, keď slabé deti svoje už privčas k ťažkej práci nútia. 

≪Nie deti majú rodičom zhromažďovať poklady, ale rodičia deťom≫. (2. Kor. 12, 14) Konečne rodičia 

majú sa starať o budúce zaopatrenie detí. Pováž, ako sa už vtáci nebeskí starajú o zaopatrenie 
svojich mladých. Ako namáha sa vták, aby svoje mladé lietať naučil, žeby sa v budúcnosti samy mohli 

vyšvihnúť do povetria. Tým viac rodičia mali by sa postarať o budúce zaopatrenie svojich detí: majú 
nadobudnúť a poručiť dietkam istý majetok, takzvané dedičstvo (márnotratnosť rodičov teda je zločin 

na dietkach); majú dať svoje dietky vyučovať v škole a vzdelať ich k istému povolaniu alebo stavu, ku 

ktorému dietky chuť majú (no rodičia vôbec nemajú právo nútiť svoje dietky do istého povolania alebo 
stavu; môžu im len radiť); majú viesť deti k bohabojnosti, čím sa najlepšie postarajú o ich súčasné i 

večné šťastie. Právom hovorí Dávid: ≪Mladý som bol a zostarol som, ale nevidel som spravodlivého, 

že by bol opustený, ani deti jeho chodiť po žobraní≫. (Ž. 36, 25) Konečne rodičia majú sa modliť za 

svoje dietky. Tým vyprosia pre ne požehnanie Božie. Tak Jób po všetky dni modlil sa a konal obety 

zápalné za dietky svoje, keby snáď boli zhrešili proti Bohu (Jub 1, 5); tak robila sv. Monika a síce s 
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veľkým úspechom. ≪Rodičia často majú zhovárať sa o Bohu s dietkami svojimi, ale ešte častejšie s 

Bohom o dietkach svojich≫. (Sv. Fr. S.) Napokon rodičia na smrteľnej posteli nemajú vydediť ani 
jedno dieťa, hoci k tomu právo majú. Hoci by dieťa mravne skazené bolo, nech pomyslia, že ho tým 
nenapravia. A či i sám umierajúci nebol tu i tam nepodareným dieťaťom svojho nebeského Otca? A 

predsa zaiste nechce stratiť svoje dedičstvo v nebi. (Eng. Fischer) 
 

Pri vychovávaní detí muž a žena majú dbať o nasledujúce: hneď po narodení detí 
majú ich dať pokrstiť, dávať im počiatočnú výučbu náboženstva, vo všetkom 

predchádzať im dobrým príkladom a zachádzať s nimi viac s láskou ako s prísnosťou. 
 

≪Vychovávať dietky je toľko, ako viesť ich ku Kristu≫ (Sv. Karol Bor.) Rodičia hneď po narodení 

svojich detí majú ich dať pokrstiť. Rodičia, ktorí krst svojich detí viac ako 10 dní bez vážnej príčiny 
odkladajú, páchajú ťažký hriech. (Sv. Alf.)  

— Kňazi sú povinní poučovať ľudí v kostole; tú istú povinnosť majú rodičia v domoch svojich. (Sv. 

Aug.) Vy rodičia, buďte apoštolmi svojich detí; váš dom je vaším kostolom. (Sv. Zl.) Rodičia, čo svoje 

deti nevyučujú počiatočné pravdy náboženské, idú v ústrety večnej záhube. (Bened. XIV.) Rodičia 

majú dietkam svojim dávať výučbu náboženskú, nasledujúcim spôsobom: majú ich pri vhodných 
príležitostiach nenútene poučovať o základných pojmoch a pravdách náboženských. (Jeden Boh je v 

nebi; on je vševedúci; prijme nás raz do neba, ak ho poslúchame a pod.) No nikdy nemajú rodičia 

strašiť deti svoje peklom a diablom, lebo tým by im zhnusili Boha. Ani nemajú pomýliť deti v ohľade 

náboženskom (napr. nemajú im vravieť: ≪Ježiško doniesol dary≫ a pod.): lebo keď deti neskôr 

zbadajú, že sa mýlili, nuž v ohľade náboženskom vôbec už nič nebudú veriť. Rodičia ďalej majú 
dietkam oznamovať vôľu Božiu. Tak Tobiaš už od mladosti učil svojho syna, ako sa hriechu má 

vyhýbať (Tob. 1, 10), a ešte umierajúc, dával mu krásne rady. (Tob. 4.) Rodičia sa majú snažiť, aby 
v dietkach svojich i zlé náchylnosti zadusili. Majú vychovávať deti v kázni (t.j. poriadku) a náuke 

Pánovej. (Ef. 6, 4) Rodičia majú privádzať svoje deti k modlitbe, najprv majú naučiť ich prežehnať sa 

a vysloviť meno Ježiš, potom i Otčenáš, Zdravas a Apoštolské vyznanie viery. Avšak denné modlitby 
detí majú byť krátke, aby chuť k modlitbe nestratili. Preto ženísi vždy museli sa podrobiť skúške pred 
sobášom, aby sa zistilo, že o počiatočných pravdách náboženských i sami dobre sú poučení.  

— Rodičia ďalej majú dávať dobrý príklad dietkam svojim. Dobré príklady viac osožia ako najlepšie 
reči; lebo oči rýchlejšie presviedčajú, než uši. Čo sme počuli, zabudneme; ale čo sme pred očami mali, 

vždy vidíme. (Sv. Ambr.) Deti vždy viac budú pozorovať, čo rodičia robia, ako to čo vravia; lebo skutky 

tiež majú svoj jazyk a sú výrečnejšie, než ústa. (Sv. Cyp.) Skutky rodičov sú knihy, z ktorých sa deti 
učia. (Sv. Zl.) Preto rodičia nemajú ani nič zlé robiť pred svojimi dietkami. Sv. Ambróz dáva matke 

radu: ≪So všetkou starostlivosťou bedli nad tým, aby tvoje dieťa ani na tebe, ani na otcovi niečo 

nevidelo, čo by hriechom bolo, keby to aj ono robilo≫. Ani ľudia v domácnosti pred deťmi nemajú nič 

zlé hovoriť alebo robiť. ≪Hospodári napomínajú paholkov a slúžky, aby na svetlo pozor dávali, žeby 

požiar nevznikol; práve tak majú ich napomínať, aby sa na pozore mali, žeby do srdca nevinného 

dieťaťa iskra nepadla a nepodpálila dom Boží≫. (Sv. Zl.) Veď deti považujú za dovolené, čo doma vidia. 

Ba deti majú veľký pud k napodobňovaniu a robia všetko, čo iných robiť vidia; ich myseľ podobá sa 

na zrkadlo, ktoré všetko ukazuje, čo sa pred ním drží. Rodičia majú mať pred očami slová Spasiteľove: 

≪Kto pohorší jedného z týchto malučkých, čo vo mňa veria, lepšie bolo by mu, keby mu mlynský 

kameň na šiju bol zavesený a bol ponorený do hĺbky morskej≫. (Mat. 18, 6) Ak duša dieťaťa zahynie 

pre nedbanlivosť rodičov, nuž pre týchto platí hrozba Božia: ≪Z ruky tvojej budem vyhľadávať krv 

jeho≫. (Ezech. 33, 7) Pri vychovávaní detí rodičia musia spájať lásku s prísnosťou. Ako rany vínom 
čistíme a olejom hojíme, tak pri vychovávaní musíme miešať miernosť s prísnosťou. (Sv. Reh. Vel.) 

Veľká prísnosť je chyba. Lev, toto divoké a ukrutné zviera, ručí a naháňa strach všetkým tvorom; no 

keď vojde do brlohu, kde mladé jeho sa nachádzajú, je bez hnevu a celkom skrotený. A rodičia mali 
by sa dať zahanbiť týmto divým zverom? (Sv. Aug.) Preto rodičia zriedka a len láskavo majú trestať ; 

lebo trest je liekom ; ale keď sa liek pričasto a vo veľkom množstve užíva, škodí a zahubí človeka. 

(Hunolt) Chcete vychovať svoje deti za mravopočestných ľudí ustavičným reptaním a žalovaním? To 

nejde. Ani len zlatník nepoužíva ustavične svoje kladivo, ale i lahodným vtláčaním alebo jemným 
prehybovaním sa snaží dať predmetom krásnu podobu. (Sv. Ans.) Rodičia, ktorí svoje deti vždy len 
haniť chcú, tak nerozumne konajú, ako záhradník, ktorý strom zo všetkých strán tak zatvorí, že 
konáre svoje rozprestierať nemôže. (Sv. Ans.) Ani láska rodičov k deťom nesmie zmeniť sa na 
maznanie. Nie je teda dobré, keď rodičia z neporiadnej lásky k deťom svojim všetky ich chyby bez 
trestu nechávajú. Takí rodičia sú podobní opiciam, čo z prílišnej náklonnosti svoje mladé tak objímajú 

a stískajú, že ich zahrdúsia; lebo prílišná láska rodičov k deťom vedie k večnému zatrateniu. ≪Kto 

šetrí prút, nenávidí syna svojho≫. (Prísl. 13, 24) Kto dieťa svoje mazná, tomu ono neskoršie naženie 
strachu. (Sir. 30, 9) Ani nesmú rodičia vo všetkom urobiť po vôli dieťaťa; majú mu síce bez ukrutnosti, 

ale rozhodne odoprieť to, čo tvrdohlavo žiadalo. (Fenelon)  
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Kresťanská výchova detí je najdôležitejšia zo všetkých rodičovských povinností; lebo 

od vyplnenia tejto povinnosti závisí súčasné i večné šťastie detí a rodičov. 
 

Rodičia majú považovať výchovu detí za tak dôležitú, že im nič nemá zapríčiňovať väčší zármutok, 

ako zlé deti, ale ani väčšiu radosť, ako dobre vychované deti. (2. Ján. 3, 4) Kresťanská výchova detí 

najviac je povinnosťou matky, v lone ktorej dieťa takmer výlučne trávi prvé roky života svojho. Otec 
následkom povinností svojho povolania má k tomu menej času i menej náklonnosti a spôsobilosti. 

(Alb. Stolz) Pri výchove otec a matka doplňujú sa navzájom. Otec pre silu svojej vôle a prísnosť je viac 

predstaviteľom božskej moci a spravodlivosti, matka však následkom svojej dobrotivosti a nežnej 

lásky viac obrazom božskej dobroty a milosrdenstva. Otec teda svojou otcovskou vážnosťou musí 

potvrdzovať, čo matka deti naučila, a musí pridŕžať deti k plneniu rozkazov matkiných.  
— Od výchovy detí závisí ich budúce šťastie. Ako totiž deti za mladi boli vychované, tak obyčajne 
zostanú po celý život. Je to ako s poľom; toto vydáva dobrú alebo zlú úrodu podľa toho, ako bolo 

obrobene. (Hunolt) Z mäkkého vosku podľa ľúbosti môžeme utvoriť anjela alebo diabla; to isté platí aj 

o mladistvej povahe dieťaťa. Je to preto, že dojmy, aké na deti za mladi urobené boli, nikdy nezmiznú 
z ich duše. Je to s tým tak, ako s mladými stromčekmi; znaky, ktoré do týchto vyrežeme, nikdy 

nezmiznú, ale stávajú sa vždy širšími a väčšími, čím väčší je peň. (S. Cyr. Jer.) Ako nová nádoba dlho 

razí tým, čo sa do nej vlialo, tak mladistvé mysle dlho podržia v sebe, čo za mladi do seba prijali. (Bl. 
Kanisius) Čomu za mladi privykneš, tomu na starosť neodvykneš. (Slov. porek.) V neskoršom živote 
človek už tak ľahko nedá sa premeniť. Mladý strom dá sa zohnúť, ale starý už nie. Kým železo je 
žeravé, dá sa kovať, no nie, keď už je studené. Roľa z jari obrobená prináša úrodu, ale nie obrobená 

v lete. Duša dieťaťa je podobná čistému potôčku, do ktorého lúče slnečné až na dno svietiť môžu; no 

dospelý hriešnik ponáša sa na močiar. (Alb. Stolz.) Ľahko je spravovať mladé mysle, ale ťažko je 

vykoreniť neprávosti, ktoré s nami vyrástli. (Seneka) Vo väzeniach je najviac takých zločincov, ktorých 

výchova za mladi bola zanedbaná. A keď niekto po smrti bude zatratený, nuž istotne rodičia 

spoluzavinili jeho nešťastie. Povážte teda, vy rodičia, aká zodpovednosť spočíva na pleciach vašich!   

≪No žiaľ, mnohí rodičia menej dbajú o svoje deti, než o hoviadka; viac starajú sa o oslov a kone, ako 

o deti≫. (Hunolt) Rodičia, čo výchovu svojich detí zanedbávajú, sú oveľa horší, než vrahovia detí, lebo 

títo zabíjajú iba telo, tamtí však dušu; v prvom prípade smrť trvá chvíľku a bez toho musí raz nastúpiť, 

no v druhom prípade smrť je večná a tejto ľahko môže sa vyhnúť. (Sv. Zl.) Mnohí rodičia snažia sa 
ovšem, aby svojim dietkam peniaze a majetok zanechali, ale o výchovu nestarajú sa. Títo rovnajú sa 

človekovi, ktorý vôkol domu, čo sa už rúca, nádherné záhrady zakladá. (Sv. Zl.)  
— Aj súčasné a večné šťastie rodičov závisí od výchovy ich detí. Rodičia, čo si dietky zle vychovali, 
obyčajne už na zemi bývajú ťažko trestaní od Boha. Trest na takých rodičov obyčajne prichádza od 
ich vlastných detí. Čím hrešili, tým sa i trestajú. Kráľ Dávid z prílišnej lásky netrestal svojho syna 

Absolóna pre chyby jeho; no zato musel veľmi ťažko trpieť, keď tento potom proti nemu povstal. (2. 
Kráľ. 17) Najvyšší kňaz Heli bol veľmi prehliadavý voči dvom rozpustilým synom svojim; preto mu 

Boh skrze Samuela oznámil prísny trest, ktorý skoro prišiel: obaja synovia v jeden deň zahynuli v 

bitke, otec však, ako počul túto smutnú zvesť, padol zo stolca na ktorom sedel a zabil sa. (1. Kráľ. 4, 
18) Rodičia, čo svoje dietky zle vychovávajú, ani po smrti nemajú očakávať niečo dobré; podobní sú 

ľuďom bezbožným. ≪Kto však o svojich a nadovšetko o domácich sa nestará, zaprel vieru a je horší 

od neverca≫. (1. Tim. 5, 8) Voči tomu rodičia, ktorí svoje dietky dobre vychovávali, dostanú od Boha 

veľkú  odplatu, obzvlášť vo večnosti. Od výchovy detí závisí spása matkina. (1. Tim. 2, 15) Otec dobrého 

syna pri smrti svojej nebude zarmútený, ani zahanbený pred nepriateľmi. (Sir. 30 5) Dobrí rodičia, 

keď raz pred Pána sa dostavia, budú môcť povedať: ≪Hľa, zachoval som tých, ktorých si mi dal a ani 

jeden z nich nezahynul≫ (Ján 17, 12) Roľníka neobťažuje práca pre úrodu, v ktorú dúfa; tak i rodičia 
so zreteľom na večnú odplatu neúnavne majú pracovať na výchove deti. 
 

7.7. Zmiešané manželstvá. 

 
1. Cirkev vždy odrádzala od zmiešaných manželstiev, t.j. manželstiev medzi 
katolíckymi a nekatolíckymi kresťanmi, a síce z nasledujúcich príčin: 1. v takých 
manželstvách poriadna výchova detí je temer nemožná; 2. niet opravdivej 

spokojnosti, ani opravdivého šťastia; 3. katolícka stránka je vo veľkom 
nebezpečenstve, stratiť svoju vieru; 4. okrem toho nekatolícka stránka podľa 
svojho náboženstva kedykoľvek môže opustiť stránku katolícku a vstúpiť do 

iného manželstva. 
 

Už v Starom zákone zakázal Boh ≪zmiešané manželstvá≫; židia nesmeli vstupovať do manželstva s 

pohanmi (5. Mojž. 7, 3), ba ani len so Samaritánmi, ktorí knihy Mojžišove a pravého Boha síce 

uznávali, ale popri tom i pohanské zvyky mali. Tak dnes i Cirkev odrádza katolíkom manželstvá s 
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nekatolíkmi, t.j. s takými, čo síce tiež v Krista veria, ale pritom prijali náuky, ktoré sa učeniu 
Kristovmu protivia. Za dávnych čias ukladalo sa 5-ročné pokánie cirkevné takým rodičom, čo svoju 

dcéru za bludoverca vydali. (Sn. Elvirský 305.)  

— Nebezpečenstvá zmiešaného manželstva spočívajú v nasledujúcom: Nekatolícka strana (protestant, 
starokatolík, nezjednotený Grék) pri výchove detí nebude podporovať stranu katolícku, ba v tom 

zrovna bude ju hatiť, možno hanením a vysmievaním cudzej viery a jej náboženských zvykov. A hoci 
by tak nebolo, už príklad nekatolíckej strany škodlivo pôsobí na dietky. Obyčajne stáva sa, že 

nekatolícka strana podľahne naliehaniu svojho kazateľa, svojich príbuzných (ktorí jej predstavujú, 
ako veľmi katolícka výchova zavadzia šťastiu, povolaniu dieťaťa a pod.) a vôbec všetky dietky dá 

vychovávať vo svojom náboženstve. No čože bude z detí ešte len potom, keď katolícka strana zomrie a 

nekatolícka zase vstúpi do manželstva s osobou svojej viery ? Katolícky kresťan pri vstúpení do takého 

manželstva koná ešte ukrutnejšie voči svojim dietkam, ako Číňan, čo svoje dietky odhadzuje ; lebo 
odhadzuje nie telesný, ale večný život svojich detí.  

— V zmiešanom manželstve niet pravého šťastia. ≪Kde má byť dokonalé manželstvo, tam musí byť 

jednota≫ (Sv. Ambr.), no obzvlášť v najdôležitejšej veci, v náboženstve. Vrúcna láska a úprimnosť 

manželov medzi sebou nedá sa pomyslieť, ak nie sú zjednotení v najvážnejšej záležitosti života, v 

náboženstve. Ako sa môže nazývať manželstvom to, kde niet ani svornosti vo viere? (Sv. Ambr.) Aký 

trápny dojem musí robiť na manželov i to, keď musia sa rozlúčiť, aby do kostola išli. ≪Pri manželskej 

svadbe teda predovšetkým musí sa predložiť otázka o náboženstve≫. (Sv. Ambr.)  

— Zmiešané manželstvá sú veľmi nebezpečné vlastnému spaseniu duše. (Kl. XI.) Bohom osvietený 

kráľ Šalamún pojal si za manželky pohanské ženy a tieto doviedli ho tak ďaleko, že zo ctiteľa pravého 

Boha stal sa modloslužobníkom a modlám dal stavať chrámy v krajine svojej. Bludoverci sú ešte 
ďaleko nebezpečnejší, než pohania. Lebo kto ma zvádza, aby som sa modle klaňal, ten neomámi ma 

tak skoro, ale ľahšie ten, čo hovorí: aj ja som kresťan. (Sv. Aug.) Keď už čítanie bludovereckých kníh 

je nebezpečné, tým nebezpečnejšie musí byť ustavičné obcovanie s bludovercami. K tomu ešte treba 

doložiť, že názor toho, ktorého milujeme, ľahšie si osvojujeme. ≪V zmiešanom manželstve leží veľké 

pokušenie k zapieraniu rozdielu medzi pravdou a bludom a k považovaniu všetkých náboženstiev za 

rovnoprávne≫. (Lev XIII.)  

— V zmiešanom manželstve práva oboch manželov sú celkom nerovné. Lebo nekatolícka strana môže 

sa dať rozlúčiť a zase oženiť, prípadne vydať; voči tomu katolícka strana v prípade rozlúčenia 

nesmie vstúpiť do druhého manželstva, kým druhá strana žije. Cudzia krása upúta srdce nekatolíckej 

strany a čo chvíľa rozvod je hotový. V Prusku v jednom jedinom roku (1840) bolo 3000 takých 

rozvodov. Aká potupa je to pre takého rozvedeného katolíka; vstúpil do manželstva a predsa nemá 

manželku; teraz vidí svoju manželku na ruke iného; v samote, snáď i zavrhnutý svetom, musí stráviť 

svoj život. Nemá útechu, okrem výčitiek pre bývalú ľahkomyseľnosť a neposlušnosť svoju. A ako veľmi 
musí byť ranené srdce jeho, keď od jednej časti svojich detí navždy odlúčiť sa musí. Vidno teda, ako 

veľmi Cirkev má pravdu, keď sa snaží svoje dietky od takých manželstiev zadržovať. ≪Chráň sa 

vstúpiť do manželstva s takým, čo viere tvojej je cudzí≫. (Sv. Ambr.) 
 

2. Cirkev len pod troma výnimkami trpí zmiešané manželstvá: 1. obaja ženísi 

musia prisľúbiť (a napr. v Uhorsku i pred svetskou vrchnosťou dosvedčiť), že 
všetky dietky po katolícky vychovávať budú; 2. katolícka strana musí prisľúbiť, 
že nekatolícku povedie k poznaniu pravdy; 3. nekatolícka strana musí prisľúbiť, 
že katolícku bez prekážky nechá žiť podľa katolíckeho náboženstva. (Pius VIII. 

1830, Rehor XVI. 1831.) 
 

Ale toto trpenie alebo dovolenie zmiešaného manželstva nie je schválenie; lebo Cirkev predsa zazlieva 

také manželstvo. V Uhorsku ženísi musia pred farárom dosvedčiť a pred svetskou vrchnosťou uzavrieť 
písomnú zmluvu, že dietky po katolícky vychovávať budú. Cirkev preto tak prísne žiada katolícku 

výchovu detí, lebo táto je hlavný účel manželstva. Účel manželstva je : vychovávať deti a síce pre 
Boha. Jeho cieľom nie je iba zanechanie dedičov, ale viac vychovávanie ctiteľov pravej viery a pravého 

náboženstva. (Rim. katech.) Preto katolícka strana je povinná, predovšetkým zabezpečiť spasenie duší 

detí. Nešťastná to matka, čo vraždu pácha na duši svojho dieťaťa, keď ho v bludnom učení dá 

vychovávať. ≪Prvé plamene bláznivej lásky skoro zahasnú, svedomie dôjde svojho práva a tak začne 

sa trápny život, čo pravé rodinné šťastie znemožňuje. Trápenie začína sa s prvým dieťaťom, ktoré by 

manželke sladké radosti materinské priniesť malo. Dieťa vyrve sa z náručia pravej viery a vychováva 

sa v duchu protináboženskom. Aké hryzenie svedomia cíti vtedy srdce matkino! A každé dieťa, čo pre 

matku je novým požehnaním Božím, zväčšuje jej vinu a je novým žalobníkom jej nevernosti≫. (Bisk. 
Korum) Nekatolícka strana ľahko môže privoliť ku katolíckej výchove detí, lebo veď podľa učenia jej 

Cirkvi, človek môže byť spasený v každom náboženstve a tým viac v katolíckom, keďže toto podľa 

názoru nekatolíkov obsahuje všetky podstatné náuky Kristove. Teda nekatolícka strana, čo na 
katolícku výchovu detí pristane, nedopustí sa nijakej krivdy voči deťom svojim, no ovšem dopustila 

by sa jej strana katolícka, keby s nekatolíckou výchovou súhlasila.  
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— Katolícka strana má viesť nekatolícku k poznaniu pravdy a síce nie násilne alebo nahováraním; 

lebo prozelytárstvo, ktoré množí len počet katolíkov podľa mena a nie počet pravých detí Cirkvi, Cirkev 

katolícka zavrhuje. Katolícka strana chce len obrátenie dobrovoľné a z najhlbšieho presvedčenia. 
Katolícka strana má pôsobiť len modlitbou a príkladom svojim. Máme vyučovať viac životom svojim, 

ako slovami. (1. Pet. 3, 1) Keď strana katolícka ukazuje, že je sporivá, skromná, povoľná, trpezlivá, 
verná atď., nuž nekatolícka strana začne rozmýšľať a poznávať strom po jeho ovocí. Pravda, že pri 
vhodnej príležitosti, pokojne a rozvážne, môže i zaháňať predsudky nekatolíckej strany proti nášmu 

sv. náboženstvu. Avšak svojim poučovaním nemá sa natískať a má sa starostlivo vyhýbať každému 

slovu, ktoré by nekatolícku stranu v jej náboženských citoch uraziť mohlo. Lebo nekatolík nemôže za 

to, že nemal milosť narodiť sa a byť vychovaným v pravej viere.  
— Konečne katolík má neohrozene plniť povinnosti svojho vlastného náboženstva (modlitbu, 

navštevovanie bohoslužieb, prijímanie sviatostí atď.); tým získa vážnosť v očiach druhého. 
Dobromyseľný inoverec doista nemôže namietať proti používaniu menovaných prostriedkov (proti 

modlitbe, vernému plneniu povinností) ; veď tým nestratí nič, ale len získa.  
— Obyčajne robí sa táto námietka: Katolíci, ako i protestanti v hlavnej veci sú za jedno; rôznia sa len 

vo vedľajších veciach. No to neobstojí. Čo katolík ctí ako pravdu nebeskú, to protestant považuje za 

daromnú ustanovizeň ľudskú; napr. sv. omšu má katolík za obnovenie krížovej obety Kristovej, ale 
protestanti považujú ju za modlárstvo. Tu už prestáva všetka jednota.  
— V bývalých storočiach z horlivosti za katolícke náboženstvo povoľovali sa zmiešané manželstvá; lebo 

katolícke ženy pohli svojich manželov k prijatiu katolíckej viery, ako napr. sv. Cecília Valerania, sv. 
Klotilda Chlodvika, kráľa Frankov. No dnes je to inak; lebo na terajších kresťanov už nemožno tak sa 

spoliehať.  
 

Ak nesplnia sa tieto tri výnimky, nuž Cirkev odopiera zmiešanému manželstvu 
požehnanie; jedine, čo Cirkev povoľuje, ako napr. kedysi v Uhorsku, je takzvaná 

pasívna asistencia katolíckeho farára pri uzatváraní manželskej zmluvy. 
 

Pasívna asistencia spočívala v nasledujúcom: farár v obyčajnom obleku, ako doma nosí, teda bez 

zvláštneho odznaku kňazského, v súkromnom príbytku svojom pred dvoma svedkami vypočul 

manželskú zmluvu ženíchov, ale zdržal sa pri tom od každého žehnania. Tým ženísi ovšem stali sa 
naozajstnými manželmi, avšak katolícka strana navzdory tomu nebola bez ťažkého hriechu. 
 

3. Katolícki kresťania, čo do zmiešaného manželstva bez požehnania katolíckej 
Cirkvi vstupujú, páchajú smrteľný hriech a nemôžu byť pripustení k prijímaniu 
sv. sviatostí. 
 
Takí katolíci páchajú smrteľný hriech (Reh. XVI. 23. mája 1846); lebo hrešia neposlušnosťou, keď 

cirkevné predpisy nezachovávajú; dávajú veľké pohoršenie a zapierajú vieru; odvracajú sa od pravej 

Cirkvi a chcú prijímať sviatosť v cirkvi inovercov. Teda cudzej cirkvi dávajú prednosť pred katolíckou 

alebo ju aspoň stavajú na roveň s touto. Inými slovami: prajní sú bludoučeniu. Takí katolíci prepadajú 
vyobcovaniu z Cirkvi. Nasledovne taký katolík nemôže byť rozhrešený, tým menej smie sa pripustiť k 

sv. prijímaniu. Len vtedy môže sa pripustiť k prijímaniu sv. sviatosti, keď pre svoj hriešny zväzok 
ukazuje úprimnú ľútosť a je odhodlaný splniť požiadavky Cirkvi. (Pius VI. 13. júl. 1782.) Na smrteľnej 

posteli nejeden príde k lepšiemu poznaniu. ≪Ako sopka roky je pokojná a potom konečne strašne 

začína dymiť a hučať, tak vodí sa i tým ľuďom: roky odpočíva svedomie, no na smrteľnej posteli ukáže 
sa v celej moci svojej; plamene zúfalstva, čo vtedy vybúšia, sú predohrou pekla. Obzvlášť príde 

myšlienka: ak náboženstvo katolícke je pravé a samospasiteľné, nuž pripravil som dietky svoje 
o spasenie duše. Akože to bude so mnou pred súdnou stolicou Božou? (Alb. Stolz) Niet vari ani jedného 

zmiešaného manželstva, v ktorom manželia po rokoch nevyslovili by presvedčenie, že lepšie by bolo, 

keby sa neboli našli. (Hirscher) 
 

7.8. Stav bezmanželský. 
 

1. Dobrovoľný bezmanželský stav je dokonalejší, než manželský; lebo kto bez 

manželstva zostáva, môže sa oveľa lepšie starať o svoje spasenie duše a dosiahnuť 
vyšší stupeň spásy. 
 

Len dobrovoľné bezmanželstvo je záslužné pred Bohom; lebo je i nedobrovoľné, napr. u mladuchy, 

keď jej veno chýba; alebo keď napr. učiteľky alebo vojaci na istý čas zákonom sa nútia k 

bezmanželstvu.  

— Lepšie a pobožnejšie je zotrvávať v panenstve alebo bezmanželstve, ako byť ženatým, prípadne 
vydatým. (Sn. Tr. 24, 10) Panenstvo o toľko prevyšuje manželstvo, o koľko anjeli ľudí prevyšujú. (Sv. 
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Zl.) Panenstvo má takú prednosť pred manželstvom, ako nebo pred zemou, duša pred telom. (Sv. Isid.) 

Počestné je manželstvo, ale ešte počestnejšie panenstvo. (Sv. Amb.) Panny sú majstrovské kúsky 

milosti Božej. (Sv. Cyp.) Preto už pohania mali veľkú  úctu pred osobami, čo bez manželstva a čisto 
žili; tak Rimania pred vestalskými pannami. Mladuchu považujú za tým šťastnejšiu, čím bohatší a z 

lepšieho rodu je ženích jej. Preto za tým šťastnejšiu musíme mať takú, čo si čistotou vyvolila Krista 

za ženícha. Z toho dôvodu i sv. Agneska hovorila k synovi rímskeho miestodržiteľa: ≪Ja som už 

zasnúbená a mám oveľa lepšieho ženícha. Odíď, ty potrava červov!  

— Kto je bez manželstva, viac môže sa starať o svoje duševné spasenie. Kto je neženatý, prípadne 
nevydatý, ten viac dbá o to, čo je Pánovo, kto však je ženatý alebo vydatý, ten viac stará sa, ako by sa 

druhému zapáčil a je rozdelený. (1. Kor. 7, 32—34)  
— Kto je v bezmanželstve, dosiahne vyšší stupeň spásy. Sv. Ján vo svojom Zjavení vidí pred trónom 
Božím 144.000 takých, čo novú pieseň spievajú, akú iní spievať nemohli; to boli duše panenské. (Zjav. 

14, 1—5) Kto zachováva radu Pánovu, bude mať väčšiu slávu. (Sv. Aug.) Panici v istom ohľade patria 

k zemianstvu nebeskému. (Lerch) Povšimnime si slov Kristových: ≪A každý, kto opustí dom alebo 

bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo manželku alebo synov alebo pole pre meno moje, za 

to dostane stokrát toľko a bude vládnuť životom večným≫. (Mat. 19, 29) Tu Kristus naráža na tých, 

čo sa z ohľadu na Boha vzdávajú manželstva: tí teda raz majú dosiahnuť radosti stokrát väčšie, než 
by v manželstve boli dosiahli. 

 

2. Preto i Spasiteľ slovom a príkladom svojim odporúčal stav bezmanželský. 
 

Kristus hovorí, že sú ľudia, čo pre nebo v panictve ostávajú a dokladá: ≪Kto môže chápať, nech chápe

≫. (Mat. 19, 12) Aj sv. Pavol hovorí: ≪Kto vydá svoju dcéru, dobre robí; kto ju však nevydá, lepšie 

robí (1. Kor. 7, 38), a ďalej : ≪Vdova bude blahoslavenejšia, keď tak zostane≫. (1. Kor. 7, 40)  

— Spasiteľ žil bez manželstva, apoštoli taktiež. Mnohí svätí zložili sľub ustavičnej čistoty, tak Matka 

Božia, ako vyplýva z jej slov k anjelovi (Luk. 1, 34); taktiež sv. Jozef, ako cirkevní učitelia uisťujú; 
ďalej už za mladi sv. Terézia, sv. Magdalena Pazzíska, sv. Ruža Limská. Mnohí svätí dali sa radšej 
mučiť a podstúpili smrť, než by sľub čistoty boli zrušili. Sv. Agneska nijako nechcela sa vydať za syna 

miestodržiteľovho v Ríme. Preto ju tento dal ukrutne mučiť a popraviť, (†304) Podobne vodilo sa sv. 
Hate (Agate) v Sicílii (†252) a sv. Lucii, (†304) Sv. Hilar, biskup poitiersky a učiteľ Cirkvi (†357), skôr 

než stal sa kňazom, bol ženatý a mal dcéru. Kým pre vieru svoju žil vo vyhnanstve, narástla jeho dcéra 

i mala sa vydať za jedného mládenca. Preto písala otcovi; ale tento odpovedal jej : ≪Už skoro vrátim 

sa domov a donesiem ti podobizeň iného ženícha; potom porovnaj a rozhodni sa za jedného alebo 

druhého≫. Vrátiac sa domov, ukázal jej sv. kríž Kristov a radil jej, aby sa Kristovi vo večnom 
panenstve zasvätila. Dcéra poslúchla radu otcovu a skoro potom zomrela blahoslavenou smrťou. Pri 

smrti jej povedal biskup: ≪Hľa, tvoj Ženích už prichádza, aby ťa pozval na večnú svadbu≫.  

— Ba bolo i mnoho manželov, čo v manželstve čistý život viedli, tak Matka Božia a sv. Jozef, sv. Cecília 

a Valerián, sv. Kunigunda a sv. Henrik, cisár. 
 

7.9. Voľba stavu. 
 

Keď pútnik na púti svojej príde na miesto, kde sú krížne cesty, musí si dať pozor, aby nezablúdil. Tak 

i človek, keď pri putovaní k nebu má si voliť svoje povolanie, musí byť veľmi opatrný, aby si povolania 

nepomýlil. 
 

1. Stavom nazývame tie zvláštne práce a zaviazanosti, ktoré sme k blahu ľudskej 

spoločnosti prevzali. 
 

Človek je stvorený k práci, ako vták k lietaniu. (Jób. 5, 7) To vysvitá už z nasledujúceho: Kým zem 

sama sebou vydáva zvieratám potrebný pokrm, človek nenachádza pokrm potrebný k svojmu 
zachovaniu, ak zem neobrába. A kým zvieratá od prírody majú potrebné zakrytie pre svoje telo, ako 

perie, vlnu, srsť (štetinu), šupiny a podobne, človek (akoby ani nepatril na túto zem) na svet prichádza 
nahý. Človek teda je nútený, vlastnou príčinlivosťou zaopatriť si, čo mu príroda odoprela. Teda 

predovšetkým potreba výživy, zaodievania sa a bývania popudzuje ho k činnosti. Ako i zo sv. Písma 

je zrejmé, sprvu každý sám musel si zaopatriť všetko, čo mu k živobytiu potrebné bolo; varil si jedlá 

(myslíme na Jakubovu varenú šošovicu), zabíjal zvieratá, ktorých kožou sa zakrýval, budoval si 
príbytok atď. Potreba len výnimočne (zapríčinená nehodami, zbojníkmi, dravou zverou a pod.) nútila 

ľudí k vzájomnej podpore. No postupne prišli na to, že je oveľa lepšie, keď jednotlivé práce sa oddelia. 

Lebo na rozličných ľuďoch zbadalo sa, že k zvláštnym výkonom buď od prirodzenosti alebo následkom 
stáleho cviku sú spôsobnejší a náchylnejší a nasledovne dotyčnú prácu oveľa lepšie konajú. I zistilo 

sa, že oddelenie jednotlivých zamestnaní značne uľahčuje prácu ľudskú. Tak postupne vznikli 
rozličné stavy; jeden budoval obydlia, druhý zhotovoval šaty, iný zas obrábal pole. (Stav 

živnostnícky.) Iní zas zamestnávali sa tým, že skúsenosti a vynálezy urobené pri rozličných prácach, 
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druhým odovzdávali. (Stav učiteľský.) A zase iní mali úlohu brániť spoločnosť proti nepriateľom 

a udržiavať vnútorný pokoj. (Stav vojenský.) Všetky tieto stavy zapadali jeden do druhého, ako 

kolieska v hodinách a aj doplňovali a podporovali sa vzájomne, ako údy jedného tela. (O slove ≪stav

≫ a ≪povolanie≫ Viď II. diel.) 
 

2. Voľba stavu je vec veľmi dôležitá; lebo od šťastnej voľby stavu obyčajne závisí 
naše šťastie na zemi, blaho spoločnosti a naša večná spása. 

 

Kto si vyvolil povolanie, ku ktorému sa hodí, tomu sa lepšie bude žiť na svete; práce budú sa mu 

dariť, nasledovne bude spokojný, od blížnych ctený a vážený. Ponáša sa na loď, ktorá sa smerom po 
prúde plaví a dobrý vietor má, teda skoršie do cieľa dôjde. Ale kto si volí stav, do ktorého sa nehodí, 

ten ustavične bude nespokojný; povodí sa mu, ako tomu, čo na seba vzal veľkú ťarchu, ktorú uniesť 

nevládze: Taký bude iba škodiť ľudskej spoločnosti, namiesto toho aby jej osožil; ba môže narobiť i 

mnoho zlého, najmä ak zaujíma vplyvné miesto, s ktorým si poradiť nevie. On v ľudskej spoločnosti 

je to isté, čo chorý úd na ľudskom tele. Preto taký je v nebezpečenstve, stratiť večnú spásu. Lebo 

Boh pri súde predovšetkým bude hľadieť na to, ako sme plnili povinnosti svojho povolania, lebo 
vyplnenie týchto je povinnosťou spravodlivosti. Veď už tu na zemi zodpovední sme svojej vrchnosti za 

vyplnenie povinností svojho povolania. Povážme tiež, že za vyplnenie povinnosti svojho povolania 
každý je platený. 
 

3. Pri voľbe stavu držme sa nasledujúcich zásad:  

 
3.1. Voľme si stav, ku ktorému máme schopnosti náchylnosť.  
 

Rastlinu, určenú pre južné podnebie, nesmieme presadiť na sever, inak zakrnie a nebude mať ovocie. 

A lastovičku, ktorá v teplejšej časti roka u nás vydrží a vyživiť sa môže, nesmieme tu zadržať v zime, 

inak zahynie. Tak i každý človek musí brať ohľad na schopnosti (vlohy, nadania), aké mu Stvoriteľ 

udelil. Tieto schopnosti majú sa zužitkovať a zdokonaliť; Kristus dáva to na vyrozumenie v 
podobenstve o hrivnách. (Mat. 25; Luk. 19) Ktože by ozaj miesto vola priahal do voza hus alebo miesto 

psa držal kozu na stráženie domu? Práve tak nerozumne konal by i ten, kto by si vyvolil povolanie, 
ku ktorému schopnosti nemá. Keď už ten, čo nové šaty kupuje, na to hľadí, či mu dobre padnú, tým 

viac musíme hľadieť, či nám pristane stav, ktorý si volíme.  

— Hoci náchylnosť k niektorému stavu obyčajne odtiaľ pochádza, že sa k nemu za spôsobilých 
považujeme, predsa stáva sa tiež, že človek k niektorému stavu má síce náchylnosť, ale nie 
spôsobilosť. V tomto prípade náchylnosť je nerozumná a človek, ktorému Stvoriteľ nie nadarmo dal 

rozum, musí ju potlačiť. Keď niekto napr. zamiluje si stav vojenský, lebo sa mu pekná rovnošata 

(uniforma) páči, nuž náchylnosť táto je nerozumná, ak nemá i smelosti a vytrvalosti v 
nebezpečenstvách. Celkom inak je to keď človek síce je spôsobilý k niektorému stavu, ale nemá 
náchylnosti. Že túto nemá, to obyčajne pochádza stadiaľ, lebo si povinnosti povolania horšími 

predstavuje, než naozaj sú. No keď si už raz vyvolil toto povolanie, potom dostaví sa i náchylnosť; 
lebo zisťuje, že ťarcha následkom spôsobilosti nie je taká a zdar v prácach robí mu radosť. Kto by k 
viacerým stavom cítil spôsobilosť, u toho rozhoduje väčšia náchylnosť alebo láska k istému stavu. 
 

3.2. Pri voľbe stavu nedajme sa viesť výlučné ohľadom pozemským, ako napr. 
ohľadom na peniaze, pôžitky alebo príbuzenstvo. 
 

I pri voľbe stavu platia slová Kristove: ≪Hľadajte predovšetkým kráľovstvo Božie a spravodlivosť jeho, 

a toto všetko bude vám pridané≫ (Mat. 6, 33); ďalej: ≪Čo osoží človekovi, keby celý svet získal, ale 

na duši svojej škodu trpel ?≫ (Mat. 16, 26) Predovšetkým teda položme si otázku: V ktorom stave 

popri vlohách svojich môžem urobiť najviac dobrého a nadobudnúť si zásluhy pre nebo? Chybujú 

tí, čo pozemské statky a pôžitky za najvyššie dobro považujúc a vyššieho ideálu neznajúc, spytujú sa 
len: v ktorom stave budem mať najviac pohodlia, najväčšie dôchodky, najvyššiu vážnosť, najrýchlejšie 
zaopatrenie a pod. ? Lebo títo len vlastnú výhodu svoju na zreteli majú, neskoršie budú považovať 

svoje povinnosti len za vedľajšiu vec a budú spoločnosti práve tak na závadu, ako zlomené koliesko 

hodinovému stroju. No ich samých potom zastihne i spravodlivý trest; lebo v povolaní svojom onedlho 

skúsia, že ľudský život nie je čas žatvy, ale sejby, nie čas pôžitku, ale práce a trápenia; skoro zistia, 
že povinnosti a ťažkosti stavu sú väčšie, než výhody a pôžitky, ktoré dúfali a preto budú nespokojní; 

ani pre zrejmú nechuť a nespôsobilosť svoju nebudú požívať obzvláštnu úctu. Ak vyvolil si niekto 
napr. kláštorné povolanie v domnienke, že tu najpohodlnejší život nájde, nuž len priskoro vidí sa 

sklamaným; lebo zistí, že sa tam žiada mnoho takých vecí, ktoré sú veľmi ťažké. Bláznivo robí i ten, 
čo za hanbu si pokladá, vyvoliť pohodlnejšie zamestnanie, ako mal otec jeho ; a ktorý tak bez potrebnej 

spôsobilosti domáha sa vyššieho povolania otcovho. To samé platí aj o tom, kto bez spôsobilosti 
odhodlal sa k istému povolaniu, lebo ho k tomu rodičia nútili. No tým vôbec nechceme povedať, že by 

sa i na pozemské výhody stavu hľadieť nesmelo. Naopak pred voľbou má sa i vypátrať, či v tomto 
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alebo inom stave možno nájsť poctivú výživu. Lebo kto v svojom povolaní nenašiel by primeranej 

výživy, ľahko prišiel by do pokušenia, zaopatriť si dôchodky na ujmu stavu a nedovoleným spôsobom. 

Ani tým nechceme povedať, že by sa želanie rodičov do úvahy brať nemalo. 

 

3.3. Poraďme sa s rodičmi a skúsenými priateľmi. 
 

Sv. Písmo napomína: ≪Synu, bez porady neurob nič a po skutku neoželieš≫. (Sir. 32, 24) Najprv 

poraďme sa u rodičov. Lebo z jednej strany títo majú väčšiu skúsenosť a viac rozhľadu, ako deti; z 

druhej strany majú väčšiu lásku k dietkam svojim než iní ľudia, a preto i najviac majú na zreteli ich 

blaho. Z tohto dôvodu rodičia najlepšie hodia sa za radcov svojich detí. Avšak tu nie zriedka stávajú 
sa dve chyby: buď dietky neposlúchajú dobre mienenej rady rodičovskej alebo rodičia nútia svoje 

dietky k nejakému povolaniu a požadujú od nich poslušnosť, akú nie sú podĺžne. Lebo nie rodičia 
dávajú povolanie k nejakému stavu, ale sám Tvorca. Ak teda rodičia nútia svoje dietky k nejakému 

stavu nuž robia ich nešťastnými na celý život. Nútenie toto často odtiaľ pochádza, lebo rodičia 
sebeckosťou alebo ctižiadosťou (márnomyseľnosťou) sú vedení. Tu potvrdzuje sa pravda slov 

Kristových: ≪Nepriatelia človeka sú domáci jeho≫. (Mat. 10, 36)  

— Okrem rodičov máme sa spýtať aj iných skúsených a dobre zmýšľajúcich osôb; teda takých, čo 

ľudia stav poznajú a majú srdce pre radosti i žiale svojich blížnych. Bola by chyba, obrátiť sa k ľudom, 

čo o takej dôležitej veci, ako je voľba stavu, ani tušenia a nijakej životnej skúsenosti nemajú; alebo k 

takým, čo na blaho blížnych nepozerajú, ale vo všetkom iba svoj vlastný zisk hľadajú. Kto radí sa s 

takými nespôsobilými ľuďmi, robí, ako ten, čo dom stavať chce, a miesto k staviteľovi ide k hrnčiarovi. 
Za otcovského priateľa a radcu vždy môže sa odporúčať kňaz, ktorý je horlivý vo svojom povolaní. 
 

3.4. Prosme Boha za osvietenie a pomoc. 
 

Keď cestu, ktorou ísť máme, dobre nevidno, berieme si na pomoc svetlo. Tak i pri voľbe stavu berieme 
si na pomoc najprv svetlo prírodné, rozum; rozmýšľame o zaviazanostiach a výhodách tohto alebo 

iného stavu a o svojej spôsobilosti k nemu. Avšak toto svetlo v mnohých prípadoch ukazuje sa 
nedostatočným. Preto okrem toho ešte potrebné je, vyprosiť si nadprirodzené svetlo, lúč svetla z hora. 
Nedá sa myslieť, že by nám Boh v tak vážnej chvíli, od ktorej v istom ohľade naše pozemské a večné 

šťastie závisí, s milosťou svojou na pomoc neprišiel. Veď Stvoriteľ ani na svete neurobil niečo bez 

účelu, ale k istému účelu stvoril každú vec, teda i každého človeka. Ak teda vôli Božej neodporujeme, 

ale túto vôľu i nájsť a plniť sa usilujeme, nuž Boh i privedie nás k cieľu nášmu. Že Boh človekovi 
niekedy i zrejmým spôsobom uľahčuje povolanie, vidíme na mnohých prorokoch a apoštoloch. Mojžiša 

povolal Boh v horiacom kre tŕňovom, Šavla pred mestom Damaskom, apoštola Matúša na mýte, kde 

mu Kristus riekol: ≪Poď a nasleduj ma≫. (Mat. 9, 9) Rozpomeňme sa i na povolanie orleánskej 

panny, Johany Arkovej (†1431). Avšak také povolania, pri ktorých Boh bezprostredne pôsobí, sú len 
zriedkavé a u takých osôb, čo od Boha k niečomu mimoriadnemu sú určené. Obyčajne Boh cestou 
prirodzenou dáva najavo svoju vôľu, keď napr. dopustí udalosti, ktoré človeka poučia, čo robiť má. 

Tak vypráva sa o sv. Ambrózovi, biskupovi milánskom, že ako miestodržiteľ išiel do Milána, aby tam 

pri voľbe biskupa poriadok udržoval. Keď sa strany dohodnúť nemohli, zvolalo jedno dieťa: ≪Ambróz 

nech je biskupom!≫ Nato všetok ľud zvolal po dieťati. Ambróz porozumel pokynutiu Božiemu a prijal 

úrad (374). Že Boh sám povoláva ľudí, to i Kristus dáva apoštolom na vyrozumenie slovami: ≪Nie vy 

ste si ma vyvolili, ale ja vyvolil som si vás≫. (Ján 15, 16) Preto už zavčas, ale obzvlášť pred samou 

voľbou povolania, vzývaj Boha: ≪Učiň mi známou cestu, po ktorej by som chodil≫. (Ž. 142, 8) 
 

3.5. Nedajme sa odstrašiť prekážkami, ak cítime v sebe zvláštne povolanie k 

niektorému stavu. 
 
Niektorí muži cítili, že k nejakému zvláštnemu stavu mimoriadne vlohy majú, alebo poznali s 

mimoriadnou jasnosťou, k čomu od Boha sú povolaní. V oboch prípadoch zodpovednosť týchto mužov 
je veľká. Lebo čím viac hrivien obdržal niekto, tým väčšie bude aj účtovanie jeho. Keď sa už zle 
povodí služobníkovi, čo jednu hrivnu nepoužitú naspäť donesie, čože bude s tým, ktorý následkom zle 

zvoleného povolania nevyužil mnohých hrivien od Tvorcu udelených ! Uvažuj podobenstvo Kristovo o 
hrivnách. (Mat. 25, 15 atď.) A ako veľrieka, keď zanechá riečište, ktoré jej príroda vykázala a nové si 

utvorí, zapríčiňuje ďaleko väčšie spustošenie, než malý potôčik, ktorý iným smerom tečie: tak i človek 

čo k istému povolaniu dostal veľké vlohy, no ľahkomyseľne volí si iné povolanie, zapríčiní spoločnosti 

veľkú škodu a nešťastie.  
— Aj taký má väčšiu zodpovednosť, čo jasne pozná svoje zvláštne uspôsobenie a určenie k 
niektorému povolaniu; lebo ten služobník, čo lepšie poznal vôľu pánovu a ju neplnil, viac bude bitý. 
(Luk. 12, 47) Preto takí mužovia nemajú sa hneď dať odstrašiť prekážkami. Boh z múdreho úmyslu 

dopúšťa tieto prekážky; chce darovať spásu len tým, čo bojovali. A keď prečítame životopisy veľkých 

mužov a dobrodincov ľudstva, vskutku nájdeme, že väčšina zo všetkých síl domáhala sa povolania, 

ktoré v sebe cítila a že od snahy svojej nijakými prekážkami odvrátiť sa nedali. Myslíme na 
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obuvníckeho tovariša Kolpinga v Kolíne, vtedajšieho kňaza a zakladateľa katolíckych tovarišských 

spolkov; na tkáčskeho tovariša a vtedajšieho farára Kneippa, ktorý sa vodoliečbou svojou preslávil; 

na pekárskeho tovariša, blahoslaveného Hofbauera, neskoršie kňaza a apoštola viedenského. 

Rozpomeňme sa i na princa Eugena Savoyského, ktorý v sebe veľké vojvodcovské nadanie cítil a u 

francúzskeho dvora síce márne, no potom u cisárskeho dvora vo Viedni o primerané miesto v armáde 

s úspechom sa uchádzal; skvelými víťazstvami nad Turkami nadobudol si nesmrteľné zásluhy o 
Rakúsko a kresťanstvo (†1736). Povážme tiež, že sv. Ignác Loyolský až v 33. roku života navštevoval 

gymnázium, aby sa potom kňazom stal. Bol to muž Prozreteľnosti (†1556). 
 

3.6. K voľbe povolania máme prikročiť len potom, keď schopnosti a náchylnosti v 

človeku už sa rozvinuli a keď sme už k rozumu prišli. 
 
Za mladi náchylnosť len priľahko predchádza schopnosti; ako už z detinskej hry vídame, deti hneď 

napodobňujú práce jedného alebo druhého povolania, akonáhle ich raz alebo dva razy videli. Len v 

najzriedkavejších prípadoch už zavčasu sa javí schopnosť k nejakému povolaniu; tak bolo napr. u 
Mozarta (†1791), ktorý už v šiestom roku také muzikálne nadanie ukazoval, že ho niektorí za 

čarodejníka považovali. Jeho vynikajúce schopnosti hudobného umelca už vtedy boli nepochybné. No 
takmer vždy najprimeranejší čas k voľbe stavu bude ten, v ktorom všeobecné prípravné vzdelanie u 

človeka sa zavŕši; lebo v tomto čase zvláštne náchylnosti a vlohy obyčajne vychádzajú najavo a 
ukazuje sa tiež, či má telesnú spôsobilosť, aká k tomu alebo k inému stavu sa požaduje. Preto i 

prípravné vzdelávanie v školách býva (alebo aspoň malo by byť) natoľko všestranné, aby sa schopnosti 
v rozličnom smere ukázať a vyvinúť mohli. Po zavŕšení všeobecného prípravného vzdelania človek 
obyčajne má už i potrebnú zrelosť rozumu, akú k podujatiu takej dôležitej veci (t.j. k voľbe stavu) 

nevyhnutne potrebuje. 
 

3.7. Kto neskôr pozná, že povolanie svoje si pomýlil, má ho zanechať; no ak by to 

bolo nemožné, má sa snažiť vypomáhať si mimoriadnou usilovnosťou a modlitbou o 
pomoc Božiu. 
 
Akonáhle napr. sa dokázalo, že študujúci nemá schopnosti k štúdiu, nech zanechá ústav a vyvolí si 

povolanie, ku ktorému má vlohy.  

— Ale inak je to vtedy, keď napr. niekto stal sa kňazom a potom zistí, že povolanie svoje pochybil. 

Dovoleným spôsobom už nemôže zanechať tento stav. Tu platia slová sv. Augustína: ≪Ak nie si 

povolaný, rob, aby si bol povolaný≫. Namáhaním sa, veľkou usilovnosťou a dôverou v Boha už mnohí 

docielili takmer nadľudské výsledky. A skúsenosť ukazuje i v školách, že stredne nadaní, nie veľmi 

usilovní žiaci niekedy oveľa lepšie sa učia, ako takí, čo veľké vlohy majú. Teda usilovnosťou dajú sa 
docieliť veľké veci. A čím ťažšie je niektoré postavenie, tým viac pomoc Božia príde nám na pomoc. 

Preto hovorí sv. Lev Veľký: ≪Ten, čo mi úrad dal, dá mi i silu k nemu a bude mojim pomocníkom≫. 

Túto božskú pomoc vyprosme si modlitbou. Lebo Kristus hovorí: ≪Kto prosí, dostáva≫. (Mat. 7, 8) 
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III. SVÄTENINY. 
 
Kristus dal nám i prostriedky, ktorými si požehnanie Božie nadobudnúť môžeme. 
 

Sviatosťami predovšetkým dostávame milosť Božiu pre svoju dušu, t.j. pôsobenie Ducha Sv. (milosť 

pomáhajúcu) a okrášlenie duše skrze Ducha Sv. (milosť posväcujúcu). Okrem toho Boh dal nám i 
prostriedky, aby sme si obzvlášť požehnanie Božie nadobudli. Požehnanie Božie spočíva v zbavení sa 

od pozemského zla: od choroby, chudoby, hanby, nešťastia, pokušenia atď., a v podarovaní 
súčasných statkov, ako: dlhého života, majetku, cti, šťastia atď. Požehnanie Božie nadobudneme si: 

1. keď všetko ≪v mene Božom≫ (v mene Ježiša) začíname, 2. keď nedeľu svätíme, 3. keď rodičov 

ctíme, 4. keď almužnu dávame, 5. keď sv. omšu častejšie navštevujeme, 6. obzvlášť aj užívaním 
svätenín.  
 

1. Sväteniny volajú sa posväcovania a žehnania cirkevné, alebo i predmety, ktoré 

sú žehnané a posvätené. 
 
Od hriechu dedičného spočíva kliatba Božia na tvoroch (Rim. 8, 20) a na celej prírode. (1. Mojž. 3, 

17) Boh zanechal na zemi stopy hnevu svojho. Také stopy hnevu Božieho sú napr.: choroba a smrť 

ľudí i nižších tvorov, vojna a nepriateľstvo medzi ľuďmi i medzi zvieratami, búrky, prietrže mračien a 

povodne, víchrice, krupobitia a mrazy, strašná horúčava a zima, dravé a jedovaté zvery, chrobač, 
ktorá lesy a vinohrady kazí, červy a húsenice, čo na stromoch a kvetoch hlodajú, bolesti a netvory pri 

pôrode atď. Zem naozaj je ≪údolie sĺz≫. Aby túto kliatbu Božiu zahnal, preto Kristus tak často žehnal 

a dal aj apoštolom moc zaháňať zlých duchov a liečiť choroby. (Mat. 10, 1; Luk. 9, 1) Cirkev často 

používa túto moc; skrze služobníkov svojich posväcuje alebo žehná isté predmety a prosí Boha, aby 
týmito posvätenými alebo žehnanými predmetmi zahnal diablov a uzdravil chorých. Pri týchto  
sväteniach a žehnaniach užíva Cirkev viditeľné znaky, a síce znak sv. kríža, svätenú vodu, a pri 

sväteniach i olej. Zapaľuje sa i svetlo, ktoré značí Svetlo sveta, Spasiteľa. Posvätené alebo požehnané 
predmety často sa aj okiadzajú, aby sa poukázalo, že sväteniny s nábožnosťou používať máme.  

— Meno sväteniny je odtiaľ, že tieto bohoslužobné zvyky sviatostiam sú podobné. U oboch prichádzajú 

slová a znaky, čo nadprirodzenú silu a neviditeľnú milosť znázorňujú. (Voda značí očistenie, olej 

uzdravenie atď.) Avšak sviatosti majú značne väčšiu silu než sväteniny; prvé sú potrebné k spaseniu, 

posledné nie. Sväteniny sú prostriedky milosti druhej triedy. 

 

Žehnanie spočíva v tom, že služobník Cirkvi prosí o požehnanie Božie na osoby 
alebo veci. 
 
Požehnanie Božie líši sa od milosti Božej. Táto spôsobuje okrášlenie duše, no požehnanie Božie 
zaháňa pozemské zlo, ako chorobu, nešťastie, biedu, pokušenia atď.  
— Aj žehnanie vecí vlastne týka sa len osôb, a síce tých, čo žehnané veci používajú.  
 

Obvykle sú nasledujúce žehnania osôb: žehnanie ľudu pri omši, žehnanie tých, čo 

sa spovedajú, prijímajú, sobášia; žehnanie šestinedielok, na Blažeja (3. februára), 
pri smrti a na pohrebe. 
 
Šestinedielky v kostole dávajú prosiť o požehnanie Božie za svoje dieťa. Žehnanie šestinedielok 

pochádza zo Starého zákona; každá matka 40. dňa po narodení chlapca alebo 80. dňa po narodení 

dievčaťa musela prísť do chrámu s dieťaťom svojim. Aj Matka Božia zachovala tento predpis; myslíme 

na sviatok Očisťovania P. Márie.  

— Žehnanie na Blažeja uviedla Cirkev na pamiatku sv. Blažeja, biskupa sebastského v Arraenii 
(†316); tento uzdravil jedného chlapca, ktorému kosť rybacia v hrdle zostala, tým že mu dve horiace 

sviece, čo matka jeho kostolu darovala, pod hrdlom na kríž preložil a nad ním sa modlil. Aj Cirkev pri 

udeľovaní požehnania na Blažeja modlí sa, aby Boh na príhovor sv. Blažeja zachránil kresťanov od 

bolenia hrdla.  
— Žehnanie pri smrti obyčajne dáva sa len po latinsky, aby sa umierajúci nenaľakal. 

 

Obvykle sú nasledujúce žehnania vecí: žehnanie chleba, vajec a mäsa (na Veľkú  

noc), žehnanie vína (na deň sv. Jána ev.), žehnanie ozimín (pri procesii na deň sv. 
Marka, v 3 Krížové dni a počas búrky), konečne žehnanie domov (škôl), lodí a iných 

vecí, ktoré človek používa. 
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Ohľadom žehnania počas búrky treba poznamenať nasledujúce: Kristus na zemi ukazoval sa nielen 
ako Víťaz nad zlými duchmi, ale aj ako Pán celej prírody a všetkých síl prírodných. Už pri jeho 

narodení zázračná hviezda zjavila sa na nebi, a pri smrti jeho nastúpilo zatmenie slnka proti všetkým 

silám prírody. Na rozkaz jeho utíšilo sa vlnobitie morské; pevnou nohou kráčal po vode. Na modlitbu 

jeho hneď vyschol neúrodný figovník; na vôľu jeho množil sa pokrm v rukách rozdávajúcich učeníkov. 
Všelijaké trápenie, ba i smrť a porušenie boli zahnané jeho všemohúcou vôľou. Nuž hľa, Cirkev je 

námestníčka Kristova; teda oprávnená je, volať o požehnanie Božie na sily prírodné. Jej volajúce 

modlitby nebudú daromné.  
 

K žehnaniam patrí i zažehnávanie a či zaklínanie diabla (exorcizmus), ktoré spočíva 

v tom, že sa zlému duchu v mene Ježišovom prikazuje odstúpiť od osôb alebo vecí. 
 

Kristus dal apoštolom moc, vyháňať nečistých duchov. (Mat. 10, 1; Mar. 16, 17; Luk. 9. 1)  
— Zažehnávanie používa sa pri krste a svätení vody. Zažehnávanie posadnutých (ktorým diabol 

prekáža používať jednotlivé údy tela) dnes je veľmi zriedkavé; kňaz smie ho konať len s dovolením 

biskupským. Kto nemá silnú vieru a nevedie čistý život, ten zažehnávaním nevykoná nič. 

Zažehnávanie ani vtedy nebude mať želaný výsledok, keď Boh dovoľuje zlému duchu, aby vyvolených 

jeho čistil. Lebo sväteniny nezastavujú také trápenia, čo k spáse prispievajú. No navzdory tomu 

nezostávajú bez osohu. 

 

Svätenie spočíva v tom, že služobník Cirkvi isté osoby alebo veci spomedzi 

ostatných vylučuje a len službe Božej venuje. 
 
Obvykle sú nasledujúce svätenia osôb: svätenie pápežov, cisárov a kráľov, opátov 

a mníšok. 
 

Voči tomu posvätenie kňazstva je sviatosť. Obvykle sú nasledujúce svätenia vecí: svätenie vody 

(obyčajne v nedeľu pred sv. omšou), svätenie krstiteľnej vody (v sobotu pred Veľkou nocou a 

Turícami), svätenie sviec (na sviatok Očisťovania Panny Márie a veľkonočnej sviece na Bielu sobotu), 

svätenie popola (na Popolcovú stredu), svätenie ratolestí alebo bahniatok (na Kvetnú nedeľu), svätenie 
svätých olejov (na Zelený štvrtok skrze biskupa); svätenie krížov, obrazov, ružencov, medailónov, 

zástav, konečne svätenie miestností, totiž kostolov, kaplniek, oltárov a cintorínov. Cirkev posväcuje 

všetko, čo k službe Božej patrí. 

 

2. Užívanie svätenín odporúčal Kristus, no jednotlivé sväteniny ustanovila 
Cirkev. 
 

Kristus žehnal chleby a ryby (Mat. 14, 19), dietky (Mar. 10, 16), učeníkov pri svojom nanebovstúpení. 

(Luk. 24, 50)  

— Žehnania už pred Kristom boli obvyklé: Boh sám požehnal prvých rodičov (1. Mojž. 1, 28), Noe 

požehnal svojich dvoch synov (1. Mojž. 9, 26), Izák Jakuba (1. Mojž. 1, 28), Jakub pred smrťou 12 
synov svojich (1. Mojž. 49, 28), Mojžiš pred smrťou ľud Izraelský. (5. Mojž. 33) Aron a po ňom kňazi 

židovskí museli ráno i večer žehnať ľud v preddvorí chrámovom ; nad ľudom vystreli ruky svoje a 

trikrát vzývali meno Pánovo. (3. Mojž. 9, 22; 4 Mojž. 6, 23) 
 

Žehnania a svätenia obyčajne konajú sa skrze kňaza.  
 

Niektoré žehnania a svätenia smie konať len biskup alebo kňaz, ktorý od biskupa výslovne je 

splnomocnený, napr. svätenie kostolov, oltárov, cintorínov, kalichov, zvonov, omšových šiat a pod. Aj 

svetskí ľudia (laici) môžu žehnať, no nikdy nie v mene Cirkvi. Žehnanie ich má tým väčšiu silu, čím 

viac s Bohom sú spojení. Rodičia často žehnajú svoje dietky, napr. pred nastúpením cesty, pred 

sobášom alebo na smrteľnej posteli. Je zvyk, prežehnať chlieb pred rozkrojením; zvyk tento nie je nič 
iné ako modlitba k Bohu, aby nám toto jedlo na úžitok bolo. 
 

3. Užitočné je, používať predmety požehnané alebo posvätené; lebo očisťujú nás 

od všedných hriechov a chránia nás od mnohých pokušení a telesného zlého.  
Len nezbavujú nás takého pokušenia a telesného zla, čo k spaseniu duše 
prispieva. 
 
Všedný hriech priťahuje nám súčasné pokuty, ktoré nás zväčša už na zemi zastihnú, ako napr. 

trápenie telesné, pokušenia a pod. Sväteniny očisťujú nás od všedných hriechov, teda aj od zlých 

následkov všedného hriechu.  
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— Že sväteniny chránia od pokušení, to svätí potvrdzujú zo skúsenosti; tak sv. Terézia nevie dosť 

vynachváliť silu svätenej vody proti zlým duchom.  
— Že sväteniny chránia od zlého na tele vidno z požehnania sv. Blažeja. Už apoštoli žehnaným olejom 
pomazali a uzdravili mnohých chorých. (Mar. 6, 13) Sväteniny teda v istom ohľade sú liekom. Či vojak, 

keď do vojny ide, dopustí sa chyby, ak vezme si posvätený krížik alebo obrázok a s dôverou v Boha 

očakáva zachránenie od mnohého zlého? Zaiste nie. Alebo či dopustí sa chyby, kto v chorobe často 
sa kropí svätenou vodou alebo choré údy svojho tela krížom značí a tak v skoršie vyzdravenie dúfa? 
Oj, koľko je takých, čo tým už pomoc dostali! Len vtedy, keby choroba bola užitočná k spaseniu duše, 
nepomohli by nijaké sväteniny; lebo inak boli by prekážkou spasenia. Či by ozaj sväteniny boli 

pozbavili trápenia jedného márnotratného syna alebo choroby jedného sv. Ignáca Loyolského pred 

jeho obrátením? Oj, zaiste nie. Ani neslobodno od svätenín očakávať väčší účinok, než aký majú skrze 

modlitbu Cirkvi; inak by sme hrešili poverou. Napr. keby niekto sa domnieval, že keď nosí posvätenú 
vec, v nijakom ohni nezhorí, v nijakej vode sa neutopí atď.; alebo že hrom neudrie do jeho domu, ak 

na pôjde uschová svätenú ratolesť alebo zažne hromničnú sviecu. (Navzdory tomu môže udrieť, ale 

Boh môže ho zachrániť od nešťastia.)  
— Sväteniny nemajú takú silu, ako sviatosti. Sviatosti udeľujú nám milosti Ducha Sv.; sväteniny iba 

čistia dušu, aby milosti Ducha Sv. ľahšie prijala. Sviatosti spôsobujú vnútorné, sväteniny vonkajšie 

uzdravenie. 
— Sväteniny majú celú silu svoju skrze modlitbu Cirkvi. Kňaz totiž vždy žehná alebo svätí v mene 
Cirkvi. No modlitba Cirkvi má veľkú silu; lebo s ňou spojená je modlitba Kristova a všetkých svätých. 

Na cirkevnom požehnaní daj si mnoho záležať. 
 

4. Sväteniny najviac osožia, keď sme bez smrteľného hriechu a keď ich s dôverou 
užívame. 
 
Účinok svätenín veľmi závisí od hodnosti a nábožnosti užívateľovej. Kto v ťažkých hriechoch žije, 

tomu nosenie svätených predmetov, kropenie svätenou vodou alebo požehnanie kňazské málo osoží; 

pomôže mu tak málo, ako archa úmluvy vo vojne Židom, čo do ťažkých hriechov upadli. (1. Kráľ. 4) 
Aj tomu, čo nemá vieru alebo dôveru, sväteniny tak málo osožia, ako modlitba človeka, ktorý 

pochybuje. (Jak. 1, 6) Sväteniny práve tak pôsobia, ako modlitba. Už Kristus málo zázrakov činil tam, 

kde viera bola malá, napr. v Nazarete. (Mat. 13, 58) Pováž i slová Kristove: ≪Viera tvoja ťa uzdravila

≫. (Mar. 5, 34) Nábožní kresťania zvykli v úctivosti mať a horlivo užívať sväteniny. Tak napr. často 

kropia sa svätenou vodou, nosia u seba svätené predmety, majú v príbytkoch svojich posvätené 

obrazy, radi sa modlievajú na posvätených miestach. Lebo modlitba v kostole je účinnejšia. ≪Už 

sama návšteva kostola môže nás oslobodiť od všedných hriechov a od pokušení diabolských≫. (Sv. 

Tom. Akv.) Sväteniny máme používať hlavne v ťažkých pokušeniach a chorobách. ≪Prečo, keď si 

chorý, hľadáš pomoc len u lekárov a nie u Krista, akoby on tiež nebol Lekárom tvojho tela? (Sv. Efrem) 
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IV. MODLITBA. 

1. Podstata modlitby. 
 

1. Modlitba je pozdvihnutie mysle k Bohu. 
 
Keď sa s niekým zabávame, zabúdame na všetko iné. To isté musíme urobiť, keď sa s Bohom 

zhovárame, t.j. keď sa modlíme. Pri modlitbe musíme k Bohu obrátiť všetky sily duševné; rozum, lebo 

musíme myslieť na Boha všemohúceho; pamäť, lebo musíme zabudnúť na všetky pozemské veci; 

srdce, lebo súčasne musíme mať i radosť z Boha. Teda len sama myšlienka na Boha ešte nie je 

modlitbou; aj duchovia pekelní myslia na Boha a predsa sa nemodlia. Odznaky modlitby: 
nanebovstúpenie Kristovo; dym z kadidla vystupujúci k nebu; škovránok, ktorý pri spievaní k nebu 

sa pozdvihuje. U niektorých svätých pri modlitbe ukazovalo sa zvonku, čo v duchu ich vnútorne sa 
dialo; ich telo totiž pri modlitbe vznášalo sa do výšky a bolo svetlom ožiarené. To vieme napr. o sv. 

Alfonzovi, sv. Kataríne Sienskej a i. ≪Najväčšia hodnosť a česť človeka je, že s Tvorcom svojim môže 

sa zhovárať a dôverne obcovať≫. (Sv. Zl.) Musíme obdivovať láskavú blahosklonnosť u Boha, ktorý nie 

len nám dovoľuje, ale i káže, aby sme s ním hovorili. (Sv. Zl.) 
 

Pri modlitbe obyčajne užívame isté vonkajšie znaky, tak napr. kľačíme, spíname 
ruky, bijeme sa do pŕs a pod. 
 
Kľačaním pri modlitbe vyznávame, že pred Bohom sme malí; spínaním rúk, že pred Bohom sme 

bezvládni, akoby poviazaní alebo zločinci (Sv. Cyp.); bitím do pŕs, že sme hriešnici, čo bitku si zaslúžili. 
Stáva sa tiež, že niekto pri modlitbe padne na tvár svoju, aby vyznával, že pred Bohom je ničím; tak 

robila Judita, keď mala odísť do nepriateľského tábora (Jud. 10, 1), tak Kristus na hore Olivovej (Mat. 
26, 39), tak robia kňazi na Veľký piatok na stupňoch oltárnych. Niektorí pri vrúcnej modlitbe dvíhajú 
a rozpínajú i ramená na znak plápolajúcej lásky k Bohu a aby dali na vyrozumenie, že sa modlia v 

mene Spasiteľa rozpiateho na kríži. Tak modlil sa Mojžiš počas boja Židov s Amalekitami (2. Mojž. 17, 

12), tak Šalomon pri posvätení chrámu (2. Kron. 6, 12), tak modlí sa kňaz pri omši sv. Aj Kristus že 

modlil sa tak v tie noci, ktoré v modlitbe na horách strávil. (Katar. Emmerichova) Možno sa modliť i 
s tvárou k chrámu obrátenou. Tak robil Dávid (Ž. 5, 8), tak Daniel. (Dan. 6, 10) Boh nepotrebuje tieto  

znaky, aby mu duša ľudská zrejmou bola; tým len človek povzbudzuje sám seba a iných k pokornejšej 

modlitbe. (Sv. Aug.) Také znaky pri modlitbe nie sú nevyhnutne potrebné; z dôležitej príčiny môžu 

vystať, napr. pri veľkej unavenosti, pri chorobe, pri modlitbe, ktorú vtedy konáme, keď sme zaujatí 
prácou svojho povolania. Preto môžeme sa modliť i chodiac; tak modlia sa napr. pútnici, alebo tí, čo 

pri zvonení na poludnie alebo ≪umieračikom≫ na ceste sa nachádzajú. 
 

2. Môžeme sa modliť buď len v duchu alebo v duchu a ústami zároveň. 
 

Môžeme sa modliť pri práci alebo idúc cestou a nik nezbadá, že sa modlíme; to je modlitba iba v 
duchu. Ústna modlitba je potrebná a užitočná. Človek sa skladá z duše i z tela, teda oboma má sa 

klaňať Bohu. Ďalej človeku je vrodené, že svoje vnútorné city i vonkajšie najavo dáva. (Mat. 12, 34) 

Bez ústnej modlitby kresťanské náboženstvo nemalo by zjednocujúceho bodu a muselo by sa 
rozpadnúť. Ústna modlitba viac pohýňa naše srdce a tak množí i pobožnosť našu; ba takou modlitbou 

budíme i pobožnosť u blížneho. Ústna, obzvlášť spoločná modlitba viac nakloňuje Boha k vypočutiu 

prosieb našich. (Mat. 18, 19) 
 

No kto len ústami sa modlí, toho modlitba je bezcenná. 
 

Preto Kristus žaluje sa na farizejov: ≪Ľud tento ctí má ústami, ale srdce ich ďaleko je odo mňa≫. 

(Mat. 15, 8) Niektorí volajú k Bohu len hlasom tela, nie hlasom ducha. (Sv. Aug.) Práve tak bezcenné 
sú obrady, konané pri modlitbe, ak zároveň nemáme vnútorné zmýšľanie, zodpovedajúce týmto 

úkonom. Kto si bez myšlienky kľaká, do pŕs sa bije a pod., je pokrytec. Bohu musíme sa v duchu 

klaňať. (Ján, 4, 24) 

 
Môžeme sa modliť i spievajúc. 
 

Spev náboženský je výborná modlitba; mohutne dvíha ducha nášho k Bohu. Používa sa obzvlášť v 

dome Božom a pri procesiách. Sv. Pavol napomína nás k nemu. (Kol. 3, 16) Spev kostolný obzvlášť 

pestovali: kráľ Dávid (†(1015 pr. Kr.), sv. Ambróz, biskup milánsky (†397) a sv. pápež Rehor Veľký 

(†604) 
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Pri modlitbe môžeme používať buď obyčajné formule modlitebné alebo hovoriť k Bohu 

vlastnými slovami. 
 

Také modlitebné formule sú napr. Otčenáš, Zdravas a pod. V modlitebných knižkách nachádzajú sa 

formule modlitebné pre všetky potreby. Pri kupovaní modlitebných knižiek má sa dať pozor, či od 

biskupa sú schválené. Lebo v kníhkupectve nachádzajú sa i modlitebné knižky napísané frajmauermi 
(slobodomurármi), ktoré náboženstvo zrovna podkopávajú. Obzvlášť máme sa mať na pozore, keď 

také knižky kupujeme na trhu, jarmoku alebo na pútnických miestach.  
— Ale nie je dobré, pridržať sa vždy a otrocky formúl modlitebných. Máme striedavo i voľne hovoriť k 

Bohu. Boh najláskavejší veľmi rád vidí, keď sa mu celkom dôverne prihovárame, ako dieťa svojmu 

otcovi. Vlastnými slovami modlili sa traja mládenci v ohnivej peci. Aj Kristus na hore Olivovej modlil 

sa vlastnými slovami. (Mat. 26, 39) Pritom nepotrebujeme používať umelé výrazy; môžeme, ba i máme 
celkom prosto a jednoducho hovoriť k Bohu. Jednoduchá reč vždy je rečou srdca. Boh nehľadí na 

slová, ale na srdce. ≪Ľudia slovami vážia srdce, no Boh srdcom váži slová≫. (Sv. Reh. Vel.) Ani 

nepotrebujeme veľa slov. (Mat. 6, 7) Boh nehľadí na dĺžku, ale na vrúcnosť modlitby. Akú odplatu 

dostala krátka modlitba pravého lotra na kríži! 
 

Môžeme sa modliť samostatne alebo s viacerými. Oba spôsoby modlitby odporúčal 

Kristus, tak modlitbu v skrytosti (Mat. 6, 5), ako i modlitbu spoločnú. (Mat. 18, 19) 
 

3. Môžeme sa modliť s trojnásobným úmyslom: aby sme Boha chválili, aby sme 

ho prosili alebo aby sme mu ďakovali. 
 
Máme chváliť Boha pre jeho nekonečnú dokonalosť. Sama Cirkev ustavične chváli Boha. (Glória a 

Sanktus pri omši, ambroziansky chválospev pri väčších slávnostiach, známa záverečná modlitba ku 

cti najsv. Trojice ≪Sláva Otcu atď.≫, pozdrav kresťanský; obsahujú slávu Božiu.) Trojnásobné ≪

svätý≫ serafínov (Is. 6, 3) je modlitba chvály; taktiež spev anjelov na nivách betlehemských pri 

narodení Kristovom. (Luk. 2, 14) Chvála Božia je hlavným zamestnaním nebešťanov. (Zjav. 4) 

Modlitbou chvály už na zemi začíname prácu nebešťanov, ktorí Boha na veky chvália. (Tert.) 
Modlitbou chvály bola modlitba troch mládencov v ohnivej peci (Dan. 3 ); túto modlitbu chvály koná 

kňaz po omši. Aj Magnifíkát (≪Velebí duša moja Pána≫) preblahoslavenej Panny je modlitba chvály. 

(Luk. 1)  

— Boh chce, aby sme ho za všetko prosili, čo nám je potrebné. Lebo Boh nič nedáva bez modlitby. 

(Jak. 4, 2) Kto neprosí, ten nedostáva. (Sv. Ter.) Áno, Boh chce, aby sme ho naliehavo prosili. Chce, 

aby sme ho nielen prosili, ale takrečeno nútili. (Sv. Reh. Vel.) Boh robí asi tak, ako Lacedamonci, čo 

svojim hladujúcim dietkam chlieb kládli na vysoký trám, aby si ho dolu zostrelili a takrečeno zaslúžili. 

(Hunolt) Boh ovšem pozná potreby naše (Mat. 6, 32) a mohol by nám i tak pomôcť; no navzdory tomu 
chce byť prosený, aby sme totiž jeho dary nie za povinnosť, ale za dobrodenia považovali a svoju 

závislosť od Boha tým viac uznávali; Boh teda týmto spôsobom chce urobiť nás povďačnými a 
pokornými. Modlitbou prosby bola modlitba Ježišova na hore Olivovej a na kríži, modlitba 

umierajúceho Štefana, modlitba apoštolov na lodičke, modlitba kresťanov za uväzneného Petra, 
modlitba sv. Moniky. Modlitba prosby nazýva sa i modlitbou kajúcnosti, keď Boha prosíme za 
odpustenie hriechov. Modlitbu kajúcnosti konal Dávid a Ninivčania. Mysli na kajúci žalm Dávidov 

(50), ktorý sa začína slovami: ≪Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa veľkého milosrdenstva svojho≫ a 

spieva sa napr. pri pohreboch.  

— Boh chce, aby sme mu za každé získané dobrodenie ďakovali. (1. Tes. 5, 18) Mysli na slová Kristove 

k uzdravenému malomocnému. (Luk. 17) Vďačnosť je najlepším prostriedkom, aby sme od Boha nové 
dobrodenia dosiahli. Ďakovacou modlitbou bola Noemova obeta vďaky. (1. Mojž. 8) Niektoré dary 

odníma Boh preto, že ich ľudia oceniť nevedia a nikdy neďakujú za ne milému Bohu; Boh 

nevďačníkom často posiela hlad, neúrodu, krupy a pod. 

 

2. Úžitok a potreba modlitby. 

 
1. Modlitbou môžeme od Boha dosiahnuť všetko; ale Boh nie vždy hneď vypočuje 

modlitbu našu. 
 
Kristus prisľúbil: ≪Všetko, za čokoľvek by ste v modlitbe veriac prosili, dostanete≫ (Mat. 21, 22); 

ďalej: ≪Proste, a bude vám dané≫. (Mat. 7, 7) Modlitbou teda človek stáva sa akoby všemohúcim. 

(Sv. Zl.) Modlitba je kľúč od všetkých pokladov dobroty Božej. (Sv. Aug.) Ako od ľudí všetko možno 

dostať za peniaze, tak od Boha všetko skrze modlitbu. Kto teda v núdzi sa nachádza, nech volá o 
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pomoc k Bohu. Ak to nerobí, nesmie sa žalovať na svoju biedu, ale skôr na svoju lenivosť a bláznivosť. 

Nad takým musíme sa rozhorčiť, ako nad žobrákom, čo sa od zimy trasie a hladom umiera a vzdor 
tomu nejde k bohatému pánovi, ktorý mu pomoc sľuboval. V nebezpečenstve modli sa k Bohu; on 
pomôže ti v núdzi. Tak robili apoštoli počas vlnobitia morského, a bolo im pomožené. Boh nie vždy 

hneď vypočuje modlitbu našu. Na dvere tohto veľkého Pána treba častejšie zaklopať, až sa otvoria. 

(Sv. Aug.) Sv. Monika 18 rokov musela prosiť za obrátenie syna svojho. Boh preto dáva nám dlho 
prosiť, aby videl, či naozaj prosiť ho mienime, a aby sme si prijatých milostí tým viac vážili. (Sv. Aug.) 

Kto od modlitby hneď upúšťa, ak naskutku nie je vypočutá, ten ukazuje, že mu o to naozaj nejde. No 
kto naozaj mieni prosiť, ten v prosbe svojej bude tým horlivejší, čím dlhšie Boh odkladá s jej 

vypočutím. Tak robil slepý pri ceste do Jericha; čím menej zdalo sa, že si Kristus všímal slov jeho, 

tým viac kričal: ≪Ježišu, Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou≫. (Luk. 18, 35) Istý svätý vraví k Bohu: 

≪Ty, ó Pane, odkladáš s dávaním, aby si nás modleniu naučil≫. (Sv. Ans.) Boh niekedy i preto 

nevypočuje nás naskutku, lebo vie, že by to, čo žiadame, donieslo nám vtedy nie úžitok, ale snáď 
škodu. 
 

Boh rýchlejšie vypočuje našu modlitbu, keď súčasne sa i postíme, almužnu dávame, 

sľub skladáme alebo svätých o príhovor vzývame; aj tá modlitba rýchlejšie býva 
vypočutá, ktorú viacerí súčasne  konajú; aj tá ktorú spravodlivý koná. 
  

Pôst a almužna sú dve krídla modlitby. (Sv. Aug.) Mysli na modlitbu pohanského stotníka Kornelia. 

(Sk. ap. 10)  
— Že modlitba rýchlejšie býva vypočutá, keď sľub robíme, vidno na obyvateľoch oberammergauských; 

myslíme na tamojšie pašiové hry.  
— Keď modlíme sa pred milostnými obrazmi alebo svätých pred ich hrobmi o príhovor vzývame, nuž 

Boh rýchlejšie vypočuje nás. ≪Boh síce je všade, no nie všade rovnakým spôsobom vypočuje naše 

prosby≫ (Sv. Aug.)  

— Boh skôr vypočuje i tú modlitbu, ktorú viacerí súčasne konajú. Lebo Kristus prisľúbil: ≪Ak dvaja 

z vás súhlasia na zemi v akejkoľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od Otca môjho, ktorý je na 

nebesiach≫ (Mat. 18, 19) Keď kresťania vo veľkom počte sa zídu a modlia, ponášajú sa na ohromné 
vojsko, ktoré Všemohúceho núti k vypočutiu. (Tert.) Aj drevo rýchlejšie horí, keď viac polien leží 

pospolu, hoci k nemu i mokré drevo a raždie priložíme. Jedna horúčosť množí druhú. Za rímskeho 
cisára Marka Aurélia (okolo 170) jedna kresťanská družina vo vojne bola nepriateľmi obkľúčená a 

prišla do veľkej tiesne, lebo jej chýbala voda. Tu všetci kresťanskí vojaci vrúcne prosili Boha za dážď. 

Netrvalo dlho a prišla veľká búrka s dažďom. Hľa, čo vládze spoločná modlitba! Rozpomeň sa i na 
spoločnú modlitbu prvých kresťanov za Petra v žalári. Prečo dodržiavali sa procesie v časoch veľkej 

úzkosti?  

— Aj tá modlitba rýchlejšie býva vypočutá, ktorú spravodlivý koná. ≪Mnoho môže ustavičná modlitba 

spravodlivého≫. (Jak. 5, 16) Modlitba Eliášova za dážď rýchlo bola vypočutá. Prečo ? (3. Kráľ. 17) Ba 

modlitbou nábožného premieňajú sa i úmysly a súdy Božie. (Sv. Hier.) 

 

Ale niekedy Boh vôbec nevypočuje modlitby naše a síce najviac preto, že nám nechce 
dať, čo by nám škodiť mohlo, alebo že sme nehodní, aby nás vypočul. 
 
Boh je podobný lekárovi, ktorý z lásky nedovoľuje chorému, čo by mu uškodiť mohlo. (Sv. Aug.) Kto 

by zle naložil s tým čo modlitbou chce dosiahnuť, nedostane to a síce preto, že mu Boh milosrdenstvo 
preukazuje. (Sv. Aug.) Sv. Monika vrúcne prosila Boha, aby jej synovi Augustínovi prekazil morskú 

cestu do Itálie. A predsa nebola vypočutá. Prečo? Lebo pobyt v Itálii bol práve dobrý pre Augustína; 

kázne sv. Ambróza, biskupa milánskeho mali ho tam priviesť na lepšiu cestu. Preto sám sv. Augustín 

neskôr vraví: ≪Ó Pane, nevyplnil si vtedy žiadosti mojej matky, aby si jej dal, za čo ťa vždy prosila≫. 

Keby napr. márnotratný syn bol prosil Boha, aby núdzu od neho odvrátil, nuž by mu tento sotva bol 

pomohol, lebo polepšenie jeho položenia v cudzine bolo by mu len na škodu bývalo.  

— Boh niekedy aj preto nevypočuje nás, lebo nie sme hodní vypočutia. Nehodní vypočutia sú tí, čo 
sa bez pobožnosti a bez dôvery (Jak. 1, 7) modlia alebo čo sa v stave ťažkého hriechu nachádzajú a od 

svojich zlých náklonností upustiť nechcú. (Ján 9, 31) Niektorí nebývajú vypočutí, lebo nemodlia sa 
vytrvalo, teda nejde im naozaj o to, aby dosiahli, čo žiadajú.  

— Avšak nadarmo nik sa nemodlí; hoci Boh nedá, čo si človek žiada, nuž zaiste dá niečo iné a ešte 
lepšie. (Sv. Zl.) Boh robí, ako otec, čo dieťaťu, ktoré vždy len nôž žiada, podá krásne jablko, aby sa 

uspokojilo. Ani hriešnik nemodlí sa nadarmo; modlitbou dosiahne milosti, čo k obráteniu jeho sú 

potrebné. ≪Keď modlíš sa a nie si vypočutý, odopretie svojich prosieb nikdy nepripisuj Bohu, ale buď 

zle vykonanej modlitbe alebo malému úžitku, aký bol by si mal z vypočutia prosieb svojich. V tomto 

prípade Boh, ak si sa modlil, udelí ti inú milosť a síce takú, čo lepšia je od tej, ktorú si prosil≫. (M. 

Latastova) Boh je mocný, aby oveľa viac urobil, než prosíme alebo rozumieme. (Ef. 3, 20) 

 



480 
 

Na každý pád, kto sa modlí, musí sa i snažiť, aby svojimi prirodzenými silami 

dosiahol, za čo Boha prosí. 
 

Boh pomáha len tomu, čo i sám sa snaží pomáhať si. Boh podporuje nie chabých (t.j. pribojazlivých), 
ale smelých ľudí. Blázon bol by vojvodca, keby modlitbou chcel dobyť víťazstvo, namiesto aby bojoval 

so svojou armádou. Naše skutky musia byť sprevádzané nielen dôverou v Boha a modlitbou, ale i 
smelosťou a príčinlivosťou. Žiadať od Boha zázrak, aby človek v stave lenivosti zostať mohol, 

znamenalo by toľko, ako pokúšať Boha. Kto by nepovažoval za opovrhnutie, keby niekto, čo padol a 

celkom ľahko i sám vstať môže, žiadal od nás, aby sme mu zase vstať pomohli? 
 

2. Modlitba z hriešnikov robí spravodlivých a spravodlivých udržuje v stave 
milosti. 
 

Modlitbou hriešnik dosiahne odpustenie. Lotor na pravici Kristovej povedal len: ≪Pane, rozpomeň sa 

na mňa, keď prídeš do kráľovstva svojho≫, a už odpustil mu Kristus. (Luk. 23, 42) Mýtnik v chráme 

dojatý riekol len : ≪Bože, buď milostivý mne hriešnemu≫, a už odišiel domov ospravedlnený. (Luk. 

18, 13) Keď Dávid počul napomenutie proroka Natana, riekol: ≪Zhrešil som proti Pánovi! ≫ a hneď 

Natan oznámil kráľovi odpustenie hriechov. (2. Kráľ. 12, 13) Kto začína modliť sa, prestáva hrešiť 

a kto prestáva modliť sa, začína hrešiť. (Sv. Aug.) Hriech smrteľný a modlitba nemôžu obstáť pospolu. 

(Sv. Ter.) Modlitba premieňa ľudí, lebo zo slepých robí osvietených, zo slabých silných, z hriešnikov 

svätých. (Sv. Vavr. Just.) 
 

Modlitba z hriešnikov robí spravodlivých, lebo hriešnikovi získa milosť ľútosti a 
obrátenia. 
 

Modlitbou ťaháme na seba Ducha Svätého (Sv. Efrem), t.j. dostávame pomáhajúce milosti. Čím viac 

zem naša blíži sa k slnku, tým viac svetla a tepla dostáva od neho; tak i duch náš dostáva svetlo a 

silu od Krista, Slnka spravodlivosti, čím viac v modlitbe sa k nemu približujeme. (Orig.)  

— Modlitbou teda dostávame osvietenie; vždy viac a viac poznávame veličenstvo a dobrotu Božiu, 

posledný cieľ svojho života, vôľu Božiu, bezcennosť pozemských vecí, vlastnú chatrnosť svoju atď. 
Nasledovne modlitba je veľkou kazateľskou knihou. (Sv. Vinc. P.) U niektorých svätých toto vnútorné 
osvietenie javilo sa i navonok. Tak tvár Mojžišova ligotala sa, keď po rozhovore s Bohom z hory 

zostupoval. Niektorí svätí pri modlitbe boli obkľúčení jasnosťou a povznesení od zeme. Aj tvár Ježišova 

premenila sa, keď sa modlil. (Luk. 9, 29)  

— Preto modlitbou dáva sa nám i nová sila a bývame posilňovaní k znášaniu trápenia. (Sv. Bern.) 
Modlitba je nebeskou rosou pre dušu; ako rastliny v noci rosou sa osviežujú a zotavujú, tak duša 
zotavuje sa modlitbou (Sv. Zl.) Modlitba je duši, čo spánok telu; v spánku odpočíva si telo a dostáva 

nové sily, v modlitbe duša. Preto po dlhšej práci a pred dôležitými úkonmi máme sa utiekať k modlitbe. 

Aj Kristus z času na čas uťahoval sa k modlitbe a bezprostredne pred umučením svojim modlil sa 

dlho na hore Olivovej. Človek, ktorý sa mnoho modlí, nijako nebude chabý (t.j. príliš bojazlivý). 

 

Modlitba udržuje spravodlivých v stave milosti, lebo chráni od pokušenia a hriechu. 
 
Modlitba zaháňa pokušenia diabolské. Pokušenie zatemňuje náš rozum a oslabuje našu vôľu; no 

modlitba účinkuje práve naopak: osvecuje rozum a posilňuje vôľu. ≪Modlitba pôsobí, ako voda na 

oheň≫. (Sv. Zl.) Modlitba je štít, ktorým ohnivé strely diablove odvraciame. (Sv. Ambr.) Ona je 

zachraňujúcou kotvou pre toho, ktorého duša je v nebezpečenstve stroskotať. (Sv. Zl.) Keď nás diabli 

v modlitbe zbadajú, rýchlo zutekajú nazad, ako zlodeji, keď vidia proti sebe vytasené meče vojakov. 

(Sv. Zl.) Preto modlitba rozveseľuje. Duch Svätý je Utešiteľ (Ján 14, 26); on zaháňa smútok ducha. 

Pán Ježiš sľubuje občerstvenie tým, čo sú ustatí a obťažení, ak k nemu sa obrátia. (Mat. 11, 28) Svätý 

Jakub hovorí: ≪Kto z vás je v zármutku, nech sa modlí≫. (Jak. 5, 13) V modlitbe už vopred cítime 

radosti nebeské. V živote tomto niet ničoho, čo by srdce človeka väčšou radosťou naplniť mohlo, ako 

horlivá modlitba. (Sv. Bern.) V modlitbe nachádzame podobnú útechu, ako dieťa, ktoré môže otcovi 

svoje skľúčené srdce otvoriť a s ním dôverne hovoriť. ≪Okúste a viďte, aký ľúbezný je Pán≫. (Ž. 33, 

9) Jeden deň strávený v modlitbe je lepší, než mnohé roky strávené v pôžitkoch a rozveseleniach 

života.  

— Modlitbou spravodlivý prichádza k mnohým cnostiam. ≪Kto sa dobre vie modliť, vie i dobre žiť≫. 

(Sv. Aug.) Kto modlitbe veľmi je oddaný, leskne sa mnohými cnosťami. (Bona) S kým často obcujeme, 
toho povahu prevezmeme na seba; kto ustavične s Bohom obcuje, prevezme na seba povahu Božiu. 

Strom, čo tam stojí, kde slnko dobre svietiť môže, bude dobre rásť a hojne rodiť; to isté platí o človeku, 

ktorý sa v modlitbe často stavia pred Slnko milosti. Keď kráľovná vchádza do mesta, nikdy nie je 

samotná, ale má v sprievode iné panie a dvoranov; tak i s modlitbou, keď do duše vchádza, 

prichádzajú mnohé iné cnosti. (Sv. Zl). 
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3. Modlitbou spravodliví dosahujú odpustenie súčasných trestov za hriechy 

a večnú odplatu. 
 

Modlitba získa spravodlivému odpustenie trestov za hriechy. ≪Modlitba vystupuje hore k nebu, a 

hneď milosrdenstvo Božie zostupuje dolu≫. (Sv. Aug.) Jeden jediný Otčenáš, hovorený z hĺbky srdca, 
môže odpykať všetky hriechy všedné celého dňa. (Sv. Aug.) Niektorými modlitbami možno získať 

odpustky, t.j. dosiahne sa väčšie odpustenie súčasných trestov za hriechy, ako dotyčnej modlitbe 

samo sebou patrí.  

— Modlitba získa spravodlivému i večnú odplatu. Kristus hovorí: ≪Keď sa modlíš, vojdi do komôrky 

svojej a zatvoriac dvere, modli sa v skrytosti k Otcovi svojmu; a Otec tvoj, ktorý v skrytosti vidí, odplatí 

ti≫. (Mat. 6, 6) Sv. Terézia po smrti zjavila sa jednej spolusestre a povedala: ≪Chcela by som znášať 

všetky muky na svete, keby som spásu svoju len o toľko rozmnožiť mohla, koľko modlitbou jedného 

jediného Zdravasu≫. Modlitba je dielom práce a boja, teda spojená s istou ťažkosťou. Aj zlí duchovia 

neraz sa snažia znepokojovať nás pri modlitbe našeptávaním rozličných myšlienok. Robia ako človek, 

proti ktorému súd sa vedie; taký totiž pred sudcom používa všetku lesť a výrečnosť, aby súdne 

rozhodnutie nebolo proti nemu. (Sv. Egid.) Ako vietor usiluje sa zahasiť svetlo v lampáši, tak i satan, 
keď vidí nás modliť sa, snaží sa rozmanitými príkoriami zničiť horlivosť našu v modlitbe. (Sv. Zl.) Kto 
teda navzdory týmto prekážkam dobre sa modlí, tým odpyká mnoho a má nárok na odplatu. 

 

4. Kto sa nemodlí, ten nemôže byť spasený; lebo taký človek upadá do ťažkých 

hriechov. 
 
Čo by urobil pán so sluhom, ktorý ho ani nepozdravuje, ani k nemu nehovorí? Keby sme peklo otvoriť 

mohli, videli by sme, že tam sú sami takí ľudia, čo sa nemodlievali. ≪Keď už Kristus celé noci sa 

modlil, čože máme robiť len ešte my, aby sme spasení boli!≫ (Sv. Ambr.) Kto sa nemodlí, ten nemá 

sily protiviť sa pokušeniam. Ponáša sa na vojaka bez zbrane, na vtáka bez krídiel, na loď bez plachty 

a vesla. Človek bez modlitby je trstina, ktorá sa vetrom sem a tam kláti. Kto sa nemodlí, už teraz je 
mŕtvy. (Sv. Zl.) Tomu, čo sa nemodlí, povedie sa, ako rybe mimo vody (Sv. Zl.), ako stromu 

vytrhnutému zo zeme, ako človekovi, ktorý nemôže jesť (Sv. Aug.), alebo dýchať. (Bell.) Obilie nesmie 

ležať na nízkom, vlhkom mieste; aby nezhnilo, musí sa dať na vyššie a suché miesto. Tak ani srdce 

nesmie ustavične ležať na zemi (aby sa len pozemskými vecami zaoberalo), ale musí sa usilovne 

pozdvihovať k Bohu, inak tiež upadne do hniloby. (Sv. Aug.) Preto Kristus ustavične napomína nás k 
modlitbe. (Mar. 13, 33; Mat. 26, 41) Všetky národy sveta modlia sa k božstvám svojim: Boh teda 

každému človeku vpísal do srdca povinnosť k modlitbe. 

3. Ako sa máme modliť? 
 

Modlením učíme sa modliť. Aj tu platí príslovie: Cvik robí majstra. Čím častejšie niekto sa modlí, tým 

milšou stane sa mu modlitba; čím zriedkavejšie niekto sa modlí, tým ošklivejšou a pošetilejšou zdá 
sa mu modlitba. (Sv. Bonav.)  

— Boh nehľadí na dĺžku modlitby; to vidno na modlitbe Dávidovej, lotra na kríži, mýtnika v chráme. 

≪Mnohí odriekajú dlhé modlitby a nebývajú vypočutí; iní voči tomu ani len ústne nehovoria a predsa 

dostávajú všetko, za čo prosia≫. (M. Latast.) To je preto, že sa dobre modlia. 
 

Ak nám modlitba má prinášať úžitok, musíme sa modliť:  
 

1. V mene Ježiša, t.j. musíme prosiť, čo i Ježiš Kristus chce. 
 

Kristus chce všetko, čo napomáha cti Božej a spaseniu našej duše. Teda sv. Monika, ktorá sa 18 

rokov modlila za obrátenie svojho syna, modlila sa v mene Ježiša Krista. ≪Nemodlime sa v mene 

Ježiša, ak žiadame niečo, čo nášmu spaseniu duše je škodlivé≫. (Sv. Aug.) Kto by sa modlil za výhru 
v lotérii, za vysokú hodnosť alebo iné zbytočné veci, ten nemodlil by sa v mene Ježiša. Ale ovšem 

modlí sa v mene Ježiša, kto milého Pána Boha prosí za prácu, za pomoc v núdzi, za obrátenie 

hriešnika a pod. Namiesto: ≪modliť sa v mene Ježiša≫ môže sa povedať ≪V duchu Kristovom≫ alebo 

≪Podľa úmyslu Kristovho≫ sa modliť. Najlepšie modlí sa ten, kto sa s Cirkvou modlí. (Sv. Aug.) Lebo 

Cirkev modlí sa v mene Ježiša; preto všetky modlitby svoje končí slovami: ≪Skrze Ježiša Krista Pána 

nášho≫. Kristus sľubuje: ≪Budete-li o niečo prosiť Otca v mene mojom, dá vám.≫ (Ján 16, 28) Ktorý 

kráľ odoprel by prosiacemu jeho žiadosť, keby tento prišiel a povedal: ≪Tvoj vlastný syn posiela ma 

sem s touto prosbou?≫ 
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2. S pobožnosťou, t.j. pri modlitbe musíme myslieť len na Boha. 

 
Modlitba je obcovanie s Bohom. Keď s niekým obcujeme, zapodievame sa len s ním. Tak i pri modlitbe 

musíme obrátiť ducha svojho k Bohu. Niektorí ctia Boha len ústami, ich srdce je ďaleko od neho. 

(Mat. 15, 8) Pri modlitbe myslia na svoje súčasné záležitosti, alebo modlia sa tak, akoby sa stene 

alebo podlahe prihovárať chceli. Kto sa roztržite alebo vlažne modlí, teda nie s pobožnosťou, 
nedosiahne od Boha nič. Keby si pri rozhovore s pozemským sudcom svojim obrátil sa k iným ľudom 

a s nimi sa zabával, sudca považoval by ťa za pomäteného a odohnal by ťa od súdnej stolice. (Sv. 

Aug.) Vlažná modlitba zomiera pri vystupovaní k nebu, lebo jej už na samom začiatku chýba životná 

sila. Ako môžeš žiadať, aby Boh teba pozoroval, keď ani len sám nepozoruješ seba? (Sv. Cypr.) Kto sa 

zle modlí a predsa dúfa vo vypočutie, je podobný človekovi, ktorý zlé zrno do mlynu nasýpa a napriek 
tomu peknú múku očakáva. (Sv. Bern.) Avšak nie je potrebné, aby sme citeľnú pobožnosť mali, t.j. 

aby sme pri modlitbe zvláštnu potechu a neobyčajnú radosť pocítili. Taká pobožnosť je mimoriadna 
milosť, obyčajne odplata Božia a modlitbe nedodáva viac hodnoty. Tak ani nechuť a chladnosť pri 

modlitbe sama sebou nerobí túto horšou. Ba taká modlitba môže byť i záslužná, lebo pri nej trpíme. 

(Sv. Ter.) Najpríjemnejšia Bohu je tá pobožnosť, ku ktorej sa nútiť musíme. (Bl. Ang. Fol.) Nasledovne 
pre nechuť a chladnosť nemáme upúšťať od modlitby. Zlý duch chce nás týmto spôsobom zdržovať 

od modlitby a Boh dopúšťa na nás taký stav, aby sme krehkosť svoju spoznali a pokornejší boli.           

≪Hoci by sme pri modlitbe iné nerobili ako to, že by sme roztržitosti a pokušenia zaháňali, predsa by 

sme ju dobre vykonali. Lebo Pán má zaľúbenie v dobrej vôli našej. (Sv. Fr. S.) 

 

Aby sme sa s pobožnosťou modlili, máme sa k modlitbe pripraviť, počas modlitby 

strážiť svoje zmysly a svojim telom úctivo sa správať. 
 

≪Pred modlitbou pripravuj dušu svoju a nebuď ako človek, ktorý Boha pokúša≫. (Sir. 18. 23) Už ten, 
čo na citare hrá, pred hrou naladí svoj nástroj, aby zlé zvuky nevydával. Ako sa pripravujeme, keď 

ideme na výsluch k pozemskému kráľovi! Pred modlitbou teda máme sa preniesť do prítomnosti Božej, 
t.j. živo predstavovať si, že pred očami Pána stojíme. (Beda.) Z toho dôvodu prežehnávame sa pred 

modlitbou. Aj máme sa zbaviť všetkých pozemských starostí a myšlienok. Musíme nasledovať 

patriarchu Abraháma. Keď chcel obetovať syna svojho na hore Morii, pod horou zanechal svojho osla, 

sluhov a všetko, čo k obeti nebolo potrebné a riekol: ≪Keď sa pokloníme, vrátime sa k vám≫. (Sv. 

Luitgarda) Ako Kristus vyhnal z chrámu kupcov a predavačov, tak pred modlitbou musíme odstrániť 

zo srdca, tohto chrámu modlitby, všetky starosti. Ponechaj Otcovi nebeskému po štvrťhodinku svoje 
starosti a snáď ti ich celkom odníme alebo uľahčí! Avšak roztržitosti, čo nás proti vôli napádajú, nie 

sú hriešne; len musíme im odporovať a bojovať proti ním.  

— Pri modlitbe máme zatvoriť dvere, t.j. strážiť oči a utiahnuť sa do komôrky srdca svojho. (Mat. 6, 
6) Užívanie modlitebnej knižky prekáža obzeraniu sa. S väčšou pobožnosťou obyčajne koná sa 

i modlitba pred obrazom Svätého alebo na posvätnom mieste, kde všetko viac pripomína Boha 

najláskavejšieho.  
— Pri modlitbe nemáme neúctivo držať ani telo svoje. Bl. Margita Alakokska, ktorú Kristus vyvolil k 

rozšíreniu pobožnosti Srdca Ježišovho, modlila sa raz ruženec sediac. Vtedy zjavila sa jej 

preblahoslavená Panna a urobila výčitku: ≪Divím sa, dcéra moja, že mi tak zle slúžiš≫. Pri modlitbe 

teda podľa možnosti máme kľačať; tým pobožnosť značne sa rozmnožuje. 
 

3. S vytrvalosťou, t.j. nesmieme upustiť od modlitby, ak nie sme hneď vypočutí. 
 

Máme robiť, ako deti, čo skôr kričať neprestanú, kým žiadanú veci nedostanú. (Sv. Cyrill.) Ľudia 
hnevajú sa, keď ich prosbami príliš znepokojujeme, ale Boh nie: ba jemu je i príjemná táto dotieravosť. 

(Sv. Hier.) Mysli na podobenstvo o dotieravom priateľovi, čo klopať neprestáva. (Luk. 11, 5) Áno Boh 
niekedy ťažkej skúške podrobuje vytrvalosť toho, čo sa modlí. Mysli na kananskú ženu. (Mat. 15) 

Kristus sprvu ukazoval sa tvrdým voči nej, avšak nedala sa pomýliť a bola vypočutá. Niečo podobné 
prihodilo sa i slepému od narodenia pri ceste do Jericha; ľudia okrikovali ho, aby mlčal, no on len tým 

viac volal a od Krista bol uzdravený. (Luk. 18, 35) Židia v Betulii utiekali sa k modlitbe, keď sa 

Holofernes približoval; čím viac sa modlili, tým zúfalejšie bolo ich položenie. Avšak vytrvali a Boh 
oslobodil ich skrze Juditu. (Jud. 6— 7) Podobne bolo r. 1683 pri obliehaní Viedne skrze Turkov, čím 

viac sa modlili obyvatelia viedenskí, tým horšie bolo s nimi; len v najväčšej núdzi prišla pomoc, ale 
zázračná. Sv. Monika modlila sa 18 rokov, plačúc za obrátenie svojho syna Augustína; ako veľmi bola 

odplatená jej vytrvala modlitba! Bohu najláskavejšiemu je vlastné, že len potom pomáha, keď núdza 

je najväčšia.  
— No mnohí zmalomyseľnejú a prestanú sa modliť. Ba máme sa tým horlivejšie modliť, čím dlhšie 

Boh odkladá s vypočutím. Lebo čím dlhšie dáva nám čakať, tým veľkolepejšia potom je pomoc jeho; 

potom dá oveľa  hojnejšie, než sme žiadali alebo vôbec očakávali. (Ef. 3, 20) Rok musíme čakať, kým 
zrno hodené do zeme prinesie úrodu a úrodu modlitby chceli by sme hneď požívať ? (Sv. Fr. S.) 
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4. S čistým srdcom, t.j. pri modlitbe musíme byť bez ťažkých hriechov alebo aspoň 

byť kajúcej mysle. 
 
Preto pri kostolných dverách je svätenica. Táto pripomína nám, aby sme sa pred modlitbou v dome 

Božom skrze ľútosť od hriechov očistili. Kto má nečisté srdce, nemá dosť sily pozdvihnúť k Bohu 

ducha svojho; lebo keď sa začne modliť predstavujú sa duchu jeho hriešne obrazy a zdržujú na zemi 
jeho zanečistenú myseľ. (Sv. Reh. Vel.) Kto s hriešnym srdcom k Bohu sa modlí, je podobný tomu, čo 
v zašpinených šatách ide pred kráľa, aby si milosť vyprosil. Ponáša sa na opitého speváka, čo iba 

falošné tóny vydáva a tak spevom svojim nikomu sa nepáči. (Sv. Aug.) Rovná sa človekovi, ktorý 
niekomu veniec podarovať chce a keď už vije, volí síce čisté kvety (sväte slová), ale má nečisté ruky. 

(Sv. Zl.) Boh nevypočuje hriešnikov. (Ján 9, 31) Slušné je, aby z božských dobrodení vylúčený bol ten, 

kto sa rozkazom božským podrobiť nechce. (Sv. Vavr. Just.) Poslúchaj Boha v príkazoch jeho, aby ťa 
on vypočul v prosbách tvojich. (Sv. Zl.) No keď hriešnik úprimne oľutuje svoje hriechy, už smie dúfať 

vo vypočutie. ≪Boh prijme ho tak, akoby nikdy nebol býval urazený≫ (Sv. Alf.) Boh nerobí ako ľudia, 

čo prosiacim hneď vytýkajú ublíženie, akého sa dopustili≫ Boh nepozerá na to čo človek urobil, ale 

na to čo urobiť chce≫. (Sv. Bern.) Rozpomeň sa na modlitbu kajúceho mýtnika v chráme. (Luk. 18, 

13) 
 

5. S pokorou, t.j. v povedomí svojej slabosti a nehodnosti. 
 
Nesmieme snáď si myslieť, že svojou modlitbou preukazujeme Bohu veľkú  službu. Modlitba 

mýtnikova v chráme a modlitba pohanského stotníka bola pokorná. Pokorne modlil sa Daniel: ≪Nie 

pre spravodlivosti svoje predstierame svoje prosby pred tvár tvoju, ale pre mnohé milosrdenstvo 

tvoje≫. (Dan. 9, 18) Modlitba pokorného preráža chmáry. (Sir. 35, 21) Ako pokorne klaniame sa už 
vtedy, keď mocným tohto sveta prednášame prosbu svoju! Modlitba už sama sebou je skutok pokory. 

Lebo tak ukazujeme svoju závislosť od Pána neba i zeme. Keď sa modlíme, sme ako žobráci, čo stoja 

predo dvermi veľkého hospodára. (Sv. Aug.) A predsa sú ľudia, čo pri modlitbe tak si počínajú, akoby 
ňou milému Pánu Bohu veľkú službu preukazovali. Koľký nerozum! 

 

6. S dôverou, t.j. v pevnom presvedčení, že nás Boh v nekonečnej dobrote svojej iste 
vypočuje, keď to čo žiadame, prispieva k jeho cti a k nášmu spaseniu duše. 

 
Modlitba Eliášova na hore Karmele je vzorom dôvernej modlitby. (3. Kráľ. 18) Kristus sľúbi: ≪Všetko, 

za čo by ste v modlitbe veriac prosili, dostanete≫. (Mat. 21, 22) Dôvera býva veľmi odmenená. (Žid. 
10, 35) Kto však pochybuje, nedostane nič. (Jak. 1, 6) 

 

7. S oddanosťou do vôle Božej, t.j. vypočutie svojej modlitby musíme celkom 
ponechať na Boha. 
 
Tak modlil sa Kristus na hore Olivovej: ≪Nie moja, ale tvoja vôľa staň sa≫. (Luk. 22, 43) Veď Boh 

najlepšie vie, čo nám je užitočné; teda Bohu nesmieme nič predpisovať, tak ako nepatrí sa, aby 

neznalý chorý múdremu lekárovi predpisoval, aký liek má mu podávať. (Sv. Fr. S.) Jedna matka raz 
prosila násilne o vyzdravenie svojho dieťaťa. Farár radil jej modliť sa radšej, aby sa vôľa Božia stala. 

Tu zakričala nahnevaná: ≪Nie, to nesmie byť; moja vôľa musí sa stať!≫ a pokračovala v modlitbe 

svojej. Dieťa vskutku vyzdravelo, neskôr viedlo veľmi nešľachetný život a ako zločinec zomrelo na 

šibenici. Aké šťastie bolo by bývalo pre tohto človeka, keby za mladi bol zomrel ! Hľa, ako dobré je 

teda vypočutie modlitby celkom ponechať na milého Pána Boha; lebo Boh vidí do budúcnosti. 

 

4. Kedy sa máme modliť? 

 

1. Modliť máme sa vlastne bez prestania, lebo Kristus žiada, aby sme sa ≪vždy 

modlili a neustávali≫ (Luk. 18, 1) 

 

Ako ustavične dýchame, tak i ustavične máme duchom svojim byť obrátení k Bohu; preto napomína 

apoštol: ≪Modlite sa bez prestania≫ (1. Tes. 5, 17) S Bohom smieme sa zhovárať každú hodinu. Pri 

bráne Božej nestojí vojak, ktorý by nás odohnal. Potrebujeme zavolať len ≪Otče≫ a už otvorené sú 

brány jeho zámku. (Sv. Zl.) Kto Boha hľadá, nájde ho všade a vždy. (Sv. Alf.) Máme tak robiť, ako 
mladé lastovičky, čo ustavičným štebotaním od starých pokrm žiadajú. (Sv. Alf.) Ustavičná modlitba 

robí nás podobnými anjelom, ktorí vždy na tvár Božiu hľadia. (Sv. Fr. S.) Kto sa ustavične modlí, môže 

ľahko dostať od Boha všetko, ako ten čo v ustavičnej spoločnosti kráľovej sa nachádza, od tohto všetko 
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ľahko dosiahne. (Sv. Zl.) Ustavičnou modlitbou odstraňujú sa mnohé pokušenia. Preto povedal 

Kristus na hore Olivovej: ≪Bedlite a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia≫. (Mat. 26, 41) 

Ustavičná modlitba chráni nás od zlého nepriateľa, ako múr pevnosti ; ona je pevný pancier proti 

strelám našich nepriateľov (Tom. Kemp.), bezpečný prístav, kde vlny morské škodiť nemôžu. (Sv. Zl.) 

Diabol môže napadnúť nás v každú chvíľu. Máme sa teda vždy mať na pohotove modlitbou, ako ľudia, 

ktorých dom vždy požiar ohrozuje, ustavične držia vodu pripravenú pre prípad potreby. (Sv. Zl.) Ako 
vojak nikdy nejde do vojny bez zbrane, tak ani kresťan nikdy nemá odísť niekam bez modlitby. (Sv. 

Eligius.)  
— Keď sa ustavične modlíme, najistejšie až do smrti zotrváme v milosti Božej. (Sv. Tom. Akv.) Kto sa 

ustavične pridŕža modlitby, rovná sa železničnému vlaku, čo ustavične v koľajach ide a tak isto a 

skoro dorazí na miesto určenia.  

 

Avšak vôbec nežiada sa, ba je i nemožné, aby sme ustavične na kolenách kľačali; 
požaduje sa len, aby sme modlitbu s prácou spájali. 
 

Našou zásadou nech je: Ruku k práci a srdce k Bohu. Život Marty (práca v službe blížneho) nech je 

spojený so životom Márie (s rozjímaním a modlitbou). (Luk. 18, 40) Život Marty bol dobrý , život Márie 

lepší, spojený život oboch je najlepší. (Sv. Bern.) Aj Kristus, ktorý nám všetkým je vzorom, spájal 
modlitbu s prácou. (Sv. Reh. Veľ.) Na svete tomto máme sa modliť skutkami a úkonmi (Sv. Fr. S.), len 
pri smrti prestanú skutky a rozvažovanie o Božskej velebnosti bude naším jediným zamestnaním. (Sv. 

Reh. Veľ.) Kto by z lásky k modlitbe nechcel pracovať, ten podľa výpovede sv. Pavla (2. Tes. 3, 19) 
nesmel by ani jesť. 
 

Pri všetkých prácach svojich teda máme odriekať povzdyšné modlitby a začínať 
každú prácu s dobrým úmyslom, aby sme ňou Boha uctili. 

 
Povzdyšné modlitby: Sv. Terézia vo svojej miestnosti mala obraz, predstavujúci Ježiša pri studni 

Jakubovej; kedy-tedy pozerala na tento obraz a vravela : ≪Pane, daj mi z vody živej≫. Povzdyšnou 

modlitbou sv. Ignáca Loyolského bolo: ≪Všetko k väčšej sláve Božej≫. Navykni si na utešenú 

povzdyšnú modlitbu: ≪Pane Ježišu, pamätaj na mňa v kráľovstve svojom!≫ Bez povzdyšných 

modlitieb náš odpočinok stane sa záhaľkou a naša činnosť nie je nič iné, ako roztržitosť a zmätok. 

(Sv. Fr. S.) Kto voči tomu skrze povzdyšné modlitby kedy-tedy k Bohu pozerá, ten v krútňavách života 
skoro nájde pravú cestu, ako cudzinec vo Viedni skoro sa vyzná, keď na sväto-štefanskú vežu hľadí. 

Povzdyšné modlitby majú veľkú silu; lebo človek pri nich nie tak ľahko stáva sa roztržitým a preto ich 

s väčšou pobožnosťou koná. ≪Povzdyšná modlitbička, stokrát vrúcne opakovaná, často má väčšiu 

hodnotu, ako sto rozličných modlitieb, ktoré len raz odriekame≫ (Sv. Fr. S.) Aj Kristus na hore 

Olivovej často opakoval tie isté slová. Podobne robil sv. František Assiský, ktorý v niektoré noci bez 

prestania volal: ≪Ó Bože a moje všetko≫  

— Sv. Pavol káže nám: ≪Buď jete alebo pijete alebo čokoľvek iného činíte, čiňte všetko na slávu 

Božiu≫ (1. Kor. 10, 31) Veľmi sa odporúča hneď z rána vzbudiť si dobrý úmysel a obnoviť ho skrátka 

pred každou dôležitou prácou. 
 

Ešte lepšie je, keď každý voľný čas k modlitbe použijeme. 
 
Bl. Klement Hofbauer v mladosti svojej dal jednému, čo sa sťažoval, že od dlhej chvíle ani nevie, čo 

robiť má, primeranú odpoveď: ≪Nuž teda modlite sa≫. Svätí modlili sa, kedy len mohli. Sv. apoštol 

Jakub, biskup jeruzalemský, tak často sa modlieval, že mu koža na kolenách stvrdla, ako ťave. (Joz. 
Flav.) Pravý kresťan vždy sa modlí, a síce tak, že to ani nezbadať; lebo modlí sa v srdci a síce pri 
obcovaní s inými ľuďmi, na svojich prechádzkach, pri práci i odpočinku. (Sv. Klem. Al.) Ba svätí po 

príklade Krista (Luk. 6, 12) strávili v modlitbe veľkú  časť noci.  
 

Tiež sa veľmi odporúča, aby sme pozorujúc veci viditeľné, ducha svojho povznášali 
k veciam neviditeľným. 

 
Sv. Rehor Naz. rozmýšľal na brehu morskom o mušliach vlnami morskými vyhodených a 

o nepohnuteľných skaliskách vyčnievajúcich z mora; s prvými porovnával ľudí, čo sa ovládať nemôžu 

a s druhými tých, čo už nijakým pokušením zviesť sa nedajú. Potom prosil Boha, aby ho posilňoval. 
Sv. Fulgencius videl v Ríme víťazoslávnu procesiu kráľa Teodoricha; z toho usudzoval, aká krásna 

musí byť procesia víťazoslávnej duše do kráľovstva nebeského. Sv. František Assiský pri pohľade na 
ovcu rozpomínal sa na miernosť Kristovu; sv. Basil pri pohľade na ružu na horkosti primiešané 

všetkým radostiam svetským. Sv. František Saleský pri pohľade na kostol hovoril k sebe: ≪Aj my sme 

chrámy Božie≫; pri pohľade na pole: ≪Aj my sme pole, obrábané Bohom a zavlažované krvou 
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Kristovou≫ ; pri pohľade na pekný obraz: ≪V podobizniach Božích, anjeloch a ľuďoch leskne sa sláva 

Božia≫. Krásne riekol jeden zo spolu stolujúcich Kristových pri pohľade na chlieb: ≪Blahoslavený, 

kto bude jesť chlieb v kráľovstve Božom≫. (Luk. 14, 15) Také rozjímania dajú sa ľahko urobiť, lebo 

všetky viditeľné predmety pripomínajú nám všemohúcnosť a dobrotu Božiu a takrečeno vyzývajú nás, 

aby sme sa Bohu klaňali. ≪Celý život náš má byť nepretržitou modlitbou≫. (Sv. Hilar.) Lebo máme 

odlúčiť ducha svojho od pozemských vecí a už teraz žiť akoby v nebi. (Filip. 3, 30) 
 

2. Obzvlášť máme sa modliť ráno a večer, pred jedením a po jedení a pri zvonení 
na modlitbu. 

 
2.1. Ráno máme ďakovať Bohu, že nás v noci ochraňoval a prosiť ho, aby nás cez 
deň od nešťastia a hriechu zachránil a všetko k výžive potrebné nám udelil. 
 
Rannú modlitbu máme — nakoľko možno — vykonať kľačiac, ani nemáme skôr užívať pokrm, než sme 

sa ju pomodlili. (Sv. Hier.) Kto sa ráno nemodlieva, rovná sa nerozumným zvieratám. Ba i vtáčatá 

svojim ľúbezným spevom pozdravujú začiatok dňa. (Sv. Ambr.) Škovránok, keď sa zobudí, povznáša 
sa k nebu a šveholí svoju rannú pieseň; len potom hľadá si pokrm na zemi. Na rannej modlitbe spočíva 

mimoriadne požehnanie. (Sir. 32, 18) Porekadlo ≪hodina ranná zlato doháňa≫ dá sa úplným právom 

použiť i na rannú modlitbu. Ako Izraeliti len pred úsvitom mohli nájsť mannu, tak i my len tým 

dosiahneme požehnanie Božie, že sa Bohu už na úsvite klaniame. (Múdr. 16, 28) Keď niekto dobre 
strávi mladosť, nuž to má rozhodujúci vplyv na celý neskorší život. Čo o mladosti, to platí aj o ráne 

každého dňa. (Overberg) A či prvé dojmy, aké na nás niekto urobil, nie sú často smerodajné pre 

správanie naše voči nemu? Aj Boh berie do úvahy, ako sa ráno chováme. Ráno najľahšie môžeme 

nájsť Boha. (Prísl. 8, 17) Preto prví kresťania pred úsvitom schádzali sa k modlitbe. Dnes už je len 
obyčaj, zvonením pripomínať kresťanom rannú modlitbu.  

— Kto sa ráno nemodlí a hneď svetským starostiam sa oddáva, ponáša sa na toho, čo na železničnej 
stanici pri odchode vlakov do nepravého vlaku vstúpil a potom celkom iným smerom sa vezie. Keď pri 
účtovaní hneď prvé čísla zlé zrátame, daromná bude i ďalšia práca. Keď študent už v prvom roku zle 

študuje, chýba mu základ a on nebude napredovať. Celkom tak je i s tým, čo rannú modlitbu 

zanedbáva: na dennej práci jeho nespočíva požehnanie. Ak základ domu nie je pevný, dom zrúti sa. 

A denná práca nič nestojí, ak ranná modlitba bola zanedbaná. 
 

2.2. Večer máme ďakovať Bohu za dobrodenia, ktoré sme cez deň obdržali a prosiť 
ho, aby nám hriechy vo dne spáchane odpustil a v noci nás ochraňoval. 

 
Dáš žobrákovi kúsok chleba, a on neodíde od tvojich dverí bez toho, že by ti náležite nepoďakoval. A 

Boh kŕmil ťa po celý deň, a ty chcel by si ľahnúť bez poďakovania ? (Sv. Bern.) Pováž, že Spasiteľ 

často na celú noc predĺžil modlitbu večernú.  

— Lebo smrť najviac ľudí v nočnom čase povoláva pred súdnu stolicu Božiu, nuž pri večernej modlitbe 
máme i spytovať svedomie a vzbudiť si dokonalú ľútosť. Každý hráč alebo kupec večer spočíta svoj 

zisk alebo stratu, hoci mu len o súčasnú výhodu ide; tak i človek denne má večer spytovať sa, ako 

skončil kupecké záležitosti, ktoré sa na dušu jeho vzťahujú. (Sv. Efr.) Kto s Bohom začína, s Bohom 

končí, tomu idú dobré veci. (Slov. porek.)  

— Kňazi a rehoľnici majú sa v 7 rozličných časoch dňa modliť takzvané ≪hodinky kňazské≫ (breviár). 

Už Dávid modlil sa sedemkrát za deň. (Ž. 118, 164) Prví kresťania modlievali sa o polnoci (Sk. ap. 16, 

25) po príklade Krista (Luk. 6, 22) a v hodiny, v ktoré Kristus k súdu bol vedený (ráno), odsúdený (o 

9. hodine), ukrižovaný (o 12. hodine), zomrel (o 3. hodine), z kríža sňatý (pri západe slnka) a 

pochovaný (večer na súmraku). Modlitby na spomenuté hodiny dňa pre kňazov a rehoľníkov sú ešte 
dnes, no nemusia sa tak prísne konať v určitú hodinu. 
 

2.3. Pred jedením a po jedení máme ďakovať Bohu za pokrm a prosiť ho, aby nás 

zachránil od hriechov, aké sa pri alebo po jedení obyčajne páchajú. 
 
Keď ješ a nasýtiš sa, chráň sa zabudnúť na Pána. (5. Mojž. 6, 12— 13) Daniel v jame levovej hneď 

zaďakoval Bohu za obed, ktorý mu poslal. (Dan. 14, 37) Kto sa pred jedením a po jedení nemodlí, 
rovná sa hovadu. Alfons, kráľ aragónsky, poučil raz svojich dvoranov, čo sa ani pred jedením ani po 

jedení nemodlili, o potrebe stolovej modlitby. Pozval ku kráľovskému stolu jedného žobráka a zakázal 

mu čo najprísnejšie, pri vkročení do jedálne pozdraviť alebo po užitom obede zaďakovať kráľovi. 

Žobrák urobil celkom tak, ako mu bolo prikázané. Nad tým dvorania boli náramne rozhorčení. Tu 

však povedal kráľ: ≪Nuž veď i vy nerobíte oveľa lepšie voči svojmu Kráľovi nebeskému. Ani ho 

neprosíte, ani mu neďakujete. A myslíte si, že sa on menej hnevá na vás, ako vy na toho žobráka?≫ 
Dvorania hanbili sa a od tých čias nikdy nezabudli na stolovú modlitbu. (Meh.) Keď raz strašné 
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krupobitie zničilo žatvu, jeden hospodár dosvedčil celkom otvorene: ≪Tento trest prišiel na nás len 

preto, lebo je toľko ľudí, čo voči Bohu sú nevďační a na stolovú modlitbu zabúdajú≫. (Meh.)  

— Pri jedení obyčajne páchajú sa nasledujúce hriechy: nemiernosť, hnev (nad tým, že jedlo nie je dosť 

dobré), ohováranie. Keď je telo nasýtené, dostavujú sa mnohé pokušenia, zvlášť k lenivosti, hnevu a 

nemravnosti. Dávid a mnohí iní padli v týchto pokušeniach. Preto tým viac máme konať stolovú 

modlitbu. 
 

2.4. Na modlitbu zvoní sa: trikrát za deň, ráno, na poludnie a večer na ≪Anjel Pána

≫; niekde i vo štvrtok večer na pamiatku ≪smrteľnej úzkosti Kristovej≫, v piatok o 

3. hodine popoludní na pamiatku ≪smrti Kristovej≫; konečne vtedy, keď niekto 

zomrel. 

 
Na niektorých miestach zvoní sa na modlitbu i vtedy, keď v kostole je pozdvihovanie, a keď sa 

sviatosťou oltárnou dáva požehnanie. Nezameškajme modliť sa, keď Cirkev k modlitbe volá. Tu platia 

slová sv. Augustína: ≪Kto sa s Cirkvou modlí, najlepšie sa modlí≫. 
 

3. Ešte máme sa modliť: v núdzi, v pokušeniach, pred dôležitou prácou a keď 

cítime sa dojatými a naklonenými k modlitbe.  
 

Máme sa modliť v núdzi, lebo to Boh žiada. Boh hovorí: ≪Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a 

budeš ma zvelebovať≫. (Ž. 49, 15) Keď upadneme do vôd súženia, musíme robiť ako plavci; musíme 

spínať ruky a nohami kopať od seba všetko pozemské ; takýmto spôsobom nezahynieme. (Wen.) Čo 

robili apoštoli na lodičke? Čo kresťania počas uväznenia Petrovho? Ale ľudia v núdzi často hľadajú 

pomoc len u ľudí. Aj v pokušeniach máme sa utiekať k modlitbe. Kristus hovorí: ≪Bedlite a modlite 

sa, aby ste do pokušenia nevošli≫ (t.j. aby ste v pokušení nepadli). Mat. 26, 41) V pokušení musíme 
tak urobiť, ako malé deti; keď tieto vidia prichádzať divoké zviera, hneď bežia k otcovi alebo matke. 

(Sv. Fr. S.) Čo bola by Eva mala urobiť v pokušení? Pred dôležitou prácou máme sa modliť. Tobiaš 

pripomína: ≪Pros Boha, aby spravoval cesty tvoje≫. (Tob. 4, 20) Aj Kristus modlil sa pred vyvolením 

apoštolov (Luk. 6, 12); ďalej pred vzkriesením Lazara (Ján 11, 41) a pred svojim umučením. (Luk. 22, 

41) Apoštoli modlili sa pred voľbou Mateja (Sk. ap. 1, 23), Peter pred vzkriesením Tabity. (Sk. ap. 9, 

36) Ba sv. Hieronym žiada: ≪Keď vychádzame, musíme sa ozbrojiť modlitbou a keď domov sa vrátime, 

musíme sa modliť, kým sa posadíme≫.  

— Aj máme k modlitbe použiť tých chvíľ, v ktoré sa zvlášť cítime dojatými a naklonenými k modlitbe. 
Musíme urobiť, ako moreplavci. Keď títo zbadajú, že dobrý vietor duje, začnú sa rýchlo plaviť. Aj my, 

keď šípime, že Duch Sv. na nás pôsobí, naskutku musíme nasledovať vanutie jeho milosti. (Ľud. Gr.) 
A či, keď pred sebou máme nejakú cestu, nepoužívame k nej priaznivé počasie? No žiaľ, mnohí ľudia 

práve vo vážnych chvíľach zvykli si vyrážať za svetskými veselosťami. Hostiny po prijímaní niektorých 

sviatostí, po dôležitých slávnostiach cirkevných, po pohreboch, vyhľadávanie krčmy v takých 

prípadoch, sú dôkazom toho. Oj, koľká zodpovednosť očakáva ich raz ! Vo vážnych chvíľach modlíme 
sa s väčšou pobožnosťou. Modlitba ide z hĺbky srdca a nič nemôže robiť ju roztržitou; podobá sa 

stromu pevne zakorenenému, čo najsilnejším víchriciam vzdoruje. (Sv. Zl.) 
 

5. Kde sa máme modliť? 

 
1. Môžeme a máme sa modliť na všetkých miestach, lebo Boh je všade prítomný. 

 
Kristus sám modlil sa nielen v chráme jeruzalemskom a synagógach, ale i na púšti, na horách, v 
jedálni, v záhrade Olivovej, na kríži. Jakub modlil sa na otvorenom poli, Jonáš v bruchu ryby, Jób na 

smetisku, Daniel v levovej jame, traja mládenci v ohnivej peci, Manasses v žalári. Pavol modlil sa vo 

väzení, ležiac v železných okovách a predsa pohýbal základmi žalára. (Sv. Zl.) Hovoriť s Bohom 
môžeme len tam, kde je prítomný; Boh všade je prítomný. (Sk. ap. 17, 24) Mysli na slová Kristove k 

Samaritánke. (Ján 4, 23) Môžeme chodiť po trhu, sedieť v súdnej izbe, pracovať v dielni a predsa 

dobre sa modliť. Boh nepohŕda ani jedným miestom, on žiada len zbožné srdce. (Sv. Zl.) 
 

2. Vlastným miestom modlitby je dom Boží. 
 

Dom Boží je dom modlitby. (Mat. 21, 31) Niektorí vravia, že do kostola chodiť nepotrebujeme, lebo že 
celý svet je chrám Boží. Názor tento nie je dobrý. Veď Boh ústami Cirkvi požaduje od nás návštevu 

domu Božieho v nedele, sviatky a v iné časy. Aj Kristus dal nám príklad, keď často navštevoval chrám 

jeruzalemský; prví kresťania s nebezpečenstvom života navštevovali katakomby. Modlitba v kostole 
má väčšiu hodnotu, lebo sa tam na posvätnom mieste modlíme. V kostole môžeme sa pobožnejšie 
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modliť, lebo tam všetko povzbudzuje nás k pobožnosti a tam sme slobodnejší od denných starostí. V 
kostole dosiahneme rýchlejšie vypočutie svojich prosieb; lebo tu prítomný je Kristus pod spôsobom 

chleba. Kristus i pomáha tým, čo sa modlia, lebo prisľúbil: ≪Kde dvaja alebo traja sú zhromaždení v 

mene mojom, tam som ja uprostred nich≫. (Mat. 18, 20) Kto nechce sa modliť v kostole, nech sa len 

hodne modlí mimo neho. Potom zaiste skoro príde i do kostola. 

 

3. Príhodným miestom k modlitbe je i samota. 
 
Kristus sám modlil sa veľmi často na osamelých miestach: na púšti (Luk. 5, 16), na horách najmä na 

hore Olivovej. (Luk. 22, 39) Kristus odporúča modlitbu v komore pri zamknutých dverách. (Mat. 6, 6) 
Človek v samote nie tak ľahko bude roztržitý a modlí sa omnoho pobožnejšie. Keď ryba chce ujsť 

nástrahám rybárov, musí sa skryť do najhlbších zákutí morských; tak i človek, ak pri modlitbe chce 

ujsť pokušeniam diabolským, musí sa utiahnuť do samoty. (Sv. Efr.) 

 

6. Za čo sa máme modliť? 

 
1. Máme sa modliť k Bohu za veľmi mnohé a veľké veci; teda nie tak za 

pominuteľné, ako skôr za večné statky. 
 

O koľké veci prosil by si, keby ti kráľ povedal: ≪Pros, o čo chceš≫ ; to však hovorí Boh. (Sv. Aug.) 

Máme prosiť za veľké veci, lebo máme dočinenia s Pánom, ktorý je nekonečne mocný a bohatý. (Sv. 

Aug.) Nikdy neuspokojte sa s tým, čo ste dostali, ale vždy znovu žiadajte. Boh radšej dáva, než my 
prijímame. Pán netratí nič, keď nám dáva. (Sv. Hier.)  

— Máme prosiť nie tak za pominuteľné, ako skôr za večné statky. (Sv. Ambr.) Nik neopováži sa prosiť 

cisára o potrhaný odev alebo niekoľko halierov; tak ani my neopovážme sa prosiť Pána neba i zeme 

za pominuteľné veci. (Sv. Zl.) Blázon, kto namiesto vzácneho zlata volí zlé olovo, kto zavrhuje perly a 
zbiera bezcenné mušle, ba blázon je, kto nežiada užitočné a potrebné, ktoré by mať mohol. (Sv. Zl.) 
Pros o slávu nebeskú a o veci, ktoré ti k nej dopomáhajú. Kto žiada niečo iné, nežiada nič. (Sv. Aug.) 

 

2. Obzvlášť máme prosiť Boha o také veci, čo jemu sú ku cti a nám ku  spaseniu 
duše; no vôbec nie o také veci, čo len k tomu slúžia, aby sme pozemské náklonnosti 

svoje uspokojili. 
 

Pre tých, čo sa modlia, platia slová Kristove: ≪Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a spravodlivosť jeho, 

a toto všetko (t.j. všetko iné) bude vám pridané≫. (Mat. 6, 33) Kto teda prosí o večné statky, dostane 

k týmto i pozemské. Šalomon modlil sa za múdrosť, aby nad ľudom svojim dobre kraľoval; Boh dal 

mu múdrosť a k tomu i pozemské statky v hojnosti. (3. Kráľ. 3)  
— Nikdy nesmieme prosiť o veci, čo len k tomu slúžia, aby sme pozemské náklonnosti svoje uspokojili; 

lebo Boh nevypočuje také prosby. (Jak. 4, 3) Niektorí prosia Boha o bohatstvo (výhru v lotérii), česť a 

pod. ≪Nehľadajú česť Božiu, ale svoje zmyselné radosti; Pána Boha znižujú na sluhu svojej 

žiadostivosti, svojej pýchy, svojho lakomstva a svojho chlipného života. Akože ich Boh má vypočuť ?

≫ (Sv. Aug.) Kráľovi Jeroboamovi zdrevenela ruka, lebo sa previnil proti prorokovi. Tu modlil sa za 

uzdravenie ruky svojej, ale nie za odpustenie hriechu. (3. Kráľ. 13, 6) Tak robia mnohí ľudia; pri 

modlitbe pamätajú len na potreby telesné, nie na duševné. ≪Nikdy nemáme prosiť Boha o to, čo my 

chceme, ale o to, čo Boh chce≫. (Sv. Nil) Inými slovami: Nikdy nemáme prosiť, aby sa stala vôľa, 

ktorú v nás naše telo budí, ale vôľa, čo od Ducha Sv. pochádza. (Sv. Lev. Vel.) 

7. Rozjímanie. 
 

1. Rozjímanie (t.j. modlitba rozjímajúca) spočíva v tom, že o náboženských pravdách 
premýšľame, aby sme v sebe dobré predsavzatia vzbudili. 
 
Drahocenné korenie zväčša len vtedy dáva svoju ľubovoňu, keď ho v mažiari tlčieme; tak i náboženské 

pravdy najviac len vtedy účinkujú, keď ich duch náš uvažuje. (Ľud. Gran.) Kto o náboženských 
pravdách rozmýšľa, rovná sa Mojžišovi, ktorý palicou udieral skalu, až voda vytryskla. Ponáša sa na 

človeka, ktorý ocieľkou na kameni kreše, až iskra vyletí; lebo tým, že rozumom uvažuje, búši tak isto 

na skamenené srdce, až sa vôľou pohne k dobrým úmyslom. (Sv. Cyr. Al.) Pri rozjímaní namáhame 
sa len zatiaľ, zakiaľ Duch Sv. nepôsobí na nás. Rozjímajúci podobá sa lodi, zaopatrenej veslom a 

plachtou. Zakiaľ je bezvetrie, užívame veslo. Ale keď príde dobrý vietor, odložíme veslo a roztiahneme 
plachtu. Potom už ide to napred rýchlo a veselo. Práve tak je i pri rozjímaní: človek rozmýšľa a 

rozmýšľa, až vanutím božského Ducha cíti sa byť priťahovaným a povzneseným. Teraz už nepotrebuje 
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namáhať svoju hlavu, ale otvorí srdce, aby milosť vnikala a pálila. Keby sme chceli ustavične zbierať 

len pekné myšlienky a výpovede a zamestnávať rozum, nuž to bolo by študovanie a nie modlenie. (Sz. 

Vinc. P.) Keď sme z ocele už vykresali oheň a práchno tlie, hneď zapaľujeme sviecu; blázon bol by, 

kto by ešte ďalej kresal. Tak je i tu. 

 

2. Rozjímanie je výborná modlitba, avšak musí sa striedať s ústnou modlitbou. 
 
Rozjímaním napodobňujeme na zemi život anjelov, ktorí v nebi neprestajne hľadia na Boha alebo 

rozjímajú. Mnohí svätí spísali rozjímania svoje, ako sv. Augustín, sv. Terézia, sv. Alfons, Tomáš 
Kempenský a i. Pozorné čítanie týchto  spísaných rozjímaní je teda modlitba.  
— Ústna modlitba a rozjímanie musia sa tak striedať, ako chodenie a sedenie v živote. Ústna modlitba 

a rozjímanie sú dve nohy, ktorými do neba ideme. (Sv. Bern.) Rozjímanie totiž je potrebnou prípravou 

k modlitbe.  

— Ak rozjímanie nepredchádza, modlitba nemôže byť dokonalá; koná sa buď bez náležitej pobožnosti 

alebo i celkom sa zanedbáva. (Sv. Bonav.) 
 

3. Rozjímaním dosiahneme milosti pomáhajúce (prispievajúce) a skoro dôjdeme k 
dokonalosti. 
 
Rozjímaním dosiahneme milosti pomáhajúce. Keď sa k ohňu približujeme, bývame osvetlení a 
zohriati. A tak i pri uvažovaní o náboženských pravdách rozum osvetľuje sa (lepšie poznáva ničotu 

pozemských vecí, vôľu Božiu, cieľ života, prísnosť božského súdu atď.) a srdce rozpaľuje sa k 
dobrému. (Sv. Alf.) Rozjímanie je brána, ktorou milosť Božia do človeka vchádza. (Sv. Ter.) Duša, ktorá 

rozjíma, podobá sa dobre obrábanej roli, čo preto dáva úrodu stonásobnú; alebo dobre zavlažovanej 
záhrade, kde kvety krásne rastú. (Sv. Alf.) Čo je spánok telu, to je rozjímanie duši. Ním dostáva sa 

duši nových síl.  
— Kto však nezaoberá sa pravdami náboženskými, nepocíti nič z tejto sily, zostane slepým a svetský 

zmýšľajúcim. Preto je tak zle na svete, lebo niet nikoho, kto by rozjímal. (Jer. 12, 11) Nedostatok 

rozjímania je tomu vina, že sa svet denne naplňuje hriechmi a peklo zatratencami. (Sv. Alf.)  
— K rozjímaniu máme si voliť látky, čo sa nám viac páčia i nás viac pohýnajú, a k týmto máme sa 

častejšie vrátiť. Aj včely sadajú len na tie kvety, čo majú šťavu, akú na stavbu buniek potrebujú. A 

my zvykli sme ovoniavať len také kvety, čo lubovoňu rozširujú.  

— Rozjímaním dôjdeme k dokonalosti. ≪Denné rozjímanie odníma vlažnosť≫. (Sv. Amb.) Rozjímanie 

zapríčinilo obrátenie sv. Ignáca Loyolského a mnohých iných svätých. ≪Vnútorná modlitba, t.j. 

rozjímanie a hriech smrteľný nemôžu byť spolu≫. (Sv. Ter.) Popri ostatných cvičeniach v pobožnosti 

hriech môže obstáť; no rozjímanie a hriech sú dve veci, ktoré sa vzájomne vylučujú. Musíme opustiť 
buď hriech alebo rozjímanie. (Sv. Alf.) Všetci svätí stali sa takými skrze rozjímanie. (Sv. Alf.) 
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NAJDÔLEŽITEJŠIE MODLITBY . 

I. Otčenáš. 
 

Otčenáš nazýva sa i ≪Modlitbou Pána≫, lebo ho sám Kristus Pán nás modliť sa 
naučil a prikázal. (Luk. 11) 
 

Len sám Boh rozumel a tak len on sám mohol poučiť nás, ako od nás chce byť prosený. (Tert.) Otčenáš 

nosí na sebe i známky, že Bohom je zložený. ≪Niet lepšej ani svätejšej modlitby nad Otčenáš≫. (Tom. 

Kemp.) Predovšetkým ani jeden človek, hocakého náboženstva, nemôže namietať niečo proti 

Otčenášu. Hodí sa pre každého, či je žid, pohan alebo nekatolík; či je učený alebo nevzdelaný.            

≪Ponáša sa na veľrieku, ktorú nielen jahňa, ale i slon preplávať môže≫. (Sv. Reh. Vel.) Okrem toho 

Otčenáš má mnohé prednosti. 
 

I. Otčenáš je najlepšia zo všetkých modlitieb; lebo spomedzi všetkých iných 
vyznačuje sa svojou silou, jednoduchosťou a bohatstvom myšlienok. 
 
Spomedzi všetkých modlitieb má najväčšiu silu, lebo sa pri ňom nemodlíme iba v mene Ježišovom, 
ale i vlastnými slovami Vykupiteľa. (Sv. Cyp.) Na túto modlitbu teda obzvlášť vzťahujú sa slová 

Kristove: ≪O čokoľvek budete prosiť Otca v mene mojom, dá vám≫. (Ján 16, 23) Boh rád počúva 

Otčenáš; veď modlil sa ho sám Syn Boží a Spasiteľ náš. Pre jeho silu volajú ho sv. otcovia ≪mohutným 

zvonom na poplach, ktorý moci nebeské na ochranu privoláva proti nepriateľom naším≫, a ≪kľúčom 

od brány rajskej≫.  
— Otčenáš je najjednoduchejšia zo všetkých modlitieb. Jednoduchá reč je práve rečou srdca; kto sa 

vrúcne modlí, nepotrebuje mnoho slov. Myslime na Spasiteľa na hore Olivovej. ≪Otčenáš síce je 

krátky slovami, ale bohatý obsahom≫. (Tert.) Dieťa modlí sa tieto slová s pobožnosťou a mudrc 

pohružuje sa do ich hĺbky a nevystihne ju. (Stolberg) V Otčenáši prosíme o všetko, čo nášmu duchu 

a telu je potrebné, teda o všetky pozemské i nebeské statky. ≪Všetko, o čo len prosiť môžeme, je 

obsiahnuté v Otčenáši≫. (Sv. Cyp.) Keď najznamenitejšie modlitby preskúmaš, nenájdeš nič, čo by 
nebolo v modlitbe Pána. (Sv. Aug.)  

— Áno Otčenáš obsahuje v sebe akoby krátky výťah sv. evanjelia. (Tert.) Z toho dôvodu Otčenáš dá 

sa porovnať s drahokamom, ktorý síce je malý, ale veľmi vzácny.  

— V Otčenáši modlíme sa nielen za všetko, za čím dychtiť máme, ale modlíme sa i pravým 

poriadkom. (Sv. Tom. Akv.) 
 

II. Otčenáš pozostáva z predhovoru, zo siedmich prosieb a slova ≪amen≫. 
 
Prenášanie archy úmluvy pri siedmich procesiách okolo Jericha a zrútenie sa jeho múrov je 
obrazom modlitby Pána a jej účinku. 
 

1. Predhovor prenáša nás do náležitého naladenia k modlitbe; lebo dvíha ducha 
nášho hore k Bohu i budí v nás dôveru v Boha. 
 

Slovo ≪Otče≫ budí v nás dôveru v Boha, slová ≪ktorý si na nebesiach≫ dvíhajú ducha nášho k 

nebu. Na začiatku Otčenáša vzbudzujeme si akoby vieru, nádej a lásku. (Kard. Hugo) Akože? 
 

Nazývame Boha ≪Otcom≫, lebo nás stvoril (5. Mojž. 32, 6), lebo Syn Boží skrze 
vtelenie naším bratom sa stal (Ef. 1, 5) a lebo Duch Sv. pri krste v nás sa ubytoval a 

nás dietkami Božími urobil. (Rim. 8,15) 
 

U pozemských mocnárov bývame v rozpakoch, aké meno im dať máme, keď ich oslovujeme; nie tak 

je u Boha. Vravíme len ≪Otče≫ a tento dôverný názov je najmilší Bohu. Ani jeden smrteľník nebol 

by sa opovážil nazývať všemohúceho Panovníka ≪Otcom≫, keby to jeho jednorodený Syn nebol 

dovolil. (Ľud. Gran.) Boh nedá sa nazývať ≪Stvoriteľom≫, ≪Pánom≫, ≪Veličenstvom≫, lebo tieto 

názvy obsahujú prísnosť a tak istou bázňou naplňujú. (Sv. Fr. S.) Dá sa nazývať ≪Otcom≫, lebo toto 

meno je plné lásky a lásku budí. (Sv. Aug.) Lebo láska omnoho je šľachetnejšia, než bázeň, nuž Boh 

má väčšiu radosť, keď ho nazývame Otcom a nie Pánom. (Sv. Reh. Vel.)  
— Ako dieťa nazýva otcom toho, ktorému za život ďakuje, tak i Boh ako Stvoriteľ nazýva sa naším 

Otcom. 
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Dokladáme slovo ≪náš≫, lebo všetci ako bratia modlíme sa druh za druha. 
 
V modlitbe Pána jednotlivec modlí sa za všetkých a všetci modlia sa za jednotlivca. (Sv. Ambr.) Preto 
Otčenáš je i verejná a všeobecná modlitba kresťanov. (Sv. Cyp.)  

— Núdza núti nás modliť sa za seba; ale bratská láska núti nás modliť sa i za iných. (Sv. Zl.) Kristus 

sám hovorí, že všetci sme bratia (Mat. 23, 8) a často nazýva apoštolov svojimi bratmi. (Mat. 28, 10) Aj 

sv. apoštoli volajú veriacich ≪bratmi≫. (Rim. 1, 13; 12, 1) Slušne nazývajú sa bratmi tí, čo jedného 

Otca v nebi majú. (Tert.)  

— Slovo ≪Otec≫ napomína nás k milovaniu Boha, slovo ≪náš≫ k milovaniu blížneho. 
 

Hovoríme: ≪Ktorý si na nebesiach≫, lebo Boh, hoci všade je prítomný, predsa len 
v nebi vidieť sa dáva. 
 
Tieto slová dokladáme, aby sme pravého Boha, ktorý obzvlášť v nebi prebýva, od pohanských bohov 

rozoznávali. 

 

2. V prvej prosbe žiadame, aby Boh oslavovaný bol. 

 

Prvá prosba má tento zmysel : ≪Ó Bože, daj aby sme veličenstvo tvoje vždy lepšie 

poznávali a ctili!≫  
 
Oslavovanie Boha je účelom celého stvorenstva, nasledovne najvyšším cieľom každého tvora.  

— S 1. prosbou môže byť spojený i zmysel : ≪Pomáhaj k rozšíreniu pravého náboženstva. Preto daj 

hodných mužov, čo k napomáhaniu sv. náboženstva prispievajú: teda predovšetkým hodných 

pápežov, biskupov a kňazov, hodných misionárov a kazateľov, potom i hodných spisovateľov a 

redaktorov, konečne hodných vladárov a zástupcov ľudu. I podporuj ich svojou milosťou a pomocou!≫ 
 

3. V nasledujúcich troch prosbách žiadame tieto statky: večnú spásu, milosť 

Božiu k vyplneniu vôle Božej a tie veci, ktoré na zachovanie svojho života 
potrebujeme.  
 

Druhá prosba má tento zmysel : ≪Daruj nám po smrti večnú spásu≫.  
 

Druhá prosba súvisí s prvou. Medzi oboma totiž dalo by sa myslieť: ≪Najdokonalejšie si poznávaný 

a ctený v nebi≫. Z toho potom nasleduje prosba: ≪Preto daruj nám spásu nebeskú≫  

— Slová ≪kráľovstvo tvoje≫ môžu okrem kráľovstva Božieho, ktoré je nad nami (teda okrem 

kráľovstva nebeského, spásy), znamenať i kráľovstvo Božie pri nás (kat. Cirkev) a kráľovstvo Božie v 
nás (posväcujúcu milosť). Druhá prosba teda môže mať i zmysel : Rozširuj Cirkev katolícku. Aj táto 

prosba súvisela by s prvou. Medzi oboma totiž dalo by sa vložiť myšlienku: ≪Oslavovanie tvoje na 

zemi najlepšie sa koná v tvojej svätej Cirkvi≫. Z toho potom plynie prosba: Teda rozširuj Cirkev svoju.  

— Tretí zmysel znie: Daruj nám posväcujúcu milosť. Súvis s prvou prosbou bol by tak: Najviac 

oslavujeme ťa svätým životom. Daj nám teda... 
 

Tretia prosba má tento zmysel: ≪Daj nám milosť svoju, aby sme vôľu tvoju tak 

dôkladne plnili, ako anjeli v nebi≫. 
 

Súvis s druhou prosbou je nasledujúci: Aby sme do kráľovstva nebeského prišli, musíme vyplniť vôľu 

tvoju. Daj nám teda milosť, aby vôľa tvoja nami vykonaná bola. Zmysel  je i ten: Daj, aby vôľa tvoja 
na nás vykonaná bola, t.j. odstráň všetku biedu a nespravodlivosť, aby tak na zemi nebeské pomery 

nastúpili. 

 

Štvrtá prosba má tento zmysel : ≪Daj nám všetko, čo k zachovaniu života je 

potrebné, ako pokrm, odev, obydlie, peniaze a zdravie≫. 
 

Súvis s 3. prosbou je nasledujúci: Nemôžeme vyplniť tvoju vôľu, ani dosiahnuť spásu, ak nám 

nezachováš život. Prosíme ťa teda o všetko, čo k zachovaniu života je potrebné.  

— Určite je nápadné, že len o ≪chlieb≫ prosíme. To je preto, že chlieb zo všetkých potravinových 

článkov je najpotrebnejší; následne prosba o chlieb v istom ohľade zahrňuje v sebe i prosbu o iné 

potravinové články a o všetko, čo k životu je potrebné. Preto v každodennom živote počuť i niektoré 

výrazy, v ktorých namiesto ≪výživy≫ jednoducho ≪chlieb≫ sa spomína. (Napr. zarába si na svoj 
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chlieb, má ľahký alebo ťažký chlieb, nemá chleba; povážme i slová Božie : ≪V pote tváre svojej budeš 

jesť chlieb svoj≫, t.j. veľkým namáhaním budeš musieť zaopatrovať si výživu.)  

— Aj preto učil nás Kristus modliť sa za ≪chlieb≫ a k tomu ešte za vezdejší (t.j. každodenný), lebo 

máme sa uspokojiť s potrebným a nežiadať nič zbytočné; tak hovorí i sv. Pavol: ≪Ak máme pokrm 

a nápoj, buďme s tým spokojní≫. (1. Tim. 6, 8)  

— Do 4. prosby dá sa vložiť i myšlienka: ≪Zariaď, ó Bože, aby poctivý robotník svoju dobre zaslúženú 

mzdu obdržal a aby neblahé pomery spoločenské prestali.  

— Prosba táto iste má i ďalší zmysel : Daj nám i chlieb duševný a síce z jednej strany slovo Božie 

(poznanie a chápanie evanjelia), z druhej strany najsv. sviatosť oltárnu. 
 

4. V ďalších troch prosbách žiadame odvrátenie nasledujúceho zla: hriechu, 
pokušenia a tých vecí, čo životu nášmu sú škodlivé. 

 

Piata prosba má tento zmysel : ≪Odpusť nám naše hriechy, ako i my odpúšťame 

tým, čo nás urazili≫. 
 

Šiesta prosba má tento zmysel :≪Odvráť od nás také pokušenia, v ktorých by sme 

podľahli≫. 

 

Siedma prosba má tento zmysel : Odvráť všetko, čo životu nášmu je škodlivé, ako 
neúrodu, hlad, chorobu, zemetrasenie, pôvodne, vojnu a pod. 
 

Posledne menované trojnásobné zlo stojí proti trojakému dobru vyššie uvedenému. 

 
Večnej spáse protiví sa hriech, ktorý nás večne nešťastnými robí. Milosti Božej protiví 

sa pokušenie; lebo milosť osvecuje rozum a posilňuje vôľu, voči tomu pokušenie 
zatemňuje rozum a oslabuje vôľu. Veciam potrebným na udržanie života nášho stoja 

oproti veci, čo životu nášmu sú škodlivé.  
 
Sedem prosieb teda rozpadá sa na 3 čiastky; prvá časť vzťahuje sa na Boha, druhé dve na nás. 
 

5. Slovo ≪amen≫ je odpoveď Božia tomu, čo sa modlí; tu má zmysel : ≪Opravdu, 

tvoja modlitba je vypočutá≫. (Rim. katech.) 
 

U ostatných modlitieb slovo ≪amen≫ značí toľko ako : ≪Staň sa≫, alebo: ≪Prosíme, 

čo najsnažnejšie, aby nám udelené bolo≫. 
 

Lebo slovo ≪amen≫ v Otčenáši je odpoveď Božia, nuž kňaz pri sv. omši sám vyslovuje ho v mene 

Božom; u ostatných modlitieb cirkevných vyslovuje ho miništrant. Kristus veľmi často užíval slovo    

≪amen≫, zvlášť keď potvrdzoval nejakú pravdu. Používal ho v zmysle : ≪Tak je ≫. 

 

Otčenáš modlí sa Cirkev odjakživa pri sv. omši a temer pri všetkých verejných 
modlitbách. 
 

Prví kresťania, ktorí pri omši denne prijímali, vzťahovali 4. prosbu v Otčenáši na sv. prijímanie.  
— Pri verejných modlitbách v kostole kňaz hovorí tri prvé, ľud štyri ostatné prosby. Kňaz sa totiž modlí 

za večné veci, ľud za súčasné veci. 
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II. Modlitby k Matke Božej. 
 

Najobvyklejšie modlitby k Matke Božej sú: 

1. Zdravas alebo pozdravenie anjelské. 
2. Anjel Pána. 

3. Ruženec. 
4.  Litánie loretánske a Zdravas Kráľovná. 

 

1. Zdravas. 

Katolícki kresťania vždy s Otčenášom spojujú Zdravas. 
 

Kresťania odjakživa napodobňovali archanjela Gabriela a jeho slovami pozdravovali prebl. Pannu 

Máriu. Úcta mariánska nebola zavedená ani ustanovením niektorého cirkevného snemu ani na rozkaz 
niektorého pápeža alebo inak, ale veriaci po všetky časy zvykli preukazovať veľkú úctu Kráľovnej 

nebeskej. (Kard. Bona) Mária už vopred vedela, že ju všetky národy blahoslavenou nazývať budú. 

(Luk. 1, 48) 

 

Zdravas volá sa i pozdravenie anjelské, lebo začína sa slovami archanjela Gabriela. 
 

1. Zdravas pozostáva z troch čiastok: z pozdravenia archanjela Gabriela, 
z velebenia Alžbety a zo slov Cirkvi. 
 
Pozdravenie archanjelovo znie: ≪Zdravas, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami!≫ 

(Luk. 1, 28) Velebenie Alžbetino znie: ≪Požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod života tvojho!≫ 

(Luk. 1, 42)  

— Od slova ≪Ježiš≫ až po ≪amen≫ sú slová Cirkvi.  

— Prvá a druhá časť je modlitba chvály, tretia časť modlitba prosby. Súvis myšlienok je nasledujúci: 

Slová ≪Zdravas Mária≫ obsahujú predhovor. Slová ≪milosti plná≫ vzťahujú sa na Máriu samotnú, 

slová ≪Pán s tebou≫ na jej pomer k Bohu, slová ≪požehnaná si...≫ na jej pomer k ľudom. Všetky 

pochvaly tieto len preto sa jej vzdávajú, lebo jej dieťa je Syn Boží; odtiaľ i ďalšie velebenia.  

— Prvú a druhú časť Zdravasu modlievali sa kresťania už v prvých storočiach. Vtedy k obom častiam 

dokladali niektoré iné slová. Sv. Atanáz dokladá: ≪Pros za nás, Panovnica, Pani, Kráľovná a Matka 

Božia≫ Pápež Urban IV. (okolo 1260) k spojenému velebeniu anjela a Alžbety dodal slová: ≪Ježiš 

Kristus. Amen≫ Od 15. storočia (čias Lutherových) všeobecne sa stretáme s dodatkom: ≪Svätá Mária, 

Matka Božia, pros za nás≫ Terajší záver Zdravasu pochádza od sv. pápeža Pia V., ktorý ho do všetkých 

modlitebných knižiek cirkevných zaviedol, prípadne prijať kázal. (Okolo 1570.) Za prvých časov 
kresťanstva modlievali sa Zdravas ešte nie tak často, ako teraz. Až potom, keď bludár Nestorius 

vystúpil a prebl. Panne chcel odobrať názov ≪Bohorodičky≫, začali sa častejšie modliť Zdravas. Keď 
okolo r. 1200 noví kacíri, valdenskí a albigenskí, zavrhli ctenie svätých, vždy viac vzmáhala sa úcta 
mariánska. Od týchto čias i pri všetkých verejných modlitbách v kostole spájali Zdravas s Otčenášom. 
 

2. Zdravas je modlitba veľmi silná a dômyselná. 
 
Sila Zdravasu ukazuje sa zvlášť v pokušení. 
 

Mnohí svätí odporúčajú pomodliť sa Zdravas, keď nás zlé myšlienky napádajú. ≪Zdravas je prút, 

ktorým hada pekelného po hlave šibeme≫. (March.) 
 

Slová: ≪Zdravas Mária sú predhovorom, ktorým hlbokú úctu svoju voči Márii 
vyjadrujeme. 
 
Pozdravujeme len tých, čo vyššie sú postavení. No Mária je Matka najvyššieho Kráľa. Kráľovná 

všetkých anjelov a svätých i naša Matka. Jej teda medzi všetkými anjelmi a ľuďmi patrí najhlbšia 

úcta a preto podĺžni sme jej svoje pozdravenie≫ ≪Všetky tvory neba i zeme povinné sú ctiť teba, lebo 

si trón božskej velebnosti≫ (Sv. Reh. Naz.)  

— Slovami ≪Zdravas Mária≫ poukazuje sa na to, že Mária je druhá, šťastná Eva, teda Matka všetkých 

ľudí. Latinské slovo ≪Ave≫, t.j. Zdravas (hebrejsky: chave) je totiž narážkou na meno Eva, ktorého 

písmená obrátene  obsahuje. (Sv. Aug.) Archanjel narážal na meno Evy a chcel povedať: Eva bola plná 
hriechov, ty však si plná milosti; s Evou bol diabol, ale s tebou je Boh; Eva bola zlorečená medzi 
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ženami, ale ty si požehnaná medzi ženami; plod Evy bol zlorečený Kain, ale plod života tvojho je 

požehnaný Ježiš. (Pap. Innoc. III.) 

 

Slová ≪milosti plná≫ majú tento zmysel : ≪Ty si od Boha milosťami obsypaná.≫ 
 

Keď sa do džbánu už nič viac nezmestí, hovoríme že je plný. Lebo teda Mária je ≪milosti plná≫, má 

toľko milostí, koľko do nej vôbec len vmestiť sa môže. Na Máriu bola vyliata milosť v celej hojnosti 

svojej, kým iní svätí len čiastočne ju dostali (Sv. Hier.), Mária obdržala takú plnosť milosti, že sa 
k Pôvodcovi milostí najviac priblížila. (Sv. Tom. Akv.) Opovažujem sa tvrdiť, že ani sama Mária nemohla 
úplne pochopiť, čoho sa účastnou stala. (Sv. Aug.) Boh mohol stvoriť väčší svet i väčšie nebo, ale 

nemohol stvoriť väčšiu matku, ako Matku Božiu. (Sv. Bonav.) Mária nie nadarmo má svoje meno, 

ktoré v latinskej reči more značí; lebo naozaj je morom milosti. (Sv. Alb. Veľ.) V hebrejčine slovo ≪

Mária≫ značí to, čo ≪plnosť≫. A Mária aj vskutku dostala ≪plnosť milosti≫ Mária teda neomylne 

obdržala od Boha viac milostí, než všetci svätí dovedna. Mária v ohľade tomto rovnala by sa mesiacu, 

ktorý viac svetla má, než všetky hviezdy dovedna.  

— Preto aj anjel povedal Márii: ≪Našla si milosť u Boha≫ (Luk. 1, 30) Nájsť môže sa len to, čo sa 

stratilo. No Mária nestratila nijakú milosť, teda našla tú, čo ľudia stratili. (Sv. Bern.) Preto nech tí, čo 

svojimi hriechmi milosť stratili, utiekajú sa k preblahoslavenej Panne, aby ju od nej zase dostali. (Sv. 

Alf.) 
 

Slová:≪Pán s tebou≫ majú tento zmysel:≪Tvoja duša a telo sú s Bohom najužšie 

spojené≫. 
 
Pán je s Máriou ako slnko s mesiacom, ktorý ono svojimi lúčmi osvecuje. (Sv. Bern.) V chráme 
jeruzalemskom, ktorý zvonku bol oslepujúco biely a vnútri celý vykladaný zlatom, ustavične bol 

prítomný Boh v dymovom oblaku. Chrám tento bol predobrazom Matky Božej. ≪Ó Mária, Boh 

posvätil ťa za príbytok svoj, lebo Kristus Bohočlovek odpočíval v tebe≫ (Sv. Ondr. Kor.) Pán je s tebou, 
ó Mária, lebo je v tvojom srdci a v tvojom tele, lebo tvojho ducha a tvoje telo naplňuje. (Sv. Aug.)  

— Kňaz pri omši sv. 7-krát pozdravuje veriacich slovami: ≪Pán s vami≫ ( = Dominus vobiskum), želá 

im najužšie spojenie s Bohom (Ducha Sv. a skrze neho posväcujúcu milosť). Také pozdravy už za 

starodávnych časov boli obvyklé; taký použil Saul voči Dávidovi, ktorý s Goliášom bojovať chcel (1. 
Kráľ. 17, 37); umierajúci Dávid voči Šalomonovi (1. Kron. 22, 11), Tobiaš voči svojmu synovi, 

majúcemu odcestovať. (Tob. 5, 21) 
 

Slová: ≪Požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod života tvojho, Ježiš≫, majú 

tento zmysel:≪Ty si blahoslavená medzi ženami, lebo tvoje dieťa Ježiš je mimoriadne 

blahoslavené≫. 
 
Ako strom pre ovocie jeho chválime, tak Máriu pre jej Dieťa. Mária je strom života v raji, Kristus je 

ovocie tohto stromu (Sv. Bernardín) Toto ovocie je pokrmom všetkých anjelov a svätých (Sv. Bon.), 
ktorí sa mu klaňajú. (Žid. 1, 6) Odjakživa matky bývajú velebené ako blahoslavené pre hodné dietky; 

tak i jedna žena velebila Máriu ako blahoslavenú, keď kázeň Kristovu počula. (Luk. 11, 27) Teda nie 

preto Mária je požehnaná, že je požehnané jej Dieťa, ale preto, že jej božský Syn, Pôvodca a Prameň 
všetkého požehnania, naplnil ju požehnaním. Ty si požehnaná, lebo plod života tvojho je požehnaný. 

(Kornel, a Lap.) Kristus nenazýva sa ≪požehnaným medzi ľuďmi≫ ako Mária, lebo je sám Stvoriteľ a 

tak s ľuďmi porovnávať sa nemôže.  

— Keď sa Judita po zavraždení Holofernesa dostavila pred panovníka Oziaša, velebil ju tento ako 

blahoslavenú nad všetky ženy na zemi. (Jud. 13, 23) Tým viac si Mária zaslúžila takú pochvalu, keď 
k zachráneniu celého pokolenia ľudského prispela. Mária tými istými slovami velebí sa od anjela a od 

Alžbety, aby sa u anjelov v nebi a u ľudí na zemi ako blahoslavená ukazovala. (Beda) 

 

Na konci Zdravasu prosíme i Matku Božiu, aby nám pri smrti pomáhala, lebo vtedy 
najviac potrebujeme pomoc. 
 

Pri smrti mimo ťažkých trápení telesných snáď budeme trpieť i veľké pokušenia diabolské. ≪Oj, ako 

prudko diabol doráža na človeka v hodinu smrti, a síce preto, že mu k pokušeniu už len krátky čas 

zostáva≫ (Sv. Bonav.) Pri smrti tiež veľmi budeme znepokojovaní pre neistotu svojho spasenia. Vo 

všetkých trápeniach týchto najistejšie môže pomáhať Mária, ktorá je ≪Uzdravenie chorých≫, ≪

Potešenie zarmútených≫ a ≪Útočisko hriešnikov≫. Všetci nepriatelia zutekajú od smrteľnej postele, 

keď ukáže sa Kráľovná nebeská. (Sv. Antonín) Mnohí ctitelia Matky Božej len Kráľovnej nebeskej majú 

ďakovať za svoje obrátenie na smrteľnej posteli, za prijatie sviatosti umierajúcich alebo inú, často 
i zázračnú pomoc. Ba viacerým svätým i zjavila sa pri smrti; tak sv. Ondrejovi Avelinskému. (Mech.) 
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Mária svojim umierajúcim služobníkom posiela na obranu archanjela Michala a iných anjelov. (Sv. 

Bonav.) Mária v hodinu smrti stojí pri verných služobníkoch svojich, ide im v ústrety na ceste k nebu 

a vyprosuje im milostivý výrok pred súdnou stolicou Božou. (Sv. Hier.) Kresťan, čo Márii detinskú 

úctu preukazuje, doista zomrie blahoslavenou smrťou. (Sv. Ans.) 

 

Nazývame sa ≪hriešnými≫, aby sme Matku Božiu k vypočutiu svojich prosieb viac 
naklonili. 
 
Veď Mária najviac ujíma sa hriešnikov. Keby tak matka vedela, že niektorý jej služobník 20-ročným 

bolestným zajatím jej syna bol vykúpený, vedomie toto veľmi by rozmnožilo jej náklonnosť k takému 
služobníkovi. Nuž i Mária vie, koľké obete stálo jej božského Syna, aby hriešnikovi zase vykúpil 
stratenú spásu. Mária teda nevšímala by si ani smrti Kristovej, keby hriešnikovi s mimoriadnou láskou 

oddaná nebola. (Sv. Alf.) Niet tak ohavného hriešnika, ktorého by sa Matka Božia najochotnejšie 

neujala, ak ju o pomoc vzýva (Sv. Bern.) a skutočne polepšiť sa chce. ≪Synovi svojmu odovzdal Boh 

súd, ale Matke svojej milosť a milosrdenstvo≫. (Gerson) 
 

2. Anjel Pána. 
 

Aj Turek trikrát za deň obracia sa tvárou k Mekke a rozpomína sa na svojho proroka Mohameda; tým 

viac my kresťania máme príčinu, častejšie cez deň pozerať sa k nebu k svojmu božskému Vykupiteľovi 

a jeho vysoko požehnanej Matke. K tomu napomína nás Cirkev i zvonením. 
 

≪Anjel Pána≫ je modlitba, ktorú ráno, na poludnie a večer pri zvonení konať 

máme, aby sme Matku Božiu uctili a súčasne tajomstvu vtelenia sa klaňali. 
 
Že zvoní sa pred východom a po západe slnka a na poludnie, keď slnko najvyššie stojí, má svoju 

príčinu v tom, že Kristus je ≪Slnko spravodlivosti≫ a ≪Svetlo sveta≫. Zjavenie sa teda slnka na nebi 

pripomína zjavenie sa Krista na zemi, nasledovne na vtelenie. Pri modlitbe vravíme: ≪1. Anjel Pána ( 

= archanjel Gabriel) zvestoval (o narodení Vykupiteľa) Panne Márii (v meste Nazarete). A ona počala z 

Ducha Svätého ( = pôsobením Ducha Sv. stala sa Matkou Kristovou).  
— 2. Ajhľa, dievka Pána, staň sa mi podľa slova tvojho. (Na tieto slová zostúpil Syn Boží do Márii 

Panny.)  
— 3. A Slovo telom učinené je ( = Syn Boží stal sa človekom) a prebývalo medzi nami ( = 33 rokov žil 

medzi nami ľuďmi). 

 

Trojnásobné denné zvonenie je obvyklé len od časov križiackych výprav. (Od r. 1095.) 
 

Ovšem už za skorších čias pripomínalo sa ľuďom ráno zvonením, aby sa modlili. Rovnako bolo zvykom 

v mnohých obciach zvoniť na večer, aby tí, ktorí zablúdili v lese, ľahšie našli cestu domov. Preto sa 

tomuto zvoneniu hovorilo ≪bludné zvonenie.≫ (Z tohto dôvodu na Rusi počas veľkých snehových 
búrok sa zvoní vo dne i v noci, aby pocestní ľahšie našli útulok.) Od dôb križiackych výprav sa však 

zvonievalo pravidelne ráno a večer (pol hodiny pred východom a pol hodiny po západe slnka) a síce 

na modlitbu k Bohu za vydobytie Sv. Zeme (Pápež Urban II. 1095.) Zvonenie na poludnie bolo 
zavedené až neskôr. (Pap. Kalixt III. 1456) Z počiatku modlievali sa iba Otčenáš, neskôr i Zdravas. 

Neskoršie nariadili pápeži zvoniť s tromi prestávkami a modliť sa po každej prestávke jeden Zdravas, 

aby Matku Božiu prosili za vykorenenie kacírstva. Modlitba ≪Anjel Pána≫ pochádza z novšej doby. 

(Pap. Benedikt XIII. povolil za ňu odpustky.) 
 

Po večernom zvonení, obyčajne druhým zvonom, dáva sa znak k modlitbe za duše v 
očistci. 
 

Kto pri zvonení pomodlí sa kľačiac jeden Otčenáš a Zdravas s doložením: ≪Odpočinutie večne daj im 

Pane, a svetlo večné nech im svieti.  

— Nech odpočívajú v pokoji. ≪Amen≫, dostane 100-dňové odpustky. (Pap. Klement XII. 11. aug. 

1736)  

— Svätý Alfons ihneď odložil každú prácu, keď na ≪Anjel Pána≫ zvoniť počul. Na mnohých miestach 

jestvuje krásny zvyk, pri zvonení na ≪Anjel Pána≫ v teplejšej dobe roku, modliť sa i na ulici s 

obnaženou hlavou. 
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3. Ruženec. 
 

Kto sa vrúcne modlí, často zvykol opakovať také slová, čo z hĺbky srdca pochádzajú. Tak robil Spasiteľ 

na hore Olivovej; tak kráľ Dávid, ktorý v jednom jedinom žalme (Ž. 135) 27-krát zvoláva :                         

≪Milosrdenstvo jeho trvá na veky≫ ; tak sv. František Assiský, ktorý po celé noci opakoval len slová: 

≪Bože môj a moje všetko!≫ Práve tak i veľkí ctitelia Matky Božej pozdravovali ju často po sebe slovami 

anjela. Zdravas spájali dohromady, ako ruže pri vití venca; odtiaľ meno ≪ruženec≫. 
 

1. Ruženec je modlitba, v ktorej sa Otčenáš s 10 nasledujúcimi Zdravasmi 5 alebo 
15 krát opakuje a súčasne i o živote, umučení a oslávení Vykupiteľa sa rozjíma. 
 
Úvodom, ruženca je Apoštolské vyznanie viery s tromi nasledujúcimi Zdravasmi, pri ktorých modlíme 

sa za rozmnoženie troch božských cností. Rozjímanie o živote, umučení alebo oslávení 

Vykupiteľovom deje sa tým, že pri každom Zdravasi po slove ≪Ježiš≫ alebo i len pred Otčenášom 

vkladá sa ružencové tajomstvo, t.j. rozmýšľanie o niektorej udalosti zo života Kristovho. Ružencové 

tajomstvo mohlo by sa vkladať i len v myšlienkach. (Kongr. odp. 1. júla 1839) Pri modlení sa musíme 
mať v ruke svoj vlastný ruženec (Kongr. odp. 31. Ján. 1837) a pri vyslovovaní modlitieb dotýkať sa 
súčasne i zrniek; len keď viacerí modlia sa ruženec, potrebuje iba jeden držať ho v ruke, aby modlitbu 

viedol. (Kongr. odp. 14. dec. 1857)  

— Ruženec teda delí sa na radostný, bolestný a slávny. V prvom ctíme Otca nebeského, ktorý 

Vykupiteľa poslal; v druhom Syna, ktorý nás vykúpil; v treťom Ducha Sv., ktorý nás posvätil. 
 

2. Modlitba ružencová ďakuje za svoj vznik sv. Dominikovi. (Lev X., sv. Pius V., Lev 
XIII. 1. sept. 1883.) 
 

Pustovníci prvých storočí, čo žalmy čítať nemohli, modlievali sa namiesto každého žalmu jeden 
Otčenáš a Zdravas, a k počítaniu modlitieb používali istý počet kamienkov alebo rad guliek 
pripevnených na šnúru. Až skrze sv. Dominika prišiel zvyk, modliť sa 150 Zdravasov namiesto 150 
žalmov. (Preto modlitba ružencová nazýva sa i žaltárom Panny Márie.) Keď totiž okolo roku 1200 

v severnej Itálii a južnom Francúzsku bludoučenie albigenské narobilo v Cirkvi mnoho nešťastia, sv. 

Dominik na rozkaz pápeža kázal týmto kacírom (1206). Keď jeho kázne nepomáhali, utiekal sa 

k Matke Božej. Táto že zjavila sa mu i poučila ho o novej modlitbe, ktorá liekom bude proti kacírstvu. 

Tu neohrozene na všetkých miestach zavádzal modlitbu ružencovú a rýchlo dosiahol obrátenie vyše 
100.000 bludovercov. Skoro modlitba ružencová rozšírila sa v celom kresťanstve a stala sa veľmi 

obľúbenou. Veď modlitba ružencová je veľmi ľahká i veľmi vznešená. ≪Modlitba táto je tak ľahká, že 

sa ju každé dieťa modliť môže, ale obsahuje i tak hlboké tajomstvá, že najväčší  bohoslovec 

najvznešenejším rozjímaniam pri nej oddať sa môže≫. (Eberhard, biskup triersky.) Ruženec je 

modlitba rozjímajúca, lebo nám v 15 obrazoch najvážnejšie pravdy našej viery ukazuje. ≪Ruženec 

je malé evanjelium≫. (Pius IX.) On je úplný a praktický ľudový katechizmus, lebo sa v ňom 

najhlavnejšie náuky Cirkvi, a síce v podobe modlitby, prednášajú. (Bisk. Martin) Ako každá 
rozjímajúca modlitba, tak i táto je veľmi užitočná. Obzvlášť rozjímaním o historických udalostiach zo 
života Krista Pána množí sa naša viera i láska ku Kristovi. Ďalej od božského Spasiteľa učíme sa 

pokore, miernosti a poslušnosti. Bývame pobadaní k nasledovaniu toho, čo tajomstvá ružencové 

obsahujú a k dosiahnutiu toho, čo sľubujú. (Modlitba na sviatok ružencový.) K tomu ešte prichádza 
okolnosť, že ruženec následkom zamieňania sa ústnej a rozjímajúcej modlitby stáva sa nám príjemným 

a ľahkým. Okrem toho pri modlení sa ruženca ustavične musíme pamätať na hodinu smrti svojej; aj 

táto pamiatka je užitočná. Ruženec teda je majstrovský kúsok modlitby. ≪Čím dlhšie a pozornejšie 

uvažujem o tejto modlitbe, tým viac musím ju obdivovať a cítim jej vyšší pôvod≫. (Bisk. Martin) 

Ruženec je okrasa rímskej Cirkvi. (Pap. Julius III.) 
 

3. Modlitba ružencová je veľmi milá Pánu Bohu, lebo je veľmi pokorná a 

napodobnenie anjelského chválospevu. 
 
Modlitba ružencová je pokorná. Pri nej totiž prostým spôsobom ustavične opakujú sa pravdy 

všeobecne známe. Namyslení ľudia teda budú zavrhovať túto modlitbu; no Boh, ktorý na nízke veci 

hľadí (Ž. 112, 6), bude ju milovať.  
— Modlitba ružencová je napodobnenie anjelského chválospevu. Najvyšší anjeli totiž striedavo 

spievajú v nebi: ≪Svätý, svätý, svätý je Pán, Boh zástupov; plná je zem slávy jeho≫. (Is. 6, 3) Či 

podobným spôsobom nechvália Kráľovnú nebeskú i ľudia, keď sa ruženec modlia?  
— Že modlitba táto Matke Božej musí byť veľmi príjemná, ukázala tým, že v Lurde zjavila sa s 

ružencom na pravom ramene (1858) Aj pápež Pius IX. hovorí: ≪Celkom obzvlášť odporúčam vám 

ruženec; lebo modlitbu túto učila nás sama Matka Božia a má ju omnoho radšej, než každú inú≫. 

(11. nov. 1877) 
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4. Modlitba ružencová je veľmi užitočná; lebo ňou môžeme dosiahnuť veľké milosti k 

spaseniu duše svojej, istú pomoc v núdzi a hojné odpustky. 
 
Ruženec je pravá pokladnica milosti (Sv. Alan) Oj, koľko hriešnikov ďakuje za svoje obrátenie 

modlitbe ružencovej! Ruženec je najzázračnejší prostriedok ku zničeniu hriechov a znovu dosiahnutiu 

milosti≫. (Pap. Reh. XIV.) Veriaci modlitbou ružencovou premieňajú sa na iných ľudí. (Sv. Pius V.) 
Touto modlitbou i spravodliví rastú v cnosti. (Lev XIII.) Podivné je, že všetci svätí, čo od vzniku 

ružencovej modlitby žili, túto veľmi horlivo konali; ona asi najviac prispievala k ich posväteniu. Sv. 

František Saleský a sv. Alfons, obaja biskupi, zaviazali sa sľubom ku každodennej modlitbe ruženca; 

sv. pápež Pius V. a arcibiskup Karol Boromejský modlievali sa ju každodenne vzdor nepočetným 
prácam svojho povolania a síce obyčajne so svojimi domácimi (posledný pridŕžal k tomu i chovancov 
kňazského seminára). Bl. Klement Hofbauer modlieval sa ruženec vo všetky voľné hodiny, zvlášť keď 

chodil viedenskými ulicami alebo k chorým, aby ich zaopatroval a tejto modlitbe ďakoval za obrátenie 

mnohých hriešnikov; mal obyčaj vravieť: ≪Kedykoľvek som sa pomodlil ruženec za hriešnika, vždy 

som dosiahol jeho obrátenie≫. Poľný maršal Radecky vždy modlil sa ho pred bitkou a nikdy ju 

neprehral. Aj Ondrej Hofer, obhajca Tirolska proti Napoleonovi, bol ctiteľom ruženca; každý večer 

modlil sa ho so svojimi (povedal: ≪Keď ste so mnou jedli, môžete sa i pomodliť so mnou≫) a i na 

bojišti bral ho do ruky. Jeho statní bojovníci napodobňovali ho ; často zdalo sa, že nie sú na pochode 

do vojny, ale pri cirkevnej procesii. Ktosi pomenoval ruženec ≪teplomerom kresťanstva≫ a mal 

pravdu, lebo kde sa ruženec modlia, tam panuje viera a kresťanský život, no kde si ho nevšímajú, 

tam to v ohľade náboženskom smutne vyzerá. Pestovanie ružencovej modlitby bolo i príčinou, že v 

nejednej krajine nestratil sa poklad pravej viery.  

— Kresťanstvo vo všeobecných úzkostiach skrze modlitbu ružencovú vždy dostávalo zázračnú pomoc, 

tak obzvlášť vo vojnách s Turkami. Víťazná bitka pri Lepante 1571, oslobodenie Viedne 1683 a 

víťazstvo pri Belehrade 1716 pripisujú sa modlitbe ruženca. Právom tvrdilo sa, že nepriatelia nie tak 

guľami kresťanských vojakov, ako skôr guľkami ruženca porazení boli. Z povďačnosti za víťazstvá, 

vyprosené modlitbou ružencovou, bolo vtedy od pápeža nariadené, svätiť  ružencový sviatok v 1. 

nedeľu októbra. ≪Modlitbou ružencovou bývajú odvrátené nebezpečenstvá, ktoré svetu hrozia≫ 

(Sixtus IV.) a uzmierený Boh, ktorý je nahnevaný. (Reh. XIII.) Ako ružencová modlitba za čias sv. 

Dominika bola istým liekom proti chorobe vtedajšieho veku, tak i dnes veľmi mnoho môže prispievať 

k uľaveniu ťažkostí súčasných. (Lev XIII. 1. sept. 1883) Preto hovoril pápež Pius IX .: ≪Deti, pomáhajte 

mi bojovať proti zlému v Cirkvi a spoločnosti, avšak nie mečom, ale ružencom!≫  

— Každý už pri modlení cíti nadprirodzenú silu modlitby ružencovej; niet modlitby, ktorá by v úzkosti 

tak tešila a všetok nepokoj zahnala, ako ruženec. ≪Jednozvučná pieseň upokojuje a uspáva človeka; 

aj modlitba ružencová je upokojujúcim prostriedkom pre toho, čo je utrápený≫. (A. Stolz) Ruženec, 

toto malé evanjelium, privádza tých, čo sa ho usilovne modlia, k pokoju, prisľúbenému v evanjeliu. 
(Pius IX.) Že modlitba ružencová musí byť výborná, môžeme už z toho usudzovať, že voľnomyšlienkari 

strašnú nenávisť proti nej majú a veľmi ju zavrhujú a vysmievajú. Rúhajú sa tomu, čomu 

nerozumejú. Nie je to nik iný, ako sám diabol, čo ich zaslepuje a nenávisťou naplňuje proti veci, ktorá 

kat. kresťanom najviac milosti prináša. Veď diabol vie, čo skrze modlitbu túto stráca.  

— Preto mnohí pápeži veľkými odpustkami obdarili a nanajvýš odporúčali modlitbu ružencovú. Kto 

sa na ruženci, posvätenom od splnomocneného kňaza (nepretržite) pomodlí 5 desiatok, ten za každý 
Otčenáš a Zdravas získa stodňové odpustky. (Ben. XII. 13. apr. 1726) Lev XIII. nariadil, aby sa 

každoročne v ružencovom mesiaci októbri buď pri farskej omši alebo popoludní pred vyloženým 

sviatosti oltárnej modlil ruženec s litániami loretánskymi. Za každú návštevu takej pobožnosti 

povolené sú odpustky 7 rokov a 7 kvadragen. (20. aug. 1885) Pápež Pius IX. zanechal ľudu 

kresťanskému napomenutie k modlitbe ružencovej ako poslednú pamiatku svoju; hovoril: ≪Všetci 

spolu každý večer modlite sa v rodinách svojich ruženec, túto jednoduchú, krásnu a odpustkami 

hojne obdarenú modlitbu. Toto je moje posledné slovo k vám, pamiatka, ktorú vám zanechávam≫. 

(11. apr. 1877) Raz tiež, poukazujúc na ruženec, povedal: ≪Toto je najväčší  poklad vo Vatikáne≫. 

Oj, keby i každý z nás mohol povedať: ≪Toto je najväčší poklad v mojom dome!≫ 

4. Litánie loretanské. Zdravas Kráľovná. 
 

1. Litánie loretánske sú modlitba, v ktorej Matke Božej najkrajšie názvy dávame a 
o jej príhovor ustavične ju vzývame. 
 
Litánie loretánske vznikli na milostnom mieste, v Lorete v Itálii, kde sa nachádza domček Matky Božej 

z Nazareta.  
— V litániách loretánskych najskôr vzýva sa Boh, ako pri Kyrie elejsone v omši. (Pane, zmiluj sa nad 

nami! Kriste, zmiluj sa nad nami! Pane zmiluj sa nad nami!) Potom nasleduje vzývanie najsvätejšej 
Trojice. (Otče z neba, Bože, zmiluj sa nad nami; Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, zmiluj sa nad nami! 

Duchu Svätý, Bože, atď.) Nato vzývame Matku Božiu o jej príhovor.  
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Tieto vzývania delíme na 6 tried:  

1. Prvé tri vzývania obsahujú nakrátko všetky prednosti Márie. (Svätá Mária, oroduj za nás! Svätá 

Božia Rodička, oroduj za nás! Svätá Panna panien, oroduj za nás !)  

2. Teraz nasledujú prednosti, ktoré Márii ako Matke patria. (Matka Kristova, Matka božskej milosti, 

Matka najčistejšia, Matka najčistotnejšia, Matka neporušená, Matka nepoškvrnená, Matka 
premilá, Matka predivná, Matka Stvoriteľa, Matka Spasiteľa.)  

3. Potom sa Mária pozdravuje ako Panna. (Panna najmúdrejšia, Panna ctihodná, Panna chválitebná, 

Panna mocná, Panna dobrotivá, Panna verná.)  

4. Vyslovujú sa prednosti Márie v obrazoch a podobenstvách. (Zrkadlo spravodlivosti, Stolica 

múdrosti, Príčina našej radosti, Nádoba výbornej pobožnosti, Ruža duchovná, Veža Dávidova, Veža 
zo slonových kostí, Dom zlatý, Archa úmluvy, Brána nebeská, Hviezda jutrná.)  

5. Mária predstavuje sa vo vzťahu svojom k Cirkvi bojujúcej. (Uzdravenie chorých, Útočisko 

hriešnikov, Potešenie zarmútených, Pomocnica kresťanov.)  

6. Konečne vo vzťahu svojom k Cirkvi víťazoslávnej. (Kráľovná anjelov, patriarchov, prorokov, 

apoštolov, mučeníkov, vyznávačov, panien, všetkých svätých, Kráľovná bez poškvrny hriechu 

prvotného počatá, Kráľovná presvätého ruženca.) Na konci litánií s dôverou o príhovor Márie, ktorej 
sme sa účastnými stali, obraciame sa k jej božskému Synovi a prosíme ho o odpustenie, vypočutie 
a zmilovanie. (Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta atď.)  

— Tým končia sa litánie. Niektoré vzývania časom boli pridané od pápežov, tak po víťazstve nad 

Turkami: ≪Pomocnica kresťanov, oroduj za nás≫, po vyhlásení vieročlánku o nepoškvrnenom počatí: 

≪Kráľovná bez poškvrny hriechu dedičného počatá, oroduj za nás≫, po uvedení ružencovej modlitby 

v mesiaci októbri: ≪Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás≫. Kedykoľvek modlíme sa tieto 

litánie, získame odpustky 300 dní. (Pius VII., 30. sept. 1817) 
 

2. Zdravas Kráľovná býva pri mnohých cirkevných pobožnostiach a pri modlitbe po 

omši. 
 

Pochádza od jedného benediktína z 11. storočia, ktorý síce mal nepekné telo, ale bol veľmi pobožný. 

Posledné 3 slová: ≪Ó milostivá, ó pobožná, ó sladká Panna Mária≫, pochádzajú od sv. Bernarda 

(†1153). Zdravas Kráľovná bolo obľúbenou modlitbou mnohých svätých. 

NAJDÔLEŽITEJŠIE POBOŽNOSTI. 
 
1. Pobožnosti sú riadne a mimoriadne; prvé sa pravidelne konajú z času na čas, 

druhé však len v isté časy. 
 

2. K riadnym pobožnostiam patria tie pred a popoludňajšie, čo sa vo farských 
kostoloch každú nedeľu a sviatok a v mnohých farských kostoloch i vo všedné 
dni odbavujú. 
 
Vo farských kostoloch v nedele a sviatky slúži sa jedna alebo — podľa počtu kňazov a veľkosti fary 
— i viac sv. omši a s omšou obyčajne je spojená krátka kázeň. Keď v kostole je veľká omša, pred touto 

obyčajne býva dlhšia kázeň. Popoludní bývajú buď litánie (litánie ku všetkým svätým, k najsladšiemu 

menu Ježiš a loretánske sú schválené Apoštolskou stolicou, avšak smú užívať sa i litánie schválené 
od biskupa, Kongr. obr. 29. okt. 1887) alebo spievajú sa nešpory (žalmy) alebo koná sa modlitba 

ružencová a na konci dáva sa požehnanie sviatosťou oltárnou, (pri ktorom kňaz z úcty pred sviatosťou 

oltárnou používa biely nárameník, t.j. takzvané velum).  

— Aj vo všedné dni bývajú isté pobožnosti: takmer vo všetkých farských kostoloch ráno v určitú 
hodinu býva sv. omša, v niektorých i popoludní asi taká pobožnosť ako v nedeľu; pobožnosť táto býva 

aspoň v soboty, v predvečery (vigílie) sviatkov (nešpory alebo spievané litánie) a v pôstnom čase 

(miserere), často i v mesiaci máji (májové pobožnosti k Matke Božej). 
 

3. K mimoriadnym pobožnostiam patria procesie, pohreby, púte, krížová cesta, 
vyloženie sviatosti oltárnej a missie. 
 

Kresťanské pohreby vlastne nie sú nič iné, ako procesie a pobožnosť krížovej cesty nie je iné, ako 
navštívenie cesty umučenia Krista Pána v Jeruzaleme, doma vykonané. 
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1. Procesie. 

 

I. Procesie sú slávnostné chodenia, pri ktorých sa spoločne a verejne modlíme. 
 

Procesie už v Starom zákone boli obvyklé. Mysli na chodenie s archou úmluvy okolo Jericha (Jos. 6), 
na slávnostné prenášanie archy úmluvy na horu Sion za Dávida (2. Kráľ. 6) a odtiaľ do 

novobudovaného chrámu za Šalamúna. (3. Kráľ. 8) Aj Spasiteľ na Kvetnú nedeľu slávnostne vošiel 

do Jeruzalema. (Mat. 21) 
 

Zvyky u kresťanských procesií znázorňujú pravdu, že na zemi sme pútnici k vlasti 

nebeskej, (Žid. 13, 14) 
 

Vychádza sa z kostola a zase vracia sa do kostola; tým znázorňuje sa, že na zemi musíme vstúpiť do 

Cirkvi, ak sa chceme dostať k víťazoslávnej Cirkvi. Prenáša sa kríž, lebo modlíme sa v mene Krista; 

aj vyjadruje sa tým, že v živote tomto nikdy nemôžeme byť celkom bez kríža a trápenia, keď náuku 
Kristovu zachovávať chceme. Zástavy (majú svoj pôvod u cisára Konštantína Veľ., ktorý po zázračnom 

zjavení ligotavého kríža na nebi dal postaviť kríž na zástavu vojenskú), pripomínajú, že sme akoby 
vojaci, lebo v živote tomto musíme neprestajne bojovať proti nepriateľovi pekelnému a zlým žiadostiam 
svojim. Hlahol zvonov vyzýva nás k vrúcnej modlitbe, aby táto k nebu vystupovala, ako zvuk zvonu k 

oblakom. Ľudia vlastne majú ísť po dvojiciach, aby dvojitý príkaz lásky, obzvlášť príkaz lásky k 

blížnemu znázorňovali. Predchádzať majú deti, najprv chlapci a za týmito dievčatá, lebo deti pre svoju 

nevinnosť sú najmilšie Bohu; potom ide dospelá mládež, mužská a ženská, za touto kňaz so spevákmi, 
a konečne muži a na koniec ženy. Kňaz je uprostred všetkých, lebo všetkým rovnako má slúžiť. 

Vychádzame von z kostola a vystavujeme sa vplyvom prírody, lebo v živote tomto podliehame 

všelijakým úderom osudu. Modlíme sa alebo spievame ustavične, lebo v živote tomto bez prestania 

modliť sa máme. Modlitba sa riadi podľa účelu procesie; pri procesiách prosebných spievajú sa litánie 
ku všetkým svätým. Vlastne mali by všetci ísť s obnaženou hlavou, len duchovenstvo a osoby 

vrchnostenské, čo úradný oblek nosia, majú mať pokrytú hlavu, čím označuje sa, že ľud duchovnej 

a svetskej vrchnosti úctu je dlžný. Pri procesii na Božie Telo nik nesmie mať pokrytú hlavu. Prečo? 

 

II. Cirkev preto udržiava procesie, aby nám isté udalosti zo života Kristovho alebo 
isté vieroučenie živo predstavovala alebo aj aby od Boha rýchlejšie pomoc 
dosiahla; aj dáva nám Cirkev príležitosť, aby sme svoju vieru a príslušnosť k 

Cirkvi verejne ukázali. 
 
Živým predstavením istých udalostí zo života Kristovho alebo istých vieroučení Cirkev chce posilniť 
našu vieru. Procesiami preto dosiahneme rýchlejšiu pomoc, lebo Boh spoločnú modlitbu rýchlejšie 

vypočuje a lebo verejné vyznanie našej viery je veľmi milé Pánu Bohu; a naozaj prosebné procesie 

vždy mali veľký úspech.  
— Pri dvoch procesiách predstavujú sa udalosti zo života Kristovho, a síce pri procesii na Hromnice 
(vo sviatok Očisťovania prebi. Panny Márie) a pri procesii na Kvetnú nedeľu. Isté pravdy viery živo 

predstavujú sa nám pri procesii na Vzkriesenie Krista Pána a na Božie Telo. Dve procesie majú za 

účel, vyprosiť pomoc od Boha; to sú procesie na deň sv. Marka a na krížové dni. 
 

III. Nasledujúce procesie sú predpísané v celej Cirkvi: 
 
1. Procesia na Očisťovanie Panny Márie, pri ktorej sa v kostole nosia horiace sviece, 

lebo v ten deň Simeon pomenoval Ježiška ≪Svetlom sveta ba osvietenie národov≫ 

(Luk. 2, 32), t.j. Svetlom na osvieteniu pohanov. 
 
Vosková svieca značí Krista, ktorý je Svetlo sveta. Vosk značí človečenstvo Kristovo, plameň božstvo; 

ako plameň z vosku, tak božstvo svieti z ľudskej prirodzenosti Kristovej skrze učenie a zázraky; ako 

svieca sa míňa, keď iným svieti, tak i Kristus obetoval ľudskú prirodzenosť svoju, aby iným na 

osvietenie a k svetlu spásy dopomohol.  

— Kristus skutočne je Svetlo sveta, lebo svojim učením zaháňa mrákoty bludu. Hromničná procesia 
bola zavedená, aby sa procesiou s fakľami, aké vo februári (keď u nás dňa i svetla zase pribúda) ku 

cti pohanských bohov dodržiavané boli, kresťanský význam dal. Kto požehnané hromničky (t.j. 
hromničné sviece) pri búrkach a v hodinu smrti zapaľuje, nie je poverčivý, ale celkom dobre robí; lebo 

veď kňaz pri žehnaní sviec, (ktoré procesii predchádza) prosí Boha o osvietenie a ochranu pre 

všetkých, čo tieto požehnané sviece nábožne chrániť budú. 
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2. Procesia na Kvetnú nedeľu, pri ktorej sa okolo kostola nosia požehnané 

ratolesti, lebo Kristus v tento deň uskutočnil svoj slávnostný vstup do 
Jeruzalema. 
 
Palmové ratolesti v rukách Židov znamenajú víťazstvo, ktoré Kristus Pán svojim zomretím vydobyl 

nad kniežaťom smrti, diablom. (Sv. Aug.) Naša procesia znamená niekdajšiu víťazoslávnu procesiu do 

neba. Preto kňaz tri razy krížom klope na bránu kostolnú, načo sa táto otvorí. Tým znázorňuje sa, že 

bránou nebeskou len skrze kríž a trápenie do neba vojsť môžeme. 
 

3. Procesia na Vzkriesenie na Bielu sobotu večer, pri ktorej sa sviatosť oltárna z 

hrobu berie a von z kostola nesie, lebo Vykupiteľ nasledujúceho rána z hrobu 
vstal. 
 
Procesia táto zároveň znázorňuje nám naše niekdajšie vzkriesenie. Mala by sa vlastne konať ráno v 

nedeľu Veľkonočnú. No tak by sa len málo ľudí na nej zúčastnilo; preto je predchádzajúceho dňa. 
 

4. Procesia na Božie Telo, pri ktorom sviatosť oltárna nosí sa k štyrom oltárom, 
pod holým nebom postaveným, aby sme svoju vieru v prítomnosť Krista vo 

sviatosti oltárnej verejne vyznávali. 
 
Sviatok Božieho Tela (t.j. tela Pána Ježiša Krista) býva vo štvrtok po Trojičnej nedeli; teda na druhý 
týždeň po Turícach, lebo apoštoli hneď po zoslaní Ducha Sv. začali rozdávať telo Pána. Týmto živým 
poukázaním na prítomnosť Kristovu v sviatosti oltárnej veriaci majú sa i potešiť nad odchodom 

Vykupiteľovým, ktorý sa vo sviatok Nanebovstúpenia udial. Sviatok Božieho Tela existuje už asi 600 
rokov. Najprv bol zavedený v Belgicku biskupom lutyšským následkom božského zjavenia, ktoré 

blahoslavená Juliana, mníška v Lutichu, (okolo 1250) mala, a onedlho potom (1264) pápežom 
Urbanom IV. predpísaný pre celú Cirkev. Až pápež Ján XXII. r. 1317. nariadil Procesiu na Božie Telo.  

— U nás je nasledujúci zvyk (v Ríme ho niet): Sviatosť oltárna nosí sa v monštrancii pod baldachýnom, 

okiadza sa ustavične a cesta posýpa sa kvetinami ; domy a oltáre sú ozdobené a ľudia obnažujú svoje 
hlavy. Všetko toto deje sa z úctivosti pred najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Štyri oltáre znamenajú, 

že všetky národy od štyroch strán sveta k stolu Pána sú pozvané. Pri prvom oltári číta sa Evanjelium 

sv. Jána, ktoré hovorí o ustanovení sviatosti oltárnej a kde sú slová: ≪Telo moje skutočne je pokrm 

a krv moja skutočne je nápoj≫ atď. (Ján 6) Pri ostatných oltároch čítajú sa iné, slávnosti primerané 

časti sv. evanjelia. Po každom evanjeliu je modlitba, v ktorej sa spomínajú dobrodenia, aké nám zo 

sviatosti oltárnej už na zemi plynú a aké vzhľadom k nej vo večnosti si žiadame. Na konci dáva sa 

požehnanie sviatosťou oltárnou. Potom procesia ide do kostola, kde odspieva sa chválospev 

ambroziansky (≪Teba Boha chválime≫). 

 

5. Procesia na deň sv. Marka, pri ktorej do poľa vychádzame, aby sme Boha za 
požehnanie úrody poľnej prosili. 
 
Deň sv. Marka je 25. apríla.  
— Procesiu túto uviedol pápež Rehor Veľ. (opraviteľ cirkevného spevu) okolo r. 600. V Ríme totiž zúril 

mor; vzduch tak bol nakazený, že ľudia kýchajúc, na zem padali a umierali. (Odtiaľ i dnešný zvyk, 

hovoriť ≪Pozdrav Pán Boh≫ pri kýchaní.) Pápež Rehor pokúsil sa vyprosiť pomoc od Boha procesiou; 
mor prestal. Procesia na sv. Marka volala sa i morovou procesiou; ba i sedmorakým, lebo ľudia zo 7 

rozličných kostolov vychádzali, potom sa spojili a s obrazom Matky Božej, namaľovaným od sv. 
Lukáša, do veľkého kostola Matky Božej (Mária major) išli. 
 

6. Procesia na tri krížové dni, pri ktorej tiež ide sa na pole, prosiť Boha za 

požehnanú žatvu. 
 
Dni krížové sú tri dni pred Nanebovstúpením Krista Pána.  

— Tieto procesie zaviedol sv. Mamert, biskup vienský vo Francúzsku, okolo r. 470. Neúroda a 
zemetrasenie pohli ho k tomu. Procesie v krížové dni pripomínajú nám, že Kristus so sprievodmi vyšiel 

na horu Olivovú, skadiaľ potom sám do neba vstúpil.  

 

Okrem toho na mnohých miestach každoročne udržiavajú sa aj iné procesie. 
 

Napr. procesie pri slávnosti poďakovacej za žatvu, v nedeľu Trojičnú k soche najsv. Trojice, vo sviatok 

krajinského patróna k jeho soche, do jeho kostola atď. 
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Niekedy od pápeža alebo od biskupa býva nariadená zvláštna procesia. 
 

Napr. pri jubileu, počas veľkého súženia.  
— Aj slávnostné vítanie biskupa a pohreby vlastne sú procesie.  
— Hlavná vec pri všetkých procesiách je modlitba. Kto nechce sa modliť, ale len šeptať a dívať sa, 

nech radšej zostane doma; lebo prítomnosť jeho neosoží, ale len škodí. 

2. Kresťanský pohreb. 

 

1. Kresťanský pohreb je so zvláštnymi obradmi a často i so slávnostnou procesiou 
spojené žehnanie pozostatkov zomrelého katolíka. 
  
Pri procesii s mŕtvolou prenáša sa kríž (lebo modlíme sa v mene ukrižovaného Spasiteľa), zvoní sa 

(lebo vrúcna modlitba naša (má preniknúť k nebu, ako hlahol zvonov) a spievajú sa žalmy i 
trúchlopiesne (obzvlášť kajúci žalm Dávidov, Miserere). Na ceste k cintorínu máme nie rozprávať sa, 

ale modliť sa; lebo k procesii patrí modlitba. 
 

2. Obrady pri pohreboch kresťanských vyjadrujú prosbu, aby Boh zomrelému 

milostivý bol. 
 
Nosia sa napr. horiace sviece, aby sme Boha prosili, žeby zomrelému svetlo večné svietilo (t.j. aby k 

videniu Boha pripustený bol); umrlčia truhla kropí sa svätenou vodou, aby Boh zomrelého od hriechov 

očistil; zapaľuje sa kadidlo, aby naše príhovory ako dym z kadidla, k trónu Božiemu vystúpili a Bohu 

príjemné boli. S pohrebom obyčajne je spojená aj omša za zomrelého a kňaz niekedy má reč, aby 

prítomných pohol a k vrúcnej modlitbe roznietil. Za bývalých časov nosievali mŕtvych v predvečer ich 
pochovania i do kostola a celú noc modlievali sa pri nich: nasledujúceho dňa slúžila sa i Svätá omša 
v prítomnosti mŕtvoly. No prvý zvyk už všade je zrušený z ohľadov zdravotných. Kde sa dnes sv. omša 

v prítomnosti mŕtvoly slúžiť nemôže, stavia sa v kostole takzvaná tumba (trúchlolešenie s 

napodobnením umrlčej truhly).  
— Len pri pohrebe nevinných detí, t.j. takých čo k užívaniu rozumu ešte neprišli (ešte nemajú 8 rokov), 

nachádzajú sa obrady, ktorými sa radosť najavo dáva. Kňaz pri takých pohreboch má rúcho bielej 

farby.  
— Umrlčie truhly ozdobujú sa i vencami na znak, že zomrelý k víťazstvu došiel; rýchlo vädnúce kvety 

majú nám pripomínať i pominuteľnosť pozemských vecí. Avšak dnešný zvyk, aký na mnohých 

miestach panuje, ozdobovať totiž umrlčiu truhlu primnohými vencami, musí sa zavrhnúť. Pri 

pohreboch sa máme vyhýbať zbytočnému prepychu. (Sv. Aug.) Radšej majú sa peniaze darovať 
chudobným, lebo tak pomáha sa zomrelým; inak sa len hreší pýchou a márnotratnosťou. Aký osoh 

môže zomrelý mať z hriechu? Nebohý poľný maršal rakúsky, arcivojvoda Albrecht, výslovne zakázal 
si všetky vence a poznamenal, aby peniaze radšej chudobným darovali alebo sv. omše za neho slúžiť 

dali. Takýto príklad má sa nasledovať. 
 

3. Kresťanský pohreb obyčajne preto slávnostne sa vykonáva, lebo Bohu 

najláskavejšiemu veľmi je milé, keď ctíme pozostatky zomrelých v milosti Božej. 
 
Sluší sa, aby sme ľudské telo i po smrti v úcte mali. Predovšetkým sú nám sväté naše živé telá, lebo 

sú nástroj našej Bohu podobnej duše. Avšak vážime si i pozostatky tých vecí, čo nám v živote sväté 
boli. Preto ctíme pozostatky ľudských tiel. Týmto preukazujeme viac úcty, lebo boli chrámom Ducha 
Sv. Ctíme ich teda z ohľadu na Boha a preto úcta táto je Bohu príjemná. (Viď II. diel o ctení relikvií.) 

Okrem toho Boh na pochovanie mŕtvych hľadí ako na skutok milosrdenstva (lebo telá zomrelých od 
zneuctenia chránime) a odplatí nás zaň. Mysli na Tobiáša. Preto za najdávnejších časov kresťanstva 

ani najvznešenejšie osoby (ani pápeži) nehanbili sa na ramenách svojich niesť do hrobu kresťanov 
pre vieru svoju usmrtených, ba i vlastnoručne pochovávať ich. Vtedy hroby bývali v podzemných 

chodbách, takzvaných katakombách, kde sa i sv. omša slúžila. Z toho dôvodu i v neskoršie časy 

pochovávali mŕtvych v kostolných kryptách a okolo kostolov, zvyk, ktorý dnes z prehnaných ohľadov 

na zdravie zväčša je zrušený. Dnes totiž cintorín obyčajne je mimo mesta alebo dediny.  

— Mýlia sa tí, čo si myslia, že cintoríny kazia ovzdušie alebo znečisťujú pitnú vodu a preto nákazlivé 
choroby zapríčiňujú. Odborníci na poli lekárskom dokázali, že cintoríny nijako neohrozujú naše 

zdravie. Mŕtvola náležite nezakrytá ovšem škodlivo pôsobí na zdravie, lebo totiž na voľnom vzduchu 

pre množstvo kyslíka urýchľuje sa jej porušenie. Nie tak je s mŕtvolou v náležitej hĺbke (6 stôp) pod 

zemou; tu porušenie pre veľmi málo kyslíka len pomaly napreduje a zem vťahuje do seba zle páchnuce 
plyny, ako huba vodu. Najlepším prostriedkom proti nákaze od porušených tiel je zem. Ba zem i 

premieňa škodlivé plyny na iné látky a napomáha rastlinstvu. Podívaj sa, ako bujne rastie tráva na 
cintoríne. Ako málo škodí zdraviu vzduch na cintoríne ukazuje zdravý a dlhý život hrobárov a 
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strážnikov cintorínov, ktorý neraz je na závidenie. Aj isté je, že sa pitná voda neznečisťuje mŕtvolami. 

Už často voda, čo pri samých cintorínoch vyvierala, bola preskúmaná znalcami a nájdená ako celkom 

neškodná. Zem totiž je znamenitý očisťujúci prostriedok; ona takrečeno destiluje vodu a premieňa 

škodlivé látky na užitočné k zachovaniu tvorov. Nemáme teda príčinu, pochovávanie na cintorínoch 

vyhlásiť za škodlivé a zasadzovať sa za násilné a neprirodzené ničenie mŕtvol, za pálenie. ≪Pevne 

verím, že cintorínom sa stala krivda. Päťdesiat percent streštených krematistov (t.j. tých, čo chcú, 

aby sa mŕtvoly pálili) len preto vychvaľujú spaľovanie mŕtvol, aby za liberálnych (slobodnomyseľných) 

považovaní boli; keď novými cestami idú, tvária sa, akoby napredovali≫ (Mantegazza) 
 

4. Cirkev neschvaľuje spaľovanie mŕtvol, lebo to je ohavný zlozvyk. (Lev XIII. 19. 

mája 1886.) 
 

Pôvodne u všetkých národov sveta bolo obvyklé pochovávať mŕtvoly; lebo kosti ľudské, ktoré z 

najdávnejších časov v lone zeme nachádzame, vôbec nie sú ohňom spálené. Obzvlášť nachádzame 
mohyly, čo kameňmi zavreté boli. Aj Židia pochovávali mŕtvoly; za to hovorí asi 300 svedectiev sv. 

Písma. Mysli obzvlášť na hroby kráľov a prorokov. U Židov odopretie pochovania považovalo sa za 

pokutu. (5. Mojž. 28, 26) Len počas moru stávalo sa, že Židia jednotlivé mŕtvoly spálili. (Amos 6, 10) 
Aj Rimania pôvodne mali pochovávanie. Hroby boli im svätými. (Cicero.) Zneuctenie hrobu prísne sa 

trestalo, obyčajne odseknutím ruky alebo upálením. Mŕtvoly často vkladali sa do kameňov, čo mali 

vlastnosť, že mŕtvolu za 40 dní na prach zmenili; také kamene volajú sa sarkofágy (= teložrúti). Len v 

tých prípadoch, kde Rimania sa obávali, že by mŕtvoly rukou nepriateľskou mohli byť porušené, dali 

ich spáliť. (Plinius) Neskoršie, keď nemravnosť medzi nimi viac sa vzmáhala, prišlo do módy pálenie. 

Ešte treba spomenúť, že dávni Egypťania, ako aj americké národy, zabalzamovávali mŕtvoly; mysli na 
múmie. U všetkých pohanov, čo svojich mŕtvych pálili, keď k nim civilizácia prišla, pálenie mŕtvol 

ustupovalo pochovávaniu. Obzvlášť kresťanstvo vytislo pálenie mŕtvol. No za našich čias, kde 

kresťanská viera mizne a mravy surovejú, zase začína sa pálenie mŕtvol. Sv. Augustín nazýva toto 

≪najohavnejšou neľudskosťou≫. Uráža naše kresťanské city. Lebo nám kresťanom smrť je 

spánkom. Zomrelí sú spiacimi (1. Kor. 15, 18), lebo raz z mŕtvych vstanú. Cintorín vlastne je spálňou, 

miestom odpočinku. Spánok tento vyobrazuje sa pochovávaním, ale vôbec nie spaľovaním. 
Pochovaním mŕtvol do zeme dávame najavo, že naše telá rovnajú sa zrnu (1. Kor. 15, 42), čo sa do 

zeme seje, klíči a vzchádza. Na cintoríne teda mal by byť nápis: ≪Tu spočíva, čo Boh zasial, telo, čo 

v budúcnosti vstane; tu seje sa pominuteľné, vzíde nesmrteľné≫. Ako kresťania vážime si Bohu 

podobnú dušu svoju a preto i jej nástroj, telo. (Orig.) Poriadny kresťan nikdy nebude súhlasiť s 

hnusným pálením mŕtvol, pri ktorom kosti praštia a sa prekrúcajú, celé telo puká a ohavne sa 

spotvoruje. Pálenie mŕtvol žiadajú len takí ľudia, ktorí povedomie svojej ľudskej dôstojnosti a vieru 
kresťanskú stratili. Tu ešte treba spomenúť, že my kresťania berieme si za vzor Krista, ktorý sa dal 

nie spáliť, ale vložiť do hrobu, skadiaľ potom vstal. Pohanom pravda, tieto ohľady sú ničím. Ba títo 
už preto neželajú si hroby a náhrobky, lebo tým príliš bývajú upomínaní na smrť a na koniec 

pozemskej blaženosti svojej. Ten istý dôvod pobáda i terajších voľnomyšlienkárov, aby po pálení 
mŕtvol dychtili. Pochovávaním príliš pripomínajú si život duši po smrti; pálenie mŕtvol je im milšie, 

lebo veľmi hodí sa k vyobrazeniu úplného zničenia človeka po smrti, aké si želajú. ≪Nech však si nik 

nemyslí, že my kresťania pálenia mŕtvol sa obávame kvôli nejakej ujme pre svoj ďalší život; lebo Boh 

môže vzkriesiť i telo, ktoré sa na prach (dym) obrátilo≫. (Oktavius) Avšak pálenie mŕtvol iste má ujmu, 
že dymom fabrík beztak dosť nakazený vzduch ešte väčšmi kazí a škodlivými výparmi naplňuje, čo 

bolo by obzvlášť vtedy, keby pálenie mŕtvol zovšeobecnelo. Vtedy vo väčších mestách muselo by sa 

postaviť mnoho pecí; lebo k spáleniu mŕtvoly požadujú sa dve hodiny. Priatelia pálenia mŕtvol nech 
dajú nám vysvetlenie, skadiaľ je to, že India, kde pálenie mŕtvol je obvyklé, je hlavným stanom 

a kolískou všetkých nákazlivých chorôb, ako moru, cholery atď. Pálenie mŕtvol i mnoho stojí a pri 

ňom nič po nič pripravujeme sa o palivo. Konečne je ešte jedna vážna námietka, ktorá tých, čo za 

pálením mŕtvol dychtia, do nemalých rozpakov privádza. So strany práva totiž pálenie mŕtvol nikdy 
nemôže sa schvaľovať. Keď sa mŕtvoly pochovajú, nuž po mnohých rokoch ešte je možné vypátrať a 

zistiť zločiny, ako vraždy, otrávenia, zahrdúsenia. Tým už mnohé zločiny vyšli najavo a mnohí nevinní 

boli zachránení. Všetko to bolo by nemožné po spálení. Zločinci teda vždy budú sa zasadzovať za 

pálenie mŕtvol. A tak, kto na pálení nástojí, robí sa spoluvinným zo zločinov, lebo chce zničiť ich 

stopu.  

— Konečne ak ľudia tak ďaleko idú, že kosti, masť, kožu zomrelých chcú spracovať na poháre, sviece, 
olej, šaty, nuž vidno, že sú ľudia, čo sa zvieratám stali podobnými a pôvod svoj právom od opíc 

odvodzujú. 
 

5. Kresťanský pohreb nemôže sa dovoliť: nepokrsteným, inovercom a tým katolíkom, 

čo zjavne v stave smrteľného hriechu zomreli. 
 
K nepokrsteným patria i deti, čo ešte neboli krstené.  
— Inoverci sú napr. protestanti, starokatolíci.  
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— Kresťanský pohreb odopiera sa nasledujúcim katolíkom: samovrahom, čo v príčetnom stave 

zomreli; duelantom; ďalej tým, čo sviatosti umierajúcich tvrdošijne odvrhujú, alebo sv. sviatosti vo 

veľkonočnom čase už roky neprijímali. V posledných prípadoch vec takmer vždy predkladá sa 
biskupovi k rozhodnutiu. Odopretie pohrebu nešľachetným katolíkom nie je výrokom zatratenia, ale 

iba verejným výrazom ošklivosti pred poťažným hriechom, aby sa od tohto hriechu iní odstrašili. 

Členom niektorého spolku iste nepríde na um, sprevádzať ku hrobu takého člena, čo záujmom spolku 
škodil; lebo tým spolok stratil by nie málo vážnosti u ľudu. Práve tak pre Cirkev a kňaza bolo by 
nedôstojné, cirkevne pochovávať zlého katolíka.  

— Cirkev preto odopiera inovercom kresťanský pohreb, lebo drží sa zásady: ≪S kým sme v živote 

neobcovali, s tým ani po smrti nemôžeme mať obcovania≫. (Pap. Innoc. III.) Keby kat. kňaz aj 
inovercov pochovával, katolíci ľahko by si pomysleli: Nuž veď je jedno náboženstvo ako druhé. 
Takýmto spôsobom napomáhala by sa náboženská ľahostajnosť a pravá Cirkev značne by stratila na 

vážnosti. To však bolo by na ujmu spaseniu duší ľudí. Avšak Cirkev trpí, aby na katolíckych 
cintorínoch podľa predpisov štátnych zákonov aj inoverci smeli byť pochovaní; len vykazuje im osobitné 
miesto, čo nie je posvätené. Aj trpí, aby v rodinných hrobkách i nekatolícki príbuzní smeli byť 
pochovaní. (Kong. inkv. 30. mar. 1859) No inak pridŕža sa zásady: Posvätený cintorín je veľká rodinná 
krypta príslušníkov kat. Cirkvi; nik nemá nárok, aby tu bol pochovaný, kto s Cirkvou katolíckou za 

živa nedržal.  
— Aj samovrahovia pochovávajú sa na zvláštnom neposvätenom mieste cintorína, avšak miesto toto 

je oddelené od toho, kde sa inoverci pochovávajú. 

3. Púte. 
 

1. Púte sú cesty konané k posväteným miestam, na ktorých Boh často zázračným 

spôsobom pomáhal. 
 
Púte už u Izraelitov boli vo zvyku; v 3 hlavné sviatky, na Veľkú  noc, Turíce a sviatok Zelených stánkov, 

museli všetci muži Izraeliti putovať do chrámu jeruzalemského. Preto i dvanásťročný Ježiš putoval do 
Jeruzalema. (Luk. 2, 41) Je to v povahe človeka, aby kedy-tedy cestoval. Bohatí obyčajne cestujú do 

kúpeľov, chudobní však putujú na milostné miesta. Raz ukáže sa, kto si lepšie zvolil. 
 

2. Sú milostné miesta sv. Zeme, sv. apoštolov a Matky Božej. 

 
Najdôležitejšie milostné miesta svätej Zeme sú: miesto ukrižovania a sv. hrobu na 
hore Kalvárii v Jeruzaleme, rodisko Kristovo v Betleheme a miesto zvestovania v 

Nazarete. 
 

Na hore Kalvárii je kostol sv. hrobu; tento pozostáva z troch kostolov, z kostola ukrižovania, 

vzkriesenia a nalezenia kríža, ktoré všetky sú pod jednou strechou. Prví kresťania putovali tam vo 
veľkom počte; preto rímsky cisár Hadrian (asi 100 rokov po smrti Kristovej) dal na posvätnom mieste 

vybudovať pohanský chrám, aby kresťanských pútnikov odvrátil. Keď cisárovná Helena, matka 

Konštantína Veľkého, našla tam sv. kríž Kristov (325), púte do Jeruzalema zase dostali nový vzlet. 
Cisár Karol Veľký pri sv. hrobe vybudoval hospodu pre nemeckých pútnikov. V 10. storočí Svätá Zem 

bola dobytá neveriacimi. Teraz nasledovalo 7 križiackych výprav na oslobodenie posvätného miesta 

(1096—1270); tieto neboli ničím iným, ako hrdinskými púťami. V 15. storočí zase vzmáhalo sa 

putovanie do sv. Zeme; trvalo až do vystúpenia Lutherovho. Benátky obyčajne boli východiskom 

pútnických zástupov ; do Jaffy obyčajne sa potrebovalo sa 8— 11 týždňov cestovania. Teraz možno 

dostať sa tam za 8 dní. 
 

Najdôležitejšie milostné miesta sv. apoštolov sú: hroby apoštolských kniežat Petra 
a Pavla v Ríme a hrob sv. apoštola Jakuba v Kompostelle v Španielsku. 
 
Kosti sv. Petra spočívajú v chráme sv.-peterskom, najväčšom kostole na svete, ktorý na Vatikánskom 

pahorku leží a je známy svojou kupolou, čo k nebu sa vypína; bol dokončený po 110-ročnej stavbe r. 

1626.  

— Kosti sv. Pavla spočívajú v kostole pavelskom mimo múrov rímskych. Kostol tento zhorel r. 1823, 

no potom bol obnovený a počas vyhlásenia vieročlánku o nepoškvrnenom počatí od Pia IX. posvätený 
(1854). 
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Najdôležitejšie milostné miesta Matky Božej sú Lurd vo Francúzsku, Loreto v Itálii, 

Mariecella v Štajersku, Einsiedeln vo Švajčiarsku, Altotting v Bavorsku, Keveľar v 
Porýnsku. 
 
Lurd (vlastne Lourdes) leží v južnom Francúzsku na svahu Pirenei. Tu r. 1858 v jednej jaskyni 18-

krát zjavila sa Matka Božia chudobnému pastierskemu dievčaťu Bernardette a žiadala, aby jej tam 

kostol postavili a v procesiách k nemu putovali. Mária nazvala sa ≪nepoškvrneným počatím≫. Od 

týchto čias tam vyviera prameň, ktorého vodou doteraz mnohé tisíce ľudí (medzi nimi oslepnutý 

Lasserre, dejepisec Lurdu), zázračne uzdravené boli. Okolo 120.000 fliaš vody ročne rozposiela sa 

odtiaľ do sveta. Lurd ročne navštevujú mnohé milióny pútnikov, čo z najvzdialenejších krajín tam 

prichádzajú.  

— V Lorete pri Ankone v Itálii, a síce v jednom vavrínovom hájiku ( = lauretum), od r. 1295 nachádza 

sa domček Matky Božej z Nazareta. Ešte sv. Ludvik IX., kráľ francúzsky, r. 1252 videl domček tento 

v Nazarete; r. 1291 razom ukázal sa v Tersate pri Rieke v Dalmácii, konečne zmizol stadiaľ r. 1294 a 

nachádzal sa pri Ankone, skadiaľ r. 1295 ešte raz zmenil svoje miesto. Domček teda patrne od anjelov 

bol prenesený. Oltár, čo súčasne so zázračným prenesením tohto domčeka bol donesený, že je ten 
istý, na ktorom už sv. Peter obetu konal. Obraz na oltári tomto, 3 stopy vysoký, z cédrového dreva 

zhotovený a predstavujúci Máriu s Dieťaťom, že je rezaný od sv. Lukáša. Nad domčekom Matky Božej 
r. 1464 bol vystavený hlavný chrám. Kaplnka z Loreta bola napodobňovaná a na mnohých miestach 

vo svete vystavená: najprv v Tersate, r. 1627 aj u sv. Augustína vo Viedni. V Lorete vznikli litánie 
loretánske. Pápež Pius IX. ešte ako študent bol tu z padúcej choroby (zrádnika) zázračne uzdravený. 

Sem putovali mnohí svätí, ako Ignác Loyolský, František Xaverský, Alojz, Karol Boromejský, Alfons. 

Loreto každoročne navštevuje asi 500.000 pútnikov.  
— Milostné miesto Mariecella jestvuje už asi od r. 1200. Založené bolo mníchmi benediktínskymi. 
Mnohé zázračné uzdravenia boli príčinou jeho známosti. Ludvik I. Veľký, kráľ uhorský, ktorý r. 1363 

vzývaním mariecellskej Matky Božej len s 20.000 vojakmi vydobyl zázračné víťazstvo nad 80.000 

Turkami, vybudoval v Mariecelle veľký kostol, ku ktorému neskôr mnohí Rakúski panovníci a biskupi 

dôveryplne putovali, a za návštevu ktorého pápeži veľké odpustky povolili. 

— Einsiedeln vo Švajčiarsku ďakuje za svoj vznik rodu Hohenzollerovcov , z ktorého pochádza 
benediktínsky mních a kňaz Meinradovi, čo tu v lese 26 rokov pustovnícky život viedol a r. 861 od 

dvoch zbojníkov v cele svojej bol zabitý. Štrassburgský kapitulský dekan vybudoval tu r. 930 pútnický 

kostol, kde nachádzal sa Meinradom ctený obraz Matky Božej. Keď sv. Konrád, biskup konštantský 

sem prišiel, aby kostol posvätil (948), v predchádzajúcu noc videl Krista v sprievode mnohých svätých 

a anjelov i s nebeskými spevmi posviacať kostol, takže ako on a z ustanovenia pápežského, všetci 
neskorší biskupi zdržovali sa od posviacky tohto kostola. Táto okolnosť, ďalej vyhlásenie Meinrada za 

Svätého a prenesenie jeho relikvií do Einsiedelna (1039), ako i mnohé zázraky na spomenutom mieste, 

urobili kostol tak chýrnym, že cisári a králi sem putovali. Milostná kaplnka trikrát bola zázračne 

zachránená od ohňa, avšak zborená počas francúzskej revolúcie; len milostivý obraz bol zachránený. 

R. 1817 vybudovaný bol nový kostol. Ročne prichádza sem okolo 150.000 pútnikov, niekedy i viac.  

— Milostná kaplnka v Altottingu na Inne v Bavorsku bola okolo r. 700 vybudovaná a posvätená sv. 

Rupertom, ktorý v Bavorsku prvý hlásal evanjelium. Neskoršie vedľa nej vznikol kláštor 

benediktínsky, ktorý Maďarmi pri ich lúpežnom ťažení r. 907 spolu s kostolom bol vypálený. Len 
milostná kaplnka zostala neporušená, ako i vo všetkých neskorších vojnách. Ako početne navštevuje 

sa toto milostné miesto, dokazuje okolnosť, že tu napr. za 50 rokov (1666— 1719) asi 22 milión 

veriacich pristúpilo k sv. prijímaniu.  

— V Keveľare v Porýnsku (v okrese dusseldorfskom) r. 1642 jeden mešťan geldernský vybudoval 

kostolík, lebo bol k tomu povzbudený akýmsi hlasom, keď sa pred krížom modlil. Niekedy do Keveľara 
za jeden rok prichádza do 200.000 pútnikov z Porýnska, Vestfalska a Nizozemska.  
— Najviac navštevované milostné miesta mariánske u nás sú na Starých Horách a v Levoči. 
 

3. Kresťania obyčajne preto navštevujú milostné miesta, aby vo veľkej núdzi od 

Boha pomoc vyprosili, alebo aby sľub splnili. 
 

Sv. Ján Nepomucký vo veľkej úzkosti svojej putoval do Starej Boleslavy pri Prahe. Tak i Don Bosko 

(†1888), ktorý pri výučbe zanedbanej mládeže v Turíne veľmi bol prenasledovaný a už ani rady si 
nevedel; vrátiac sa z púte, vskutku obdržal žiadanú zázračnú pomoc. Na pútnických miestach Boh 
rýchlejšie vypočuje naše prosby. Králi zvykli prijímať prosiacich len v jednej miestnosti paláca a 

preukazovať im milosť; podobne robí Boh. Ani zem nie je všade rovnako úrodná. Pútnické miesta 

právom nazývajú sa ≪milostnými miestami≫.  
— Mnohí počas ťažkej choroby robia sľub, podujať sa na púť, ak by ich Boh uzdravil. Podívaj sa na 

mnohé votívne tabule na milostných miestach! 
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4. Návšteva pútnických miest mnohým kresťanom dopomáha k polepšeniu života. 
 
Človek na púti zabúda na svoje starosti a modlí sa omnoho pobožnejšie; na pútnických miestach 
omnoho otvorenejšie spovedá sa z hriechov svojich cudziemu kňazovi a tým snáď zase napraví mnohé 

zlé spovede; tu Duch Sv. pôsobí na neho omnoho silnejšie. Púť je i skutok pokánia; lebo často je 

spojená s veľkou ťažkosťou a mnohými útrapami. Púť je i verejné vyznanie viery a vždy svedčí o 

nejakom náboženskom presvedčení. Ľudia bez viery teda nedajú sa na púť. Preto putovanie získa 

človeku silné milosti prispievajúce.  
— Púte predtým ukladali sa často ako skutky pokánia. Mnohí ľudia ovšem chodia na púte, aby viac 

slobody k hrešeniu mali; preto často sa hovorí: ≪Tí, čo veľa putujú, zriedka budú svätými≫. Avšak 

preto nesmieme vôbec zavrhnúť púte. Ktože by napr. požívanie vína hneď chcel zavrhnúť preto, že sa 

niekto tu i tam podnapil od neho? ≪Daromná práca je putovať nohami, ak srdce v hriechu kuľhá≫. 

(Sv. Godr. P.) Že sme Jeruzalem videli, to ešte nie je na chválu, ale áno, keď sme sa tam pobožne a 

vrúcne modlili. (Sv. Hier.) 
 

4. Krížová cesta. 

 
Krížová cesta vraj ďakuje za svoj vznik Matke Božej. 
 
Matka Božia vraj často navštevovala cestu umučenia Krista Pána v Jeruzaleme a dlhšie zdržovala sa 

v rozjímaní na tých miestach, kde sa s Kristom niečo zvláštneho prihodilo. (Katar. Emmerichova) Prví 
kresťania valne navštevovali sv. miesta a chodievali tam i cestou umučenia Kristovho. Keď však sv. 

miesta v stredoveku neveriacim do rúk padli a len s nebezpečenstvom života navštevovať sa mohli, 

stavali sa po svete stanice krížovej cesty a od pápežov boli obdarené veľkými odpustkami. K rozšíreniu 

pobožnosti krížovej cesty vraj mnoho prispel sv. František Assiský. 
 

1. Krížovou cestou nazývame 14 staníc, vyobrazujúcich cestu, ktorou krížom 
obťažený Vykupiteľ od paláca Pilátovho až na horu Kalváriu kráčal. 

 
Tieto stanice pozostávajú zo 14 drevených krížov (bez obrazu Krista Pána) ; pod týmito  krížmi často 
vídať obrazy a nápisy. Krížové cesty obyčajne sú postavené na pahorkoch a v kostoloch, niekedy i na 

cintorínoch a len výnimočne v izbách pre chorých a v súkromných príbytkoch. 

 

2. Kto krížovou cestou chodiť chce, musí ísť od jednej stanice k druhej a pritom 

rozjímať o umučení Krista Pána. 
 

Dostačuje, ak meníme miesto od jednej stanice k druhej. Aj dosť je, keď o umučení Krista Pána 

všeobecne rozjímame; nemusíme osobitne rozjímať pri každej stanici.  
— No kresťania pri každej stanici modlievajú sa 1 Otčenáš a 1 Zdravas a vzbudzujú si skutok ľútosti 

za hriechy. 

 

3. Návštevou krížovej cesty dostávame veľmi veľké odpustky, ľútosť nad svojimi 

hriechmi a povzbudzujeme sa k mnohým cnostiam. 
 

Denne rozvažovať o umučení Kristovom, je užitočnejšie, než všetky piatky roku postiť sa o vode a 
chlebe a bičovať sa až do krvi. (Sv. Alb. Vel.) Jedna jediná slza nad umučením Krista Pána má väčšiu 

cenu ako putovanie do sv. zeme. (Sv. Aug.) Aké premilé je Spasiteľovi rozjímanie o jeho umučení, 

vysvitá z nasledujúceho príbehu: Keď raz sv. Brigita videla Spasiteľa krvácajúceho zo všetkých rán, 

spýtala sa ho, kto mu zadal tieto rany; nato dostala odpoveď: ≪To sú tí, čo nerozjímajú o veľkej láske, 

ktorú som im v umučení svojom na kríži preukázal≫. Veď Spasiteľ ustanovil aj obetu omše sv., aby 
sme pamiatku na jeho horké umučenie v duši svojej vždy zachovali.  

— Návštevou krížovej cesty získame tie isté odpustky, ktorých by sme sa účastnými stali, keby sme 

dotyčné miesta v svätej zemi navštívili. ≪Nevieme celkom určite aké sú tieto odpustky; ale dostačuje 

vedieť, že sú početné a veľké≫. (Lev. z Portom.) Avšak odpustky krížovej cesty len raz za dňa môžu 
byť získané. Aj musí krížová cesta (vlastne 14 drevených krížikov) byť posvätená od niektorého 

františkána alebo iného kňaza, ktorý k tomu zvláštne je splnomocnený, a návšteva staníc nesmie byť 
prerušená nijakým iným zamestnaním.  

— Pobožnosťou krížovej cesty dostane hriešnik milosť ľútosti. Ako tí, čo ohnivými hadmi uštipnutí 

boli, pri pohľade na medeného hada sa uzdravili (4. Mojž. 21), tak ťažkí hriešnici (diablom smrteľne 

ranení) uzdravujú sa na duši, keď o umučení Kristovom častejšie rozjímajú. Krížová cesta je jedna 
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z najlepších pobožností, čo k tomu prispievajú, aby sa hriešnici obrátili a spravodliví dokonalejšími 

stali. (Ben. XIV.)  

— ≪Pobožnosťou krížovej cesty povzbudzujeme sa k mnohým cnostiam. ≪Rozjímaním o umučení 

Kristovom získame potrebnú silu, aby sme nielen s trpezlivosťou, ale i s radosťou trpeli≫. (Sv. Bon.) 

Naša pýcha, naše lakomstvo, náš hnev lieči sa pokorou, chudobou a trpezlivosťou Syna Božieho. (Sv. 

Aug.) Ak ty, ó človeče, od cnosti k cnosti chceš napredovať, musíš nakoľko len môžeš, s najväčšou 

pobožnosťou rozjímať o umučení Pánovom; lebo toto rozjímanie veľmi mnoho prispieva k svätosti 
duše. (Sv. Bon.) 
 

4. Kto nemôže konať krížovú cestu, môže získať odpustky krížovej cesty, keď 

staničný krížik v ruke drží a pritom 20-krát Otčenáš, Zdravas a obvyklé 
chválorečenie sa modlí. 
 
Prekážky sú napr. veľká vzdialenosť od kostola, kde je krížová cesta, alebo chorľavosť a pod. No 

prekážky tieto predsa musia byť dosť veľké. Staničné krížiky sú krížiky z mosadze alebo z inej pevnej 

látky, na ktorých obraz Ukrižovaného je pripevnený; tieto (vlastne obraz Ukrižovaného) musia byť 

posvätené od splnomocneného kňaza (františkána, redemptoristu). Posvätený staničný krížik musí 
patriť niekomu ako vlastníctvo; cudzím nezískajú sa odpustky.  

— Keď viacerí spolu sa modlia, postačuje, keď len jedna osoba svoj posvätený staničný krížik v ruke 

drží. (Lev XIII. 19. Ján. 1884) Ťažko chorí potrebujú len do ruky vziať staničný krížik a vzbudiť skutok 

ľútosti. (Pius IX. 18. dec. 1877) Otčenáš, Zdravas a ≪Sláva Bohu≫ modli sa 14-krát podľa 14 staníc, 

potom 5-krát k piatim sv. ranám Kristovým a jedenkrát za sv. Otca. Kto má kríž od redemptoristov 

posvätený, potrebuje modliť sa iba 14 Otčenášov, 14 Zdravasov a 14 ≪Sláva Bohu≫ alebo rozjímať 

o umučení Kristovom, ako pri návšteve staníc. (Pius IX. 1. mája 1857) 
 

5. Vyloženie najsvätejšej sviatosti oltárnej. 
 

1. Slávnostné vyloženie najsvätejšej sviatosti oltárnej deje sa nasledujúcim 
spôsobom: telo Pána nezahalené v monštrancii vystaví sa na povýšenom mieste na 

oltári k poklone veriacich. 
 
Za dávnych čias ukrývali najsvätejšiu sviatosť oltárnu pred zrakom veriacich, nakoľko len mohli, aby 

nepokrsteným nezavdali príležitosť k hanobeniu kresťanských tajomstiev. Len od ustanovenia 

sviatku Božieho Tela začali verejne vykladať najsvätejšiu sviatosť oltárnu. Pri vyložení musí horieť 
aspoň 6 sviec. (Kongr. bisk. 9. dec. 1602) Po vyložení dáva sa požehnanie najsvätejšou sviatosťou 

oltárnou.  
— Avšak samotné otvorenie dvier tabernákula vôbec nie je slávnostným vyložením najsvätejšej 

sviatosti oltárnej, lebo farár to môže učiniť ktorúkoľvek chvíľu.  
 

2. Najsvätejšia sviatosť oltárna obyčajne vykladá sa pri nasledujúcich príležitostiach: 
po farskej omši, pri nedeľných a sviatočných pobožnostiach popoludňajších, na 
Veľký piatok a Bielu sobotu pri sv. hrobe, na Božie Telo a na fašiangy. Niekedy i 
biskup z dôležitej príčiny nariaďuje vyloženie najsvätejšej sviatosti oltárnej. 
 
Fašiangy sú tri dni pred Popolcovou stredou. V tieto dni páchajú sa mnohé hriechy a bláznivosti. 

Cirkev vo všetky tri dni od rána do večera necháva najsvätejšiu sviatosť oltárnu vyloženú. Tým chce 
odvrátiť ľudí od ich bláznivostí a rozpustilostí a zase ich zmieriť s Bohom najláskavejším, ktorý je v 

tieto dni veľmi urážaný. Ona robí, ako dobré dieťa, ktoré otca teší, keď vidí, že ho iní ľudia zarmucujú. 

Kto v niektorý z týchto troch dní fašiangových počas vyloženia najsvätejšej sviatosti oltárnej sv. 

sviatosti prijíma, ten získa plnomocné odpustky. (Klem XIII. 23. jún. 1765)  

— Biskup obyčajne nariaďuje vyloženie najsvätejšej sviatosti oltárnej v čase núdze, pri ochorení 
panovníka, pápeža, v čase volieb a pod. 
 

6. Missie, duchovné cvičenia. 

 
1. Misie sú kázne a iné pobožnosti vykonávané horlivými kňazmi na obnovenie 
kresťanského ducha v niektorej obci. 
 
Sv. misie, inak i ľudové misie, nie sú to, čo misie v krajinách pohanských; obyčajne spravujú sa 

rehoľníkmi, obzvlášť redemptoristami (založenými okolo r. 1730 sv. Alfonzom v južnej Itálii), 
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jezuitami (založenými 1540 sv. Ignácom Loyolským) alebo lazaristami (založenými 1630 sv. 

Vincentom Paulanským v Paríži), ktorí podľa stanov svojej rehole k vykonávaniu misií priamo sú 
zaviazaní a k tomu účelu zvlášť sa pripravujú. V niektorých krajoch i svetskí kňazi vykonávajú misie 

po jednotlivých farách. Misie spôsobujú premnoho dobrého. Lebo sú niečo neobyčajné, už robia väčší 

dojem na príslušníkov fary. Mnohé a neprestajné kázne účinkujú o mnoho silnejšie a ponášajú sa na 

spasiteľný dážď. Lebo kňazi misionári spravidla sú muži zbožní, nuž skrze nich hovorí Duch Sv. a 

preto ich slová zatriasajú najtvrdšími srdcami. Kňazi títo sú celkom neznámi farskej obci, a tak veriaci 
majú najlepšiu príležitosť vykonať úprimnú spoveď. Okrem toho vo dňoch misií zdá sa, že milosti 
nebeské neobyčajnou mierou tečú. Koľko nepriateľstiev prestáva vtedy, koľko sporov sa urovnáva, 

koľko nespravodlivého majetku prinavracia, koľko zlých zvykov vykoreňuje a koľko zlých spovedí 
napráva! Oj, koľko duší obráti sa vtedy úprimne k Bohu! (Sv. Alfons) Preto sv. Apoštolská stolica súrne 

odporúčala biskupom vykonávanie misií, lebo sa nimi viera v obci kriesi a veriaci na cestu cnosti 

naspať vedú. (Pius IX. 17. marc. 1856) Misie boli obdarené od pápežov aj odpustkami.  

— ≪Voľnomyšlienkari nie sú priateľmi misií lebo tieto znepokojujú ich svedomie a kazia ich zábavy≫. 

(Tak dosvedčuje Fenelon, ktorý ako biskup pri misiách sám spolupracoval.) 
 

2. Ako misie, tak účinkujú i duchovné cvičenia. 
 

Duchovné cvičenia (exercície) spočívajú v tom, že sa na istých miestach, napr. v kláštoroch, pre 
niektoré stavy (pre kňazov, učiteľov, domových otcov, matky) a po niekoľko dní primerané prednášky 
robia a pobožnosti končia prijímaním sv. sviatosti. Duchovné cvičenia, pri ktorých s väčšou 

horlivosťou pracujeme na spasení duše svojej, veľmi mnoho prispievajú k oživeniu viery a polepšeniu 
mravov. Ako hodiny síce denne naťahujeme, no predsa po dlhšom čase dôkladne čistiť alebo aj opraviť 

dávame, tak máme urobiť i s dušou svojou; máme ju oživiť zvláštnym duchovným cvičením. Tak robili 
svätí; temer každý z nich po dlhšom čase utiahol sa do samoty. A či nerobil tak i Spasiteľ? Mysli na 

jeho 40-denný pôst. Sv. Apoštolská stolica často a dôrazne odporúčala duchovné cvičenia. Samo 
sebou rozumie sa, že duchovné cvičenia každý i pre seba robiť môže a spojiť ich s putovaním. 

 

7. Zhromaždenia katolíkov, pašiové hry. 

 
Za našich časov k oživeniu viery mnoho prispievajú zhromaždenia katolíkov a 

pašiové hry. 
 
1. Zhromaždenia katolíkov sú schôdzky katolíkov, aby sa spoločnými poradami 

niečo ustanovilo a vykonalo, čo je na čase a Cirkvi užitočné.  
 

Zhromaždenia katolíkov vznikli v Germánií počas prenasledovania Cirkvi. Na počiatku totiž 
devätnásteho storočia v Germánií vznikol boj na vykorenenie katolíckej Cirkvi. Už r. 1803 boli násilne 

zhabané cirkevné statky v hodnote 420 milión zlatých a okrem toho mnohé kat. kostoly pozvoľna 

odovzdané protestantom. Štát ďalej uchvátil správu Cirkvi: prekážal obcovaniu pápežov s biskupmi; 

odňal biskupom právo vychovávať kňazov; rozdával ako chcel biskupské stolice a fary; ba i vydával 

rozkazy o čisto cirkevných záležitostiach (napr. o odbavovaní služieb Božích, áno nariaďoval pod 

akými podmienkami smie sa dávať rozhrešenie!), vylučoval kde len mohol katolíkov z verejných 
úradov; odopieral im dovolenie k vydávaniu novín atď. Konečne prišlo proticirkevné nariadenie o 
krížených manželstvách. Kolínsky arcibiskup Klement August zdráhal sa vykonávať toto nariadenie. 

Preto násilne bol chytený a do pevnosti mindenskej odvedený (1837). Týmto uväznením katolícka 
Germánia prebudila sa zo spánku. Ihneď zakladali sa spolky, cieľom ktorých bolo vydobytie cirkevnej 
slobody; menovali sa spolkami Pia. Prvý spolok vznikol v Mohuči podnetom tamojšieho kanonika 

Leniga (1841). Onedlho i biskupi Germánie (počtom 20) vo Wurzburgu zhromaždení slávnostne naspäť 

požadovali od štátu práva, uchvátené Cirkvi (1848). Aby biskupským požiadavkám dôraz dali, zišli sa 

spolky Pia r. 1848 k prvému zhromaždeniu katolíkov v Mohúci. Tu združili sa všetky v jeden spolok 

pod menom ≪Katolícky spolok Germánie≫. Zároveň ustanovili, že pravidelné zhromaždenia 

uskutočňovať budú. 
 

Zhromaždenia katolíkov sú buď všeobecné alebo krajové, podľa toho či katolíci celej 

ríše alebo len niektorého kraja na nich sa zúčastňujú. 
 
Katolíci Germánie od r. 1848 každoročne uskutočňujú všeobecné zhromaždenie ; tak napr. v mestách: 

Mohuči, Vratislave, Kolíne, Mníchove, Wurzburgu, Aachene, Trieri, Freiburgu, Bonne inde. Po vzore 
katolíkov v Germánií i katolíci iných ríší mávajú všeobecní zhromaždenia ; tak katolíci v Rakúsku, 
Švajčiarsku, Francúzsku, Itálii, Španielsku, v Severnej Amerike a najnovšie i v Uhorsku.  
— Popri všeobecných v Germánií a Rakúsku konajú sa i krajové zhromaždenia katolíkov. 
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Zhromaždenia katolíkov nijako nemajú účasť na správe cirkevnej, ale iba podporujú 
správcov Cirkvi. 
 
Len biskupi sú povolaní spravovať Cirkev. Preto pre usporiadateľov takých zhromaždení vždy platil 

výrok sv. Ignáca Ant.: ≪Nech sa nič nestane bez biskupa≫. Oni si teda predovšetkým zabezpečili 

schválenie a požehnanie pápežské i biskupské. Ani sa tieto zhromaždenia nikdy nemiešali do správy 
cirkevných záležitostí. Boli len nástrojmi k uskutočneniu kresťanských zásad, vojskom, čo biskupov 

podporovalo. Z toho dôvodu biskupi vždy boli priazniví zhromaždeniam katolíkov i zúčastňovali sa na 

nich. 

 

Zhromaždenia katolíkov priniesli Cirkvi veľký osoh: zakladali spolky, duchu času 
zodpovedajúce, napomáhali svornosti, zmužilosti a náboženskému presvedčeniu 
katolíkov, povzniesli vážnosť Cirkvi a vždy viac snímali jej putá.  
 
Od zhromaždení katolíkov napr. boli založené nasledujúce spolky: spolok sv. Cecílie k pozdvihnutiu 

cirkevnej hudby, spolok Rafaela na ochranu vysťahovalcov, spolok sv. Bonifáca pre katolíkov v 

cudzine a i.  
— Kto bol na niektorom zhromaždení katolíkov vie aké oduševnenie roznecuje sa živým slovom 

rečníkov, ako sa tu viera budí a verejne vyznáva.  

— A keď vezmeme do ruky proticirkevné noviny, hneď zbadáme, že zhromaždenia katolíkov svojimi 
ustanoveniami a protestmi i navonok veľkú vážnosť majú. Zhromaždeniam katolíkov v Germánií 

medziiným má sa ďakovať i za vznik takzvaného centra (t.j. strednej strany) na ríšskom sneme.  

— Na katolíckych zhromaždeniach sa odlamuje kamienok za kamienkom z chrámu moderného 

pohanstva, aby chrám tento sa zrútil a na miesto jeho nádherná bazilika vybudovaná bola. 
 

2. Pašiové hry sú predstavenie umučenia Kristovho a dôležitých biblických udalosti 
v živých obrazoch. 
 
V stredoveku sa snažili pekným vyobrazovaním znázorňovať dôležité príhody zo života Krista Pána. 

Také vyobrazovanie pred vynálezom kníhtlačiarstva nahrádzalo ľudu sv. Písmo. Tak napr. sv. 
František Assiský (†1226) s pápežským dovolením postavil v jedľovom lese (jedľa, v zime jediný zelený 

strom, má prekrásny vzrast a preto používa sa i ako vianočný stromček) naozajstnú maštaľ, naplnil 

ju machom a prútím, vpravil do nej skutočné jasle s vyobrazením Ježiška a sochami Márie a Jozefa. 
Vonku z maštale bolo vidno živého vola a osla, uviazaných pred senom. Tu na Vianoce s 

neopísateľným dojatím ľudu, čo z ďaleka prišiel, slúžila sa polnočná sv. omša (utiereň), pri ktorej sv. 

František ako jahen (diakon) evanjelium čítal. Od tých čias skoro vo všetkých kostoloch na Vianoce 
boli postavené jasle. Ba v stredoveku ešte ďalej išli v snahe, aby všetko čo najvernejšie podľa prírody 
vyobrazili a v živých obrazoch predstavovali divákom príhody zo života Kristovho, biblických osôb 

alebo svätých, alebo i podobenstvá Kristove. Tieto predstavovania volali sa náboženské divadlá. 
Najviac boli prispôsobené sviatkom cirkevného roku; a tak boli hry vianočné, pašiové, veľkonočné, 

mariánske, hry z podobenstiev a svätopovestí, ba i hry o konci sveta. Spočiatku hry tieto 

uskutočňovali sa v kostole a síce v latinskej reči, neskoršie pod holým nebom a tu i v materinskej 

reči; v 14. storočí boli obvyklé vo všetkých dedinách, no lebo sa vo Francúzsku i zneužívali, boli od 

pápežov celkom zakázané. Až r. 1633 znovu povstali v Ober-Ammergaue v Bavorsku následkom 
sľubu tamojšieho obyvateľstva počas moru. Tieto hry i dnes ešte uskutočňujú sa každých desať rokov. 
Známe sú i tirolské hry pašiové v Brixlegu a Vorderthiersee pri Kufšteine. (Posledné začali sa r. 1762 

a od r. 1855 vzorne sa uskutočňujú iba každých 10 rokov.) V Horiciach (v južných Čechách) od r. 

1893 každoročne uskutočňujú sa náboženské divadelné hry, ktoré už veľký chýr majú. (Hry tieto 

bývali tam už od r. 1816 do 1840.)  

— Niektorí ľudia, obzvlášť voľnomyšlienkari, nie sú priateľmi pašiových hier; považujú ich za 
profanáciu, lebo ich hrajú ľudia. Avšak taký voľnomyšlienkar musel by vidieť zneuctenie i v kamennej 

soche Krista Pána alebo v obrazoch náboženských. Ostatne skúsenosť učí, že pašiové hry do takého 
pobožného naladenia prenášajú divákov, že títo celkom zabúdajú na ľudí, ktorí hrajú. Horlitelia proti 

pašiovým hrám zahanbujú sa poukázaním na zázračné vypočutie, akého sa dostalo modlitbe Ober-

Ammergaučanov. Lebo čo Boh tak zrejmým spôsobom schvaľuje, nemôže byť zlé. 
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NÁBOŽENSKÉ SPOLKY. 
 

Cirkev i náboženskými spolkami napomáha k spaseniu duší ľudí. 
 

Dnes, keď nepriatelia Cirkvi sú nespočetní, potrebné je, aby dobre zmýšľajúci zastali si do jedného 
bojovného radu a zjednotenými silami účinkovali. Len takýmto spôsobom dá sa dosiahnuť istý 

úspech. Nasledujúca veta je síce trochu prehnaná, ale predsa obsahuje mnoho pravdy: ≪Desať ľudí 

spojených môže nahnať strachu stotisícim, ktorí sú od seba oddelení≫. (Mirabeau) Sila je vo svornosti. 
Kvapka vody nepohne mlynom, niť nemôže zdvihnúť veľkú  ťarchu; no mnohé kvapky spojené môžu 

priviesť do pohybu i najťažšie kolesá a mnoho nití dovedna skrútených neroztrhne sa. Z tejto snahy 
o zjednotenie vznikli i cirkevné rehole. Napodobnením jej sú i náboženské spolky. 

 
1. Náboženské spolky sú dobrovoľné združenia veriacich, ktoré majú za cieľ, 
napomáhať spaseniu duše svojej alebo blížnych. 
 
Spolky náboženské majú podobný účel ako spolky svetské. Tieto (telocvične, zábavne, hasičské spolky 

atď.) napomáhajú vlastnému alebo i verejnému blahu pozemskému. Spolky náboženské v prvom rade 

napomáhajú duševnému blahu vlastnému alebo blížnych, no mnohé pritom ešte celkom obzvlášť 
cudziemu súčasnému blahu. 
 

2. Náboženské spolky delia sa na spolky modlitebné (bratstvá) a kresťanské 
(katolícke) výpomocné spolky. 

 
Bratstvá zväčša majú za cieľ, vykonávať skutky pobožnosti; výpomocné spolky, 

pomáhať blížnym v telesných alebo duchovných potrebách. 
 

Bratstvá teda v prvom rade pracujú na vlastnom zdokonalení, výpomocné spolky zase napomáhajú 

blahu blížneho. Avšak ani jeden náboženský spolok nesmie sa zamestnávať politikou. No ovšem pri 

kresťanských výpomocných spolkoch berie sa, nakoľko je to možné, ohľad i na zábavu a rozveselenie; 

lebo veď týmto spôsobom ľahšie dosiahne sa vážny cieľ spolku a členovia odvracajú sa od škodlivých 
zábav. 

 

3. Náboženské spolky, nakoľko sú povahy náboženskej, stoja pod správou biskupa, 
čiastočne i pod štátnym zákonom o spolčovaní. 
 

Nakoľko náboženské spolky sú povahy náboženskej, podliehajú riadeniu Cirkvi. (Lev XIII. 1891) Preto 
biskup ohľadom na bratstvá má nasledujúce práva: len biskup, aj predstavený rehole (Pap. Pavol V.) 

môže zakladať bratstvá; jeho vecou je schváliť stanovy (Klement VIII. 7. dec. 1604) ak ešte nie sú 

schválené z Ríma. Biskup má strážiť nad bratstvami dotyčné vykonávania pobožností a správy 

majetku (Sn. Tr. 22, 8); môže zakázať vykonávanie neobyčajných pobožností. (Kongr. bisk. 9. júla 

1602.) Môže im predpísať, akým spôsobom majú zbierať a k akému účelu vynakladať zbierané 
peniaze. (Klem. VIII. 7. dec. 1604) Môže byť prítomný na ich zhromaždeniach alebo poslať k nim svojho 

námestníka. (Kong. kard. 16. apr. 1692) Biskup môže postaviť miestneho farára za predstaveného a 

vodcu bratstva. (Kongr. odp. 8. Ján. 1861)  
— Pri zakladaní kresťanského (kat.) výpomocného spolku má sa prosiť o cirkevné dovolenie a stanovy, 

kolkom opatrené, majú sa predostrieť štátnej vrchnosti k odobreniu. Každá zmena v stanovách 

potrebuje nové odobrenie. V Germánií je úplná sloboda spolčovania, len politické spolky musia sa 

hlásiť u okresných úradov. 
 

4. Apoštolská stolica vždy veľmi odporúčala a mnohými odpustkami obdarúvala 

náboženské spolky, lebo tieto nielen jednotlivým členom, ale i celej obci farskej veľký 
úžitok prinášajú. 
 

Pápež Lev XIII. v dvoch obežníkoch (1884, 1891) k celému svetu veľmi odporúčal náboženské spolky, 

najmä spolok sv. Vincenta, spolky remeselníkov a robotníkov. ≪Spolky sú rady (šíky) bojovníkov proti 

diablovi≫ (Pius IX .); pracujú proti spolkom nevereckým nie treskom zbrane, ale ticho, najviac 
modlitbou. Bratstvá sú ako koráb Noemov, lebo svetskí ľudia v nich nachádzajú útočište pred potopou 

pokušení a neprávostí, čo svet zaplavujú. (Sv. Alf.)  
— Členovia modlitebných spolkov a bratstva obyčajne stávajú sa nábožnejšími a mravnejšími než 

iní. Nezanedbávajú modlitby svoje, lebo isté denné modlitby sú im predpísané; častejšie prijímajú 
sväté sviatosti, sčasti preto, že im to v niektoré dni je predpísané, sčasti lebo tým v niektoré dni 

plnomocné odpustky získať môžu; učia sa poslušnosti, lebo sa v nej ustavične musia cvičiť, voči 
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spovedníkovi svojmu. Nezháňajú sa tak veľmi po nedovolených pôžitkoch a rozkošiach svetských, 

lebo sa viac zapodievajú vecami náboženskými, hlavne v nedele dlhším modlením v kostole, a lebo 

ich predpisy spolkové k sebaovládaniu zaväzujú. Ba členovia modlitebných spolkov i mnoho 
prispievajú k pozdvihnutiu viery a mravnosti vo farských obciach. Častejším prijímaním sv. sviatosti 

dávajú ostatným dobrý príklad a tiež pohýnajú ich k prijímaniu sv. sviatosti. Veriaci, ktorí do ťažkých 

hriechov upadli alebo už dávno sa nespovedali, ľahšie odhodlajú sa k spovedi, lebo vedia, že pre veľký 
počet tých, čo sa spovedajú, prítomnosť ich nevzbudí veľkú pozornosť. Členovia náboženských 
spolkov, ako skúsenosť učí, nevstupujú do spolkov proticirkevných a starajú sa o rozšírenie dobrých 
spisov, obzvlášť svojich spolkových: oni sú tiež, čo najviac prispievajú grošom k účelom cirkevným. 

Často priamo podporujú kňaza vo vykonávaní jeho úradu. Viacerí vedú kresťanský život a posilňovaní 

sv. sviatosťami svedomite plnia povinnosti svojho povolania. Hoci niektorí členovia robia spolku skôr 

hanbu, než česť, predsa vinu toho nenesie spolok, ale nezachovávanie jeho predpisov; ostatne medzi 

pšenicou vždy rastie i kukol.  
— Aj výpomocné spolky kresťanské sú na veľký osoh. Členovia ich spolupôsobením s mnohými, čo 

rovnako zmýšľajú, nadobúdajú smelosti (spolčovanie dodáva sily k dobrému, ako i k zlému), a tak už 
ani neskrývajú svoje náboženské presvedčenie a neohrozene pristupujú k sv. sviatostiam, podporujú 
sa navzájom, učia sa lepšie poznávať povinnosti svojho stavu a povolania a používať náuky kresťanské 

v praktickom (skutočnom) živote; napomáhajú dobrej tlači a pri voľbách nedávajú svoj hlas ani 

jednému nepriateľovi svojho náboženstva. Spolky tieto slúžia i k zakladaniu nových dobrých rodín 
kresťanských; odtiaľ pochádza nenávisť voľnomyšlienkarov proti nim.  
— Skúsenosť učí, že v takých farách, kde niet náboženských spolkov, veľmi zle to vyzerá v ohľade 

náboženskom; ďalej že farská obec v ohľade náboženskom alebo mravnom len náboženskými 

spolkami napravená byť môže, v Germánií takmer v každej farskej obci je aspoň jeden ≪katolícky 

spolok≫. V Rakúsku je len asi 600 kresťanských spolkov, v Uhorsku ani toľko. 
 

5. Všetky náboženské spolky majú výhodu, že členovia ich pod nijakým hriechom nie 
sú zaviazaní k vykonávaniu predpísaných dobrých skutkov. 
 
Sv. biskup František Saleský dal sa prijať do mnohých bratstiev; na otázku, prečo to robí, odpovedal: 

≪V bratstvách človek môže mnoho získať, ale nič nestratí≫.  

— Ovšem, že odpustky a milosti sa stratia, ak sa predpisy nezachovávajú. To môže sa stať, keď sa 

niekto do primnohých bratstiev dá zapísať. No nech sa nik nedomnieva, že už preto bude spasený, 

lebo k mnohým bratstvám patrí; nie patričnosť k spolkom spasí nás, ale nábožný život. 

 

6. Nad všetky náboženské spolky vyniká hodnosťou takzvaný III. rád. 
 
Tento vlastne nie je bratstvo, ale cirkevná rehoľa. (Mikulaš IV. 1289) No stav rehoľnícky má mať 

prednosť pred všetkými hodnosťami a statkami tohto sveta. (Sv. Alf.) 

 

1. III. rád. 

 
1. III. rád bol založený sv. Františkom Assiským pre svetských ľudí, aby títo, hoci vo 

svete žijú, predsa zachovávaním istých pravidiel ľahko a rýchlo došli k svätosti 
života. 
 
Bohatý kupec v Itálii poprosil sv. Františka Assiského (ktorý už rehoľu františkánov a rehoľu klarisiek 

bol založil), aby mu dal pravidlá, ktoré zachovávať musí, aby navzdory životu svojmu medzi svetármi 

predsa ľahko k svätosti došiel. Svätý dal mu ich a onedlho i mnohí iní ľudia svetskí zachovávali tieto 

pravidlá. Tak okolo r. 1220 vznikol takzvaný ≪rád pokánia≫. (Teraz ≪III. rád≫ nazvaný, lebo je tretí 

rád, ktorý sv. František Assiský založil.) Členovia žili medzi ostatnými svetskými ľuďmi a nosili Šedivé 
rúcho rehoľnícke, povrazom opásané. Pápež Mikulaš IV. potvrdil nový rád s niektorými zmenami 

(1289). ≪Rád pokánia rýchlo šíril sa po krajinách kresťanských a prekvital obzvlášť v Španielsku. III. 

rád je pre ľudí, čo síce vo svete, ale nie so svetom žiť majú. Členovia reholí a kongregácií nemôžu sa 

prijímať do tohto rádu. (Kongr. odp. 16. júla 1887) 
 

2. III. rád líši sa od bratstiev tým, že členovia jeho rehoľnícke rúcho nosia a od 

predstaveného rehole sú spravovaní. 
 
Členovia nazývajú sa terciármi, pod vrchným rúchom nosia malý škapuliar (t.j. náplecník, ktorý 

vlastne je pozostatkom bývalého rúcha rehoľníckeho a sladké jarmo Kristovo pripomína) a pás 

(pripomínajúci povrazy, ktorými Spasiteľ bol poviazaný a vyzývajúci k pokániu). Každý člen dostane 
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tieto veci pri oblečení. (Len ten kto už má viac ako 14 rokov a vedie poriadny život, môže byť oblečený.) 

Po oblečení musí stráviť 1 rok skúšky, načo nasleduje profesia ( t j. skladanie sľubu, že patričný člen 

príkazy Božie a pravidlá rádu verne zachovávať bude). Vizitátorom (navštevovateľom) rádu má byť 
len niektorý člen františkánskeho kláštora, vymenovaný od predstaveného rehole. Tento spravuje 

členov rádu, nachádzajúcich sa vo väčšom okrese blízko kláštora. (Prijíma členov, dozerá na nich, 
dáva dišpenzácie, navštevuje obce, patriace k rádu, vylučuje z neho atď.) Vizitátor často je i svetský 
kňaz, ktorého provinciál rehole menuje. V každej fare na čele členov III. rádu stojí predstavený, čo o 

to dbá, aby členovia podľa ducha rehole žili.  

— Ak predstavení nie sú veľmi horliví, III. rád nebude plniť svoj úkol. 

 

3. III. rád tým líši sa od ostatných rádov, že tu nie evanjeliové rady, ale len kresťanské 
príkazy k zachovávaniu sú predpísané a že k zachovávaniu pravidiel rádu pod 
hriechom nik nie je zaviazaný. 
 
Predpisy tohto rádu veľmi ľahko dajú sa zachovávať. Pápež Lev XIII. r. 1883 značne uľahčil a terajším 

pomerom časovým prispôsobil predpisy III. rádu. Žiada sa nasledujúce: Jednoduché šatenie, 

vzďaľovanie sa od tanca, divadla, hostín a od pijatiky; miernosť v jedle a nápoji, pôst v predvečer 

sviatku sv. Františka a Nepoškvrneného počatia; mesačné prijímanie sv. sviatosti; denná modlitba 

12 Otčenášov, Zdravasov a ≪Sláva Bohu≫ (predtým 54 Otčenášov); čím skoršie urobenie závetu 

(testamentu); vyhýbanie sa všetkým sporom; denné spytovanie svedomia večer; vyhýbanie sa čítaniu 

alebo podporovaniu zlých novín a kníh; denné počúvanie omše sv. v prípade možnosti; prítomnosť na 

mesačnom zhromaždení členov; podporovanie chudobných a chorých členov; modlitba za zomrelých 
členov a účasť na pohrebe. Kňazi okrem toho majú zvláštne uľahčenia a výsady. Kto jednotlivé 
predpisy vyplniť nemôže, môže žiadať od predstaveného dišpenzáciu alebo uloženie iného nábožného 

skutku. Prestúpenie rádových pravidiel len vtedy je hriech, keď je prestúpením príkazu Božieho alebo 

cirkevného ; avšak odpustky a milosti stratia sa tomu, kto predpisy nezachováva. 

 

4. Členovia III. rádu môžu byť účastní ešte väčších milostí, než v hociktorých iných 
bratstvách. 
 

Môžu získať plnomocné odpustky: mesačne v hociktorý deň, v deň mesačného zhromaždenia, mimo 

toho po viac iných dní (no musia prijímať sv. sviatosti, navštíviť kostol a na úmysel Cirkvi pomodliť 

sa aspoň 5 Otčenášov), konečne v hodinu smrti (po prijatí sviatosti a vzývaní mena Ježiš). Raz 

mesačne modlitbou 6 Otčenášov, Zdravasov a ≪Sláva Bohu≫ môžu získať odpustky sv. miest v 

Ríme, Porciunkule, Kompostelle a Jeruzaleme.  

— Deväť krát dostávajú od splnomocneného kňaza takzvané všeobecné rozhrešenie, s ktorým 

plnomocné odpustky a iné milosti sú spojené; toto v prípade prekážky počas 8 dní môže dať i každý 
kňaz v nedeľu a sviatok (Kongr. odp. 16. Ján. 1886) alebo v spovedelnici hneď po rozhrešení. Dva 

razy do roka dostávajú pápežské požehnanie. Tieto a všetky iné odpustky môžu sa poskytnúť 
úbohým dušiam v očistci.  

— Kto týždenne chodieva na sv. spoveď, môže cez týždeň získať odpustky i bez predchádzajúcej 

spovede. (Kongr. odp. 9. dec. 1763) Kto následkom choroby nemôže vykonať návštevu kostola, 
predpísanú na získaniu odpustkov, alebo ani sv. prijímanie, predsa získa odpustky, keď koná skutky, 

ktoré mu spovedník namiesto toho uložil. (Pius IX. 1862)  
— Každá omša za zomrelého člena rádu má výsadu oltárnu. Kňazi z III. rádu majú osobnú výsadu 

oltárnu na tri dni v týždni.  
— III. rád teší sa príhovoru mnohých a veľkých svätých z tohto rádu, obzvlášť sv. otca Františka; aj 

svätí z rehole františkánov a klarisiek svojim príhovorom pred trónom Božím podporujú členov III. 

rádu, ktorý im je tak blízky. 
 

5. Mnohé vysokopostavené osoby a veľkí svätí boli členmi III. rádu. 
 
Počíta sa 130 korunovaných hláv, čo boli členmi III. rádu; medzi týmito vynikajú: Cisár Rudolf 

Habsburský (a po ňom 20 členov tohto panovníckeho rodu); sv. Ludvik IX., kráľ francúzsky; sv. 

Ferdinand II., kráľ španielsky; Leopold I., cisár rakúsky; v najnovšom čase dvaja pápeži: Pius IX. a 

Lev XIII.  
— Spomedzi svätých III. rádu vynikajú: sv. Brigita; sv. Františka Rímska, sv. Margita Kortonská, sv. 

Alžbeta, krajinská grófka turingska, sv. Alžbeta, kráľovná portugalská, sv. Klára Mon. a i.  

— Keby tak III. rád zase prekvital, ľudia stratili by prílišné baženie za pozemskými statkami, naučili 

by sa premáhať zlé náchylnosti svoje, boli by poddaní svojim predstaveným, ctili by svoje vzájomné 
práva a bohatí zmierili by sa s chudobnými. (Lev XIII. 1892) III. rád je vstave uskutočniť mravné 
vzkriesenie obce. (Vianney) III. rád je vstave docieliť víťazstvo kráľovstva Božieho nad kráľovstvom 

satana. (Zhrom. kat. vo Florencii 1873) Doteraz 39 pápežov odporúčalo III. rád, medzi nimi Lev XIII.  
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2. Veľmi rozšírené bratstvá. 
 

K zavedeniu bratstva do niektorej fary vždy je potrebné dovolenie biskupské a pripojenie k 

arcibratstvu. Biskup oznámi, ak je to potrebné, i svetskej vrchnosti založenie bratstva. 

 

1. Spolok rozširovania viery má za cieľ, almužnou a modlitbou podporovať 
misionárov, pracujúcich medzi pohanmi. 
 

Organizácia tohto spolku: Členovia denne modlia sa Otčenáš a Zdravas s doložením: ≪Sv. Františku 

Xaverský, oroduj za nás!≫ a týždenne platia 4 haliere (teda ročne 2 kor. 8 halierov). Chudobní platia 

len, koľko môžu.  

— Spomedzi odpustkov povolených členom sú najvýznamnejšie: plnomocné odpustky na každý 

z hociktorých dvoch dní mesiaca a plnomocné odpustky v hodinu smrti. Každá omša za zomrelého 

člena má oltárnu výsadu.  
— Každých 10 členov spolu zdarma dostáva výročnú správu o rozširovaní viery, v ktorej sa podávajú 

zaujímavé správy z oboru misií. (V súčasnosti vydáva sa ročne asi 300.000 výtlačkov; môžu sa 

objednať skrze kňaza od správy v Solnohrade, t.j. v Salzburgu.)  
— Spolok bol založený v Lyone r. 1822 od 12 svetských ľudí. Nasledovne stredisko spolku ešte doteraz 

je v Lyone. Terajší ročný dôchodok spolku predstavuje asi 7 milión korún, z toho väčšia polovica z 

Francúzska. Najviac dávajú chudobní a robotníci. Spolku rozširovania viery majú sa pripísať 
nasledujúce úspechy: Asi po 40 rokov v rozličných častiach sveta bolo založených 150 biskupstiev 

a vyše 10 milión ľudí privedených k pravej viere.  

— Niektorí povedia, že veď i tu u nás je dosť chudobných. ≪Oj, vy skúpi ľudomilovia! Povážte, že nič 

záslužnejšieho urobiť nemôžete, ako keď k zachráneniu duší prispievate. Tým privolávate si nebeské 
požehnanie, tak že nielen niekoľko duší vymaníte spod vlády satanovej, ale i v bezprostrednej blízkosti 

nejednu biedu odstrániť môžete. Keby ste týždenne len o niekoľko halierov menej dávali na nádherné 

šatstvo, zábavy a módne taľafatky, mali by ste peňazí na jedno i druhé≫. (Ronald, biskup lyonský) 

Protestanti v tomto veľmi zahanbujú nás katolíkov. Lebo, hoci ich je počtom značne menej, predsa 

ročne vydávajú asi 15-krát viac, než my! Nezabúdaj teda ani jeden rok na túto almužnu! Vo farských 
kostoloch obyčajne na Tri kráľe býva zbierka na misie medzi pohanmi. 
 

2. Spolok detstva Ježišovho má za cieľ podporovať misionárov, ktorí rodičmi 
pohodené pohanské deti vyhľadávajú a po kresťansky vychovať dávajú. 
 
Organizácia tohto spolku: Členovia mesačne platia 4 haliere, teda ročne 48 halierov (chudobní len 

koľko vládzu) a denne modlia sa Zdravas s doložením: ≪Panna Mária, oroduj za nás a za úbohé deti 

pohanské≫ V jednej fare má byť aspoň 12 členov (zodpovedajúc 12-tim rokom detstva Ježišovho) a 
títo nemajú byť starší ako 21 rokov. Niektorá matka dáva malé dieťa svoje zapísať do Spolku detstva 

Ježišovho a miesto neho koná predpísané skutky. Tým od Boha istejšie vyprosí zdravie pre svoje dieťa, 

lebo cudzie dieťa od súčasnej i večnej smrti zachrániť pomáha. Členom povolené sú plnomocné 

odpustky počas 5— 7 dní v roku; hojnejšie odpustky majú predstavení tohto spolku.  

— Obyvatelia Číny majú ukrutný zvyk, že deti svoje, ak sú slabé alebo ak ich už priveľa majú, dávajú 

do lesov alebo na miesta, kde ich divoké zvery nájsť a zožrať môžu; takto za jeden rok asi 30.000 detí 
prichádza o život. Preto okolo r. 1841 jeden francúzsky biskup založil spomenutý spolok k 
zachráneniu detí a postavil ho pod ochranu detstva Ježišovho. Ročný dôchodok tohto spolku 

predstavuje teraz 1 alebo 2 milióny korún, z čoho asi polovica je z Francúzska; pomocou týchto peňazí 
býva každoročne okolo 400.000 detí pokrstených a asi 40.000 po kresťansky vychovávaných, tak že 

z nich potom mnohí ako misionári medzi svojimi krajanmi účinkujú. 
 

3. Bratstvo sv. Michala archanjela má za cieľ, modlitbou a almužnou podporovať 
hlavu Cirkvi. 
 
Organizácia tohto bratstva: Členovia denne modlia sa Otčenáš, Zdravas a Apoštolské vyznanie viery 

za hlavu Cirkvi (ponášajú sa na prvých kresťanov, čo sa za uväzneného Petra sa modlili) a ročne platia 
aspoň 24 halierov. Táto almužna pre pápeža nazýva sa peterským halierom a vynakladá sa na podporu 

misionárov a tých biskupov, ktorým Cirkvi nepriateľské vlády ich majetok odobrali, na udržiavanie 

pápežských kancelárií a pápežských zástupcov u vlád, na udržiavanie pokladov umeleckých (napr. 
sv.-peterského chrámu) a pod. Bratstvo bolo založené vo Viedni od viacerých vysokopostavených 

mužov a síce práve vtedy, keď pápežovi veľká časť Cirkevného štátu už odňatá bola (1860). Ono stojí 

pod ochranou sv. archanjela Michala a zväčša je spravované ľuďmi zo svetského stavu. Členom 

povolené sú odpustky v hodinu smrti. 
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4. Bratstvá najsv. sviatosti oltárnej majú za cieľ klaňať sa najsv. sviatosti oltárnej. 
 
V terajšom čase veľmi sa šíri bratstvo večnej poklony najsv. sviatosti oltárnej. Každý člen tohto spolku 
prevezme mesačne jednu hodinu, ktorú v modlitbe pred najsv. sviatosťou oltárnou má stráviť. Členovia 

striedavo dodržujú hodinu poklony a síce v nedele a sviatky od rána do večera. Dôležitejšie odpustky 

sú: Plnomocné odpustky v hociktorý deň mesiaca a v prvý štvrtok mesiaca, na Božie Telo alebo pod 

jeho oktávou, počas 5 hlavných sviatkoch Matky Božej a počas mnohých iných sviatkov, v deň 
poklony a v hodinu smrti. Sluší sa, aby Spasiteľovi vždy prítomnému v najsv. sviatosti ustavičná 

poklona vzdávaná bola. Ako niet hodiny, v ktorú by sa omša sv. na svete neslúžila a ako v nebi 

zástupy anjelské a svätí neprestajne spievajú ≪trikrát svätý≫, tak sluší sa aj, aby bez prestania znel 

chválospev: Pochválená a zvelebená teraz a na veky buď najsvätejšia sviatosť oltárna. (Biskup 

regensburský 1894) Spolok tento zvlášť preto je užitočný, že častejšiemu prijímaniu napomáha. ≪Ako 

tieň za telom ide, tak častejšie prijímanie ide za večnou poklonou≫. (Euch.) Kto do spolku tohto 
prijatý byť chce, najlepšie urobí, keď sa obráti na správu kat. fary v Sankt-Gallene v Švajčiarsku 

s pripojením 20-halierovej listovej známky. Spolok má i svoje mesačné časopisy v rozličných rečiach 
a bol založený nábožným o. Eymardom v Paríži (†1868), ktorý k ustavičnej poklone najsv. sviatosti 

oltárnej i rehoľu eucharistínov založil. (Každý člen po každých 8 hodinách koná hodinovú poklonu.) 

Okrem toho spomenutý o. Eymard založil ≪kňazský spolok poklony≫ Každý kňaz týždenne má stráviť 

hodinu v rozjímajúcej modlitbe pred najsv. sviatosťou oltárnou. Do tohto spolku patrí už 40.000 

kňazov.  

— Mimo bratstva večnej poklony existujú ešte iné bratstvá k ucteniu sviatosti oltárnej, takzvané 
paramentné spolky. Členovia ich zvykli mesačne v hodinu, ktorú si sami zvolia (podľa možnosti v 

kostole), klaňať sa sviatosti oltárnej a ročne dávajú almužnu k nadobudnutiu najpotrebnejších 
predmetov pre chudobné kostoly. (Odpustky sú tie isté, ako vyššie.) Takým spolkom u nás v Uhorsku 

je Oltárny spolok v Budinpešti. 
 

5. Bratstvo najsv. srdca Ježišovho má za cieľ ctiť najsvätejšie srdce Ježišovo k 

dosiahnutiu veľkých milostí, aké Kristus za toto ctenie prisľúbil. 
 

Organizácia bratstva: Členovia denne majú sa modliť Otčenáš, Zdravas a ≪Verím v Boha≫ s 

doložením: ≪Sladké srdce môjho Ježiša, daj, aby som ťa vždy viac miloval≫; ďalej mesačne majú 

prijímať najsv. sviatosť, nakoľko možno v prvú nedeľu (alebo piatok) mesiaca. S mimoriadnou 

pobožnosťou majú sláviť sviatok najsv. Srdca Ježišovho (v piatok alebo nedeľu po oktáve Božieho 
Tela), a nakoľko možno, byť prítomní v kostole na pobožnostiach srdca Ježišovho; konečne majú sa 

modliť za zomrelých i živých členov spolku.  

— Členom spolku je každý, kto sa k nemu prihlási; nemusí byť zapísaný. (Teda prijatie do spolku je 

bezplatné.) Bratstvu sú udelené veľmi hojné odpustky; najznámejšie sú nasledujúce: plnomocné 

odpustky v hociktorý deň mesiaca a okrem toho v prvú nedeľu (alebo piatok) mesiaca, v deň Srdca 

Ježišovho alebo v nasledujúcu nedeľu (návšteva kostola v týchto  prípadoch nie je predpísaná) a v 

hodinu smrti; konečne v mnohých sviatkoch roka, pri čom návšteva kostola je potrebná. (Miesto 

návštevy kostola môže spovedník uložiť chorým alebo zamestnaným členom iný dobrý skutok.) Za 

každý cez deň vykonaný dobrý skutok povolené sú odpustky 60 dní. Kto býva na mieste, kde bratstvo 
nie je zriadené, môže získať všetky menované odpustky i bez toho, že by k bratstvu patril, keď iba plní, 

čo by ako člen bratstva robiť mal. Bratstvo bolo založené r. 1801 sv. Levhartom z Portomauricia v 

Ríme, kde sa arcibratstvo ešte dnes nachádza (v kostole P. Márie pokojnej). Kristus zjavil sv. Margite 
Alakokovej (†1690) mnohé a veľké milosti, aké ctitelia sv. srdca jeho dostanú. Vo farských kostoloch, 

kde bratstvo je zriadené, nachádza sa bratský oltár s krásnym obrazom srdca Ježišovho. 
 

6. Bratstvá sv. ruženca majú za cieľ, pestovať modlitbu ružencovú. 
 
Organizácia takzvaného živého ruženca: 15 osôb spojí sa a každý mesiac podelia si medzi sebou (obyčajne 

ťahaním žrebu, t.j. lósu, alebo i radovou postupnosťou) tajomstvá ružencové 15 desiatok ruženca. Každý člen 
cez celý mesiac modlí sa desiatok, ktorý mu pripadol. Týmto spôsobom všetci členovia dovedna každodenne 
modlia sa celý ruženec. (Členovia teda dennou modlitbou ružencových čiastok tak sú dovedna spojení, ako 15 
desiatkov ruženca; odtiaľ výraz ≪živý ruženec≫.) Bratstvo je podriadené reholi dominikánskej; táto vymenúva 
správcov spolkových. Odpustky: Úplné na tretiu nedeľu každého mesiaca, na 7 sviatkov Pána, na Trojičnú 
nedeľu a na všetky sviatky prebl. Panny Márie. Aj predpísaná modlitba je obdarená odpustkami. Keby však 
niektorý člen zanedbal modlitbu, iní vôbec nestratia odpustky. (Reh. XIV. 1. nov. 1835) Bratstvo živého ruženca 
bolo založené r. 1833 jednou nábožnou paňou v Lyone vo Francúzsku.  
— Už za čias sv. Dominika existovalo takzvané Bratstvo ruženca, ktoré pápež Alexander IV. 1261 potvrdil. Každý 
člen týždenne raz modlí sa celý ruženec pozostávajúci z 15 desiatkov. Pätnásť desiatkov si môže podeliť i na 

jednotlivé dni v týždni; členovia nemusia pomodliť sa ich za jeden deň. (Pius IX. 22. Ján. 1858) Môžu modliť sa 
ich kľačiac alebo chodiac, členovia tvoria s dominikánskou rehoľou jednu veľkú  rodinu. Všetko dobré, čo rehoľa 
táto doteraz vykonala, je spoločným majetkom všetkých členov. (Lev X. 6. okt. 1520) Nad nimi je rozprestretý 
ochranný plášť Márie. Odpustky: Plnomocné v 1. nedeľu každého mesiaca, na sviatky P. Márie, na sviatok 
Ruženca, na 3 hlavné sviatky cirkevného roku, v hodinu smrti. (Pius IX. 18. sept. 1862) Okrem toho existuje 
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takzvaný večný ruženec. Každý člen mesačne (alebo ročne) prevezme jednu hodinu modlitby, v ktorú sa pomodlí 
všetkých 15 desiatkov ruženca a litánie loretánske. Tieto hodiny modlitby tak sú usporiadané, aby sa členovia 
vo dne i v noci neprestajne ruženec modlili. 
 

7. Bratstvo sv. škapuliara má za cieľ, vyžiadať ochranu a príhovor Matky Božej vo 

všetkých nebezpečenstvách života, pri smrti i v očistci. 
 
Založené bolo toto bratstvo r. 1250 sv. Šimonom Stokom, generálom rehole Karmelitskej (†1355). 

Matka Božia vraj sa mu zjavila a odovzdala škapuliar s poznamenaním, že každý nábožný kresťan, 
ktorý ho nosiť bude, vyhne sa večnej smrti a dostane ochranu v nebezpečenstvách i skoré vyslobodenie 

z očistca. (Pápež Pavol V. 20. Jan. 1613 a pápež Ján XXII. vyhlásili to za pravdu.)  
— Bratstvo takto je organizované: Kňaz splnomocnený provinciálom karmelitov prijíma členov, 
zavesiac každému škapuliar a zapíše ich do zoznamu bratstva. Škapuliar pozostáva z dvoch kúskov 

vlneného súkna, ktoré šnúrou spolu sú zviazané a okolo pliec tak zavesené, že jeden kúsok na 
prsiach, druhý na chrbát siaha (latinské slovo skapule, resp. scapulae, znamená plecia, a škapuliar 

vlastne je ako náplecník.) Tento škapuliar, ktorý po prvý raz len od kňaza smie byť zavesený, musia 
členovia ustavične nosiť (aj v noci, počas choroby, obzvlášť v hodinu smrti). Smie sa odložiť len v 

prípade nutnosti, napr. pri kúpaní, preobliekaní, šití a pod. Členovia denne musia sa modliť malé 

hodinky k Matke Božej. Spovedník môže im namiesto toho podľa potreby predpísať aj iné skutky, 

napr. modlenie 7 Otčenášov a Zdravasov.  
— Odpustky: Plnomocné každú stredu, vo všetky sviatky Matky Božej (podmienka: spoveď, 

prijímanie, modlitba na úmysel pápeža, návšteva — nakoľko je to možné — bratského kostola), 

konečne plnomocné odpustky v hodinu smrti. Za každý dobrý  skutok 100-dňové odpustky. Sv. omše 

za zomrelých členov majú oltárnu výsadu.  

— Sú ešte 4 iné bratstvá sv. škapuliara (karmelitov, najsv. Trojice, 7 bolestí, nepoškvrneného počatia). 

Každé bratstvo sv. škapuliara poskytuje mimoriadne milosti a odpustky. (Napr. plnomocné odpustky 
na 1. a 3. nedeľu každého mesiaca a piatky.) Je možné vstúpiť do všetkých 5 bratstiev sv. škapuliara. 

Pritom dostane päťnásobný škapuliar. (Päť škapuliarov je poprišívaných jeden na druhý.) Okrem     

≪malých hodiniek≫ nie sú predpísané iné modlitby. (Kňazi modlia sa len breviár.) Pre členov Bratstva 

sv. škapuliara Matka Božia je druhou Rebekou. Ako táto svojho syna — miláčika Jakuba — obliekla 

do šiat Esauových, aby otcovské požehnanie pre neho obdržala, tak robí Mária: v škapuliari podáva 

nám odev svojho Syna Božieho, aby sme od Otca nebeského požehnaní boli. 
 

8. Ingolštatský omšový spolok má za cieľ, vyprosiť živým členom svojim šťastnú 
smrť a zomrelým členom rýchle vykúpenie. 
 
Organizácia tohto bratstva: Každý člen raz v určitý deň roku (alebo hneď potom) má dať odslúžiť 
jednu sv. omšu; táto slúži sa obzvlášť na úmysel, aby sa členovi, čo najskôr umrie, šťastná hodina 

smrti, a tým, čo už zomreli, úľava v mukách očistcových vyprosila. Členovia častejšie majú prijímať 
sv. sviatosti, ctiť nepoškvrnené počatie a niektorého patróna zomierajúcich (sv. archanjela Michala, 

sv. Jozefa, sv. Barbaru), častejšie si vzbudzovať 3 božské cnosti a ľútosť a nezabudnúť pomodliť sa pri 

zvonení umieračikom. Platia raz malý peňažitý obnos na zakrytie tlačových nákladov.  

— Členovia môžu získať veľmi veľké odpustky; plnomocné v 1. nedeľu každého mesiaca, v 3 hlavné 

sviatky cirkevného roku, v 5 hlavných sviatkov Matky Božej a v mnohé sviatky a dni svätých, konečne 
v hodinu smrti. Každú hodinu a na každom mieste môžu pomodlením sa 6 Otčenášov, Zdravasov, 
Sláva Bohu atď. získať odpustky sv. miest v Ríme (tamojších 7 hlavných kostolov), Porciunkule, 

Jeruzaleme a Kompostelle. Veľké odpustky dostanú za každú návštevu chorých (20 rokov), za každú 

polhodinovú modlitbu rozjímajúcu (60 rokov), za každú návštevu kostola (vyše 7 rokov) a i. Všetky 

odpustky môžu sa poskytnúť úbohým dušiam. Omša za zomrelých členov má oltárnu výsadu.  

— Spolok bol založený r. 1726 pred jedným milostným obrazom Matky Božej v kláštore 
františkánskom v Ingolštate v Bavorsku. Teraz je v ňom do 400.000 členov, tak že denne slúži sa vyše 

1000 braterských omší. Prijatie do spolku môže sa žiadať i písomne alebo skrze prostredníka; avšak 
každý člen musí byť zapísaný do zoznamu bratstva v Ingolštate. 
 

9. Bratstvo Ducha Sv. má za cieľ prosiť Ducha Sv. o mnohých kňazov, ním 

osvietených. 
 

Organizácia bratstva: Členovia denne majú sa modliť 7 ≪Sláva Otcu atď.≫ a jeden Zdravas na 

spomenutý úmysel, pred sviatkom Zoslania Ducha Sv. vykonať 9-dňovú pobožnosť a častejšie 

prijímať sv. sviatosti; konečne odporúča sa im, aby každú druhú nedeľu v mesiaci v kostole bratskom 

na pobožnosti k Duchu Sv. prítomní boli. Za to medziiným po každom dobrom skutku dostanú 

odpustky 100 dní; plnomocné odpustky na sviatok zoslania Ducha Sv. a Zvestovania Panne Márii 

(alebo v oktáve týchto  sviatkov) a v hodinu smrti. Spolok bol založený viedenským arcibiskupom 
Gangelbauerom r. 1872 a má doteraz 50.000 členov. Kto do spolku tohto chce byť prijatý, môže sa 
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listom hlásiť u misionárskych kňazov sv. Vincenta Paulanského (lazaristov) vo Viedni (VII. 

Kaiserstrasse 5). Obyčajne platí sa malý peňažitý príspevok na uhradenie tlačových nákladov. 

 

3. Veľmi rozšírené výpomocné spolky. 
 

1. Spolok sv. Vincenta má za cieľ, vyhľadávať všelijakých núdzu trpiacich a 

pomáhať im k duchovnému a telesnému blahu. 
 
Organizácia spolku: Činní členovia spolku, čo sú katolíckeho náboženstva a pri veľkom počte rozdelení 

na ≪konferencie≫ (t.j. na oddiely), navštevujú chudobných v ich príbytkoch, podporujú ich peniazmi 

alebo potravou a usilujú sa byť im osožnými v náboženskom i mravnom ohľade. Zbierajú ročné 
dobrovoľné príspevky od účastníkov spolku a vždy i dary od dobrodincov, ba zakladajú i spolkovú 
knižnicu. Činní členovia obyčajne zhromažďujú sa každý týždeň a radia sa o potrebných skutkoch 

lásky k blížnemu. Za každú návštevu núdzu trpiacich a za všetky práce v obsluhe chudobných, 
povolené sú hojné odpustky. Všetci účastníci spolku obzvlášť dostávajú plnomocné odpustky v 

hociktorý deň mesiaca i v hodinu smrti a veľké odpustky za udelenú almužnu. (Reh. XVI. 1845, Pius 

IX. 1859)  
— Spolok bol založený v Paríži r. 1830 od ôsmich študentov, čo najprv vrúcne vzývali o pomoc sv. 

Vincenta Paulanského, ktorého kosti v kostole sv. Lazara v Paríži spočívajú. Schôdzky svoje volali 

≪konferenciami≫. Spolok už po desiatich rokoch v Paríži mal 1000 členov, čo týždenne asi 2000 

núdznych rodín navštevovali a podporovali; potom rýchlo sa rozšíril po celej Európe. Dnes je okolo 
5000 spolkov sv. Vincenta. Koľko sĺz utrel spolok tento, môžeme najlepšie posúdiť, keď povážime, že 
za jeden rok, napr. 1888 od všetkých spolkov sv. Vincenta dohromady 10 milión korún (prípadne  

frankov) na podporu chudobných vydaných bolo. 

 

2. Spolok sv. Bonifáca má za cieľ, zakladaním fár a škôl zachovať katolícku vieru 
tým katolíkom nemeckého jazyka, čo v protestantských zmiešaných krajoch bývajú. 
 
Spolok nazýva sa po sv. Bonifácovi, apoštolovi Nemcov a stará sa o všetky krajiny, kde sa katolíci 

nemeckého jazyka nachádzajú, obzvlášť o Germániu, Rakúsko, Švajčiarsko, Uhorsko; zakladá 
kostoly a školy a tam zaobstaráva kňazov a učiteľov. Je dokázaná vec, že v diaspóre (t.j. v krajoch 

s inovereckým obyvateľstvom) často ledva tretina všetkých katolíckych detí po katolícky krstená býva 

a že deti katolíckych rodičov zväčša protestantské školy navštevujú alebo celkom bez náboženskej 

výučby zostávajú; tak v apoštolskom vikariáte saskom, ba i v zmiešaných krajoch s prevažne 
katolíckym obyvateľstvom, ako napr. v západnom Prusku. Týmto spôsobom každoročne tisíce 

katolíkov strácajú svoju vieru. Nasledovne bohumilý skutok konajú všetci, čo do tohto spolku 

vstupujú. Členovia modlia sa denne len jeden Otčenáš a Zdravas s dodatkom: ≪Sv. Bonifác, oroduj 

za nás!≫ Okrem toho mesačne alebo ročne platí sa hocijaký malý peňažitý obnos. Obyčajne v deň sv. 

Bonifáca robí sa peňažná zbierka v kostole. Zozbierané peniaze zasielajú sa diecéznemu výboru 
a používajú sa len pre diecézu. Diecézny výbor stojí pod generálnym predstavenstvom v Paderborne.  

— Spolok bol založený r. 1849 na 3. zhromaždení katolíkov v Regensburgu. Najhorlivejším 
napomáhateľom jeho bol gróf Jozef Stolberg, syn známeho konvertitu. Tento precestoval celú 

Germániu, osobne zhováral sa s biskupmi a získal ich spolku. On bol prvým generálnym predsedom 

spolku a mal sídlo svoje v Paderborne. (Pozoruhodné je, že v diecéze paderbornskej i luteránstvo malo 

svoj začiatok; lebo Wittenberg a Eisleben ležia v tejto diecéze.) V Paderborne potom vždy bolo sídlo 

generálneho predstavenstva. Po smrti Stolbergovej (†1859) generálnym predsedom spolku bol Martin, 
biskup paderbornský, ktorý ho k veľkému rozkvetu priviedol. Zaviedol verejné pobožnosti pre členov 

spolku a v mnohých spisoch prosil o podporu pre katolícku Germániu. V súčasnosti spolok má asi 

1,800.000 korún ročného dôchodku. (Z Rakúska r. 1904 dostal iba 38.400 korún, prípadne 19.200 

zl.) Pápež Pius IX. veľmi odporúčal spolok a členom jeho povolil mnohé odpustky. (Kongr. bisk. 21. 

apr. 1852) 
 

3. Spolok sv. archanjela Rafaela pre vysťahovalcov má za cieľ, podľa možnosti 
poskytovať ochranu na ceste tým, čo sa k vysťahovaniu do Ameriky skutočne 

odhodlali. 
 

No spolok nijako nemá za cieľ podporovať sťahovanie do Ameriky; naopak, on vystríha pred ním. 
Rozširuje spisy k poučeniu vysťahovalcov a v jednotlivých prístavných mestách európskych (ako 
napr. v Brémach a Hamburgu) i amerických má stálych dôverníkov, čo kríž a kotvu na prsiach nosia 

a vysťahovalcom bezplatné rady a pokyny dávajú. (Ľudia v takých prístavných mestách obyčajne 

upadajú do rúk prešibaných agentov a peňazomencov, čo ich do biedy uvrhujú.) Vysťahovalcom pred 
odcestovaním poskytuje sa i príležitosť k prijatiu sv. sviatosti a navštíveniu služieb Božích, pri ktorých 
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o nastavajúcich nebezpečenstvách obzvlášť poučení bývajú. Výdavky spolku pokrývajú sa ročnými 

príspevkami dobrosrdečných členov; ročný príspevok predstavuje asi 1 kor. 20 halierov. Celoročný 

dôchodok predstavuje okolo 36.000 korún (prípadne  30.000 mariek). Spolok tento bol založený r. 

1868 a síce na 19. zhromaždení katolíkov Germánie v Bambergu. Spolok doteraz existuje v Germánií 

a Rakúsku a má svojich dôverníkov v mnohých biskupských konzistóriách, ako v Mníchove, Passaue, 
Kolíne, Trieri, Paderborne, Viedni, Litoměřiciach atď. Len v prístavných mestách Brémach a 
Hamburgu ujal sa spolok asi za 10 rokov 250.000 osôb a postaral sa, aby na vysťahovaleckých 
lodiach, kde predtým bezuzdnosť panovala, zákony slušnosti a mravopočestnosť voči vysťahovalcom 

zachovávane boli. V New Yorku je takzvaný ≪Dom Leva≫, katolíckymi biskupmi spravovaný, ktorý 

vysťahovalcom lacnú hospodu poskytuje, železničné lístky a pod. zaobstaráva. 
 

4. Spolok katolíckych tovarišov má za cieľ, viesť mladých remeselníkov k 

náboženskému a cnostnému životu, obzvlášť však k pracovitosti a bratskosti. 
 
Organizácia miestneho spolku: Na čele stojí katolícky kňaz ktorému po boku stoja členovia spolkového 

predstavenstva z počtu majstrov a tovarišov. Členovia môžu byť len 17—26-roční a majú pravidelné 
zhromaždenia, na ktorých poučné prednášky, najmä s náboženským obsahom, hlavnú úlohu hrajú. 

Rokovanie o politike alebo o sporných otázkach náboženských je vylúčené. Nezabúda sa na 

pestovanie spevu (spolkovej piesne), na čítanie primeraných spisov, na slušnú zábavu, ani na plnenie 

náboženských a občianskych povinností. Predpísaný spolkový pozdrav je : ≪Žehnaj Pán Boh poctivé 

remeslo≫. Počestní tovariši cudzích tovarišských spolkov katolíckych obyčajne dostávajú od spolku 
stravu i hospodu. Jednotliví členovia podporujú sa v chorobe a núdzi. Tovarišské spolky jednej diecézy 

podriadené sú diecéznemu, celá ríša ústrednému predsedovi, a všetky kat. tovarišské spolky sveta 
generálnemu predsedovi v Kolíne. Všetky spolky stoja pod ochranou sv. Jozefa, pestúna Ježiša Krista.  

— Zakladateľom spolku bol kňaz Adolf Kolping. Tento, narodený pri Kolíne r. 1813, bol obuvníckym 

tovarišom a ako taký dobre poznal mravnú spustlosť robotníkov. Lebo nasilu chcel byť kňazom, ako 

obuvnícky tovariš začal sa učiť latinskú reč navzdory posmechu svojich spolupracovníkov. Keď potom 
hneď do 3 gymnaziálnej triedy bol prijatý, živil sa biedne vyučovaním iných v súkromných príbytkoch 

a konečne r. 1845 bol v Kolíne za kňaza vysvätený. Ako kaplán účinkoval v ľudnatom meste 
robotníckom Elberfelde a neskoršie v Kolíne; tu ujal sa biedneho stavu robotníckeho a založil prvý 

tovarišský spolok. Kolping, ≪apoštol remesla≫, zomrel r. 1865. Doteraz jestvuje vyše 1000 

tovarišských spolkov; z tých 700 pripadá na Germániu, ostatné zväčša na Rakúsko; všetky spolu 

majú vyše 200.000 členov. Asi 280 spolkov má vlastné domy. 
 

5. Knižné spolky katolícke majú za cieľ, za značne nižšiu cenu rozširovať medzi 

ľudom dobré a užitočné knižky. Také spolky sú napr. v Čechách, Uhorsku a iných 
krajinách. 
 
V Čechách je veľmi rozšírené, aj u nás známe, Dedičstvo sv. Jána Nepomuckého, Dedičstvo sv. Cyrila 
a Metoda a Dedičstvo sv. Prokopa; spolky tieto vydali veľký počet náboženských a mravnopoučných 

kníh. V Uhorsku najdôležitejší a najpotrebnejší pre katolíckych Slovákov je Spolok sv. Adalberta 
(Vojtecha) v Trnave. Členovia platia 20 korún, alebo v desať ročných častiach po 2 kor. 40 hal.; 

zakladatelia 200 kor. alebo 10 rokov po 24 kor. Členovia ročne až do smrti dostávajú spolkový 

kalendár a niekoľko náboženských a mravnopoučných knižiek. Okrem toho spolok tento vydáva a má 
na sklade katechizmy, biblie a iné školské i modlitebné knižky; stojí pod ochranou primasa a biskupov 

uhorských. Každý kňaz, ktorý je členom spolku, je povinný raz v roku (pri oktáve sv. Adalberta) slúžiť 

sv. omšu za živých i zomrelých členov spolku.  

— Cieľom spolku je pozdvihovanie nábožnosti a mravnosti ľudu, a preto si zasluhuje, aby ho každý 

pravý ľudomil slovenský a katolík všemožne podporoval a odporúčal. 
 

6. Spolky katolíckych robotníkov majú za cieľ, napomáhať nábožnosti a 
mravnosti, obzvlášť pracovitosti a bratskosti medzi robotníkmi. 
 
Organizácia spolku: Členovia pravidelne a spoločne prijímajú sv. sviatosti i zúčastňujú sa na 

slávnostiach cirkevných; majú pravidelné zhromaždenia s prednáškami s náboženským a vzdelávacím 
obsahom, pri ktorých o základných bludoch socialistických náuk poučovaní bývajú. (Politika je 
vylúčená.) V spolkovom dome je čitáreň a knižnica. Členovia majú konať skutky lásky k blížnemu; 

sem patrí napr. návšteva a podporovanie chorých členov, zaobstaranie práce takým, čo ju nemajú, 

starostlivosť o vdovy a siroty. Konečne mávajú i družné zábavy, výlety a slávnosti. No za dôležitý cieľ 

vždy považuje sa súhlas medzi robotníkmi a dávateľmi práce s ohľadom na práva a povinnosti. (Lev 
XIII. 1891) V Germánií r. 1888 bolo 74 katolíckych spolkov robotníckych; dnes počet tento je ďaleko 

väčší. 
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7. Okrem toho ešte sú katolícke ľudové spolky, spolky katolíckych majstrov, 

učňov, remeselníkov, študentov, učiteľov, právnikov atď. 
 
Takmer všetky majú za cieľ, osožiť členom v ich povolaní alebo stave poučovaním (prednáškami, 

dobrými spismi) a podporovaním (v chorobe, nešťastí, zaobstaraní pekného pohrebu), poučiť ich o 

náboženských otázkach prítomnosti (s vylúčením politiky), povzniesť nábožnosť a mravnosť (družnými 

schôdzkami, deklamáciami, hudbou, spevom a pod.) V týchto spolkoch teda nevychovávajú sa 
pobožnostkári, ako sa voľnomyšlienkari domnievajú.  

— Medzi ľudovými spolkami zvláštne spomenutie zasluhuje ≪Ľudový spolok pre katolícku Germániu

≫, ktorý r. 1894 od známeho ríšskeho vyslanca a vodcu takzvaného centra (t.j. strednej strane na 

ríšskom sneme), Windhorsta, bol založený. Spolok r. 1905 mal 565.700 členov. Najhlavnejším cieľom 

spolku je boj proti prevratným snahám spoločenským nášho veku pomocou prednášok a spisov. Za 4 

roky rozdalo sa asi 7 milión tiskopisov. Každý člen platí do pokladnice spolkovej jednu marku (t.j. 1 

kor. 20 hal.) Sídlo spolku je v Mohuči.  
— Veľký je i Ľudový spolok pre Horné Rakúsko. Tento bol založený r. 1870 od rázneho biskupa 

lineckého Rudigiera (1884) a má 35.000 členov.  

— Veľmi dobre pôsobí aj Útulňa sv. Antona, ktorá svoju starosť venuje osobám, schopným polepšenia, 
čo z trestníc vyšli a preto vo svete obyčajne službu dostať nemôžu. (Útulňa sv. Antona vo Viedni XV. 

Prouthongasse; podobný ústav je i v Aachene, t.j. Cachach.) Veľmi na čase sú aj ústavy pre kat. 

slúžky (na ochranu dievčat) vo veľkomestách; tieto ujímajú sa kat. dievčat, čo z vidieka prichádzajú 
do veľkomesta a službu hľadajú; ďalej takých, čo službu nemajú. Chránia ich od zvedenia. (Všetky 

tieto spolky boli odporúčané na rozličných zhromaždeniach katolíkov.)  

— Tu i tam boli založené i domy pre starcov. Roku 1840 jedna pani v Paríži vzala do opatery dve slabé 

stareny. Onedlho pomáhali jej aj iné osoby a tak vznikla spoločnosť ≪malých sestier chudobných≫, 

ktorá teraz má 5000 členov a v asi 300 domoch 30.000 starcov a starien opatruje. 
 

8. Niektoré katolícke spolky majú viac významu pre jednotlivé krajiny: tak v 

Germánií Africký spolok nemeckých katolíkov, ktorý má za cieľ, prispievať 
k potlačeniu otroctva v Afrike a k pokresťančeniu tejto časti sveta; ďalej v Rakúsku 
Školský spolok katolícky, čo zakladá školy, v ktorých sa mládež po kresťansky 

vychováva. 
 

Staručký kardinál Lavigerie (č. Lavižri) z Kartága (†1892) podujal sa na cestu po Európe (r. 1888) a 

obzvlášť vo veľkomestách (Paríži, Londýne, Ríme) líčil ohavnosti otroctva v Afrike. Následkom jeho 
oduševnených rečí vznikli mnohé spolky proti otrokárske, medzi nimi aj Africký spolok nemeckých 

katolíkov, ktorý ročne asi s 200.000 markami ( = 240.000 korunami) prispieva k zavedeniu 

kresťanskej vzdelanosti do Afriky.  

— Školský spolok katolícky vyvíja čulý ruch obzvlášť vo Viedni a Dolnom Rakúsku. Založil mnoho 

ľudových škôl a učiteľský seminár. Má 30.000 členov a je podelený podľa fár. (Aspoň 15 členov v 

niektorej obci tvorí farskú skupinu; každý člen ročne platí 1 kor. 20 hal.)  

— ≪Dnes veľmi je potrebné spolčovať a zbratávať sa k veľkým činnostiam v politike, obchode a 

peňažníctve. Nuž teda, utvorme mohutný spolok, aby sme kresťanstvo v rodine udržali a zachránili !

≫ (Biskup Alojz z Kalabiany) Mohutný pud k zjednoteniu, čo dnes na každom území života vyniká, 

musí sa presadiť i na územie cirkevného života. (Gorres) Tu končí sa učenie o prostriedkoch milosti. 
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HODNOTA NÁBOŽENSTVA. 

 
Dnes od niektorých ľudí môžeme počuť, že náboženstvo je len súkromnou, teda bočnou záležitosťou. 

Tí, čo tak hovoria, sú i toho názoru, že výučba náboženstva je menej dôležitá než napr. výučba v 
čítaní, písaní a počítaní. Nuž toto neobstojí, lebo náboženstvo je hlavná vec a najužitočnejšie i 
najpotrebnejšie dobro pre život. 

 
 

1. Náboženstvo je svetlo pre náš rozum. 
 

Náboženstvom dozvedáme sa a poznávame cieľ svojho života i cestu k tomuto cieľu. Kto teda 

náboženstvo má, podobá sa pocestnému, čo po tme svetlo má. Kto je bez náboženstva, ten po tme 

habká. Má oči a nevidí. Je ako slepý. Preto Spasiteľ, ktorý nám práve náboženstvo priniesol, nazýva 

sa ≪svetlom sveta≫; on hovorí: ≪Ja som svetlo sveta; kto mňa nasleduje, nechodí vo tme≫. (Ján 8, 

12) Preto pri jeho narodení ukázalo sa svetlo na nivách betlehemských a podivne jasná hviezda zjavila 

sa na nebi. Preto v kostoloch sviece horia pri omši (lebo veď ≪Svetlo sveta≫ prítomné je na oltári pod 

spôsobmi chleba a vína); preto v lampe pred tabernákulom (svätostánkom) je svetlo (označuje ≪Svetlo 

sveta≫, čo tam je prítomné); preto sú sviece z oboch strán omšovej knihy, keď sa pri veľkej sv. omši 

evanjelium číta. (Sviece značia: Náš rozum dostáva svetlo skrze náuku Kristovu, teda skrze 

evanjelium.) A nie bez príčiny dáva Cirkev 3-krát za deň zvoniť na modlitbu: pred východom slnka, 

po západe slnka a keď slnko najvyššie stojí. Pripomína nám, že Syn Boží, ktorý je Svetlo sveta, raz 

človekom sa stal a 33 rokov medzi nami žil.  

— Kto náboženstvo má, je teda naozaj osvietený; kto ho nemá, je neskúsený, hoci by si mnoho o sebe 

myslel. 

 

2. Náboženstvo dáva vôli našej nadľudskú silu; svojimi vážnymi pohnútkami 

mohutne popudzuje nás k dobrému a zdržuje od zlého. 
 

Náboženstvo je ako sochor. Týmto i dieťa môže zdvihnúť najťažšie bremená. Tak náboženstvo i 

slabému človekovi dodáva sily k vykonávaniu nadľudských skutkov. Povážme len účinkovanie 
katolíckeho misionára, ktorý v krajinách pohanských popri ustavičných prenasledovaniach a 

nebezpečenstvách života bez výhľadu na pozemskú odplatu pracuje na spasení blížnych svojich. 

Povážme, ako počas nákazlivých chorôb, kde chorých neraz i vlastní pokrvní opúšťajú, katolícki kňazi 

a nábožné mníšky ich navštevujú a láskavo opatrujú. Ktože dodáva ľudom týmto toľko smelosti? To 

je náboženstvo, ktoré hovorí: Čo blížnym robíte, Bohu robíte. Dostanete raz večnú odplatu v nebi atď. 
A čo dodávalo sv. mučeníkom sily, aby skôr majetok a život stratili, než niečo zlé urobili? Tiež 

náboženstvo, ktoré vraví: ≪Boh vie všetko. Po smrti príde súd a spravodlivá odmena. Všetci raz 

vstaneme z mŕtvych≫ atď. Preto pravdivé sú slová: ≪Najvzdelanejšia polícia nie je vstave nahradiť 

účinok najjednoduchšieho katechizmu z dedinskej školy≫ (Walter). Veď polícia a moc svetská len 

tam môže zasiahnuť, kde prečiny sú zrejmé. No náboženstvo poukazuje, že i za také skutky, ktorých 

ani jedno oko ľudské nevidí, ba i za myšlienky svoje pred súdnou stolicou Božou raz sa zodpovedať 
musíme. Náboženstvo teda robí človeka svedomitým.  

— Ako náboženstvo oduševňuje ľudí a im smelosti dodáva, vidíme na križiackych vojskách v 

stredoveku, na Andrejovi Hoferovi v Tyrolsku počas napoleonovských vojen, na kresťanskom vojsku, 
čo r. 1683 Viedeň oslobodilo. Niektorí chceli by napraviť ľudí takzvanou náukou o povinnostiach: táto 

opiera sa len o dôvody rozumové (napr. prídeš o vážnosť u ľudí, polícia dá ťa do chládku a pod.) Také 

rozumové dôvody v čase pokušenia sú ako snehové záveje, čo sa roztopia, keď slnko na ne svieti. 
 

3. Náboženstvo teší v nešťastí a zadržuje od zúfalstva. 
 
Náboženstvo účinkuje ako olej. Tento uľavuje bôľ a hojí rany. Prečo Jób, Tobiaš a i. boli tak trpezliví 

v ťažkých trápeniach? Lebo náboženstvo vravelo im: ≪Boh je naším Otcom; nenakladá viac, než 

uniesť vládzeme. Keď teda núdza je najväčšia, pomoc Božia je najbližšia. A Boh obráti všetko k 

dobrému≫. A odkiaľ zase z druhej strany je toľko samovrážd, často i pri celkom nepatrných 

protivenstvách? Lebo chýba náboženstvo, nasledovne aj útecha. Človek s náboženstvom rovná sa 
pevne zakorenenému dubu, čo víchriciam vzdoruje; no človek bez náboženstva klátivej trstine. 

Náboženstvo je ako kotva, ktorá loď počas vlnobitia od záhuby chráni. Noviny nedávno priniesli 

nasledujúcu správu: Jeden sociálny demokrat vystatoval sa v krčme pred spoločníkmi, že sa mu po 

trojročnom namáhaní konečne podarilo, urobiť beznáboženskou svoju ženu, ktorá predtým tak 
nábožná bola. Rozumie sa, že ho spoločníci preto veľmi chválili. Keď večer domov išiel, pred svojim 

príbytkom videl stáť mnoho ľudí. Na otázku odpovedali mu, že sa v dome nešťastie stalo. Chlap vošiel 

do príbytku a našiel svoju ženu a tri deti mŕtve ležať na podlahe. Pri žene ležala ceduľka, na ktorej 



518 
 

stalo: ≪Kým som ešte náboženstvo mala, pre odplatu Božiu znášala som pokojne všetky trápenia 

života. No od tých čias, čo muž — ukrutný ako kat — o vieru ma pripravil, som celkom nešťastná. 

Takými nesmú byť moje deti. Preto som otrávila všetky≫.(Kreuz v. Calais 1897.) Tu vidno, čo človek 
môže s náboženstvom a čo bez neho. Bez náboženstva je podobný tomu, ktorému loď stroskotala. 

Právom vyslovil sa generál Laudon: ≪Ľudia bez náboženstva v chorobe a nebezpečenstve sú najväčší 

bojazlivci bez smelosti a sily≫. 

 
4. Náboženstvo zaopatruje človekovi pravú spokojnosť. 

 
Bez náboženstva niet spokojnosti na svete a tak ani pravého šťastia. Lebo Boh ako Stvoriteľ je 

prameňom všetkej blaženosti a človek pre Boha je stvorený, nuž ten, čo od Boha sa odvráti alebo o 

Bohu nič vedieť nechce, stratí spokojnosť srdca. Na ňom dokáže sa, že pravdu mal sv. Augustín, keď 

povedal: ≪Nepokojné je srdce naše, kým v Tebe, ó Bože, nespočíva≫ Človek bez náboženstva podobá 

sa rybe, ktorú z vody vytiahli. Táto trepoce, zvíja a krčí sa, hoci by jej koľkokoľvek pokrmu podávali. 

Chce naspäť do vody, do živlu svojho; len tam teší sa životu. Práve tak je to i s človekom, ktorý sa od 
Boha vzdialil. (Deh.) Odtiaľ pochádza, že mnohí ľudia, ktorým Boh pozemské statky v hojnosti 
požehnal, ba i vysokovzdelaní muži často nešťastnými sa cítia a v rečiach i listoch jasne prezradzujú 
svoju nespokojnosť a omrzelosť života. Sám oslavovaný Goethe vyslovil sa (v rozhovoroch svojich s 

Eckermannom), že počas svojich 75 rokov mal málo šťastných dní a že celý život zdá sa mu byť 

kotúľaním kameňa. A Schiller písal Kornerovi: ≪Musím k Vám, len u Vás budem šťastný; lebo doteraz 

ešte som šťastný nebol!≫ Teda len majetok, česť, veda nie sú vstave urobiť človeka spokojným a 

šťastným. To môže len náboženstvo. Lebo učenie Kristovo duševný pokoj nám prináša, preto Spasiteľ 

náš už od prorokov ako ≪Knieža pokoja≫ bol zvestovaný (Is. 9, 6) a preto pri jeho narodení anjeli 

hlásali pokoj ľudom. (Luk. 2, 14) Preto Kristus obyčajne aj apoštolov pozdravoval slovami: ≪Pokoj 

vám≫ (Ján 20, 19) A svojim učeníkom Kristus sľubuje pokoj ako odplatu za prijatie a zachovávanie 

svojho učenia. Hovorí: ≪Pokoj svoj dávam vám; nie ako svet dáva, ja dávam vám≫. (Ján 14, 27) 

Ďalej: ≪Vezmite jarmo moje na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete 

odpočinok duší svojich≫ (Mat. 11, 29) Už nespočetným ľudom povodilo sa, ako sv. filozofovi Justínovi. 
Tento preštudoval všetky filozofické spisy svojej doby, no ani v jednom nenašiel pravého uspokojenia. 

Až náboženstvom kresťanským došlo jeho srdce želaného pokoja, († 166) 
 

Kto teda svojich blížnych o náboženstvo pripravuje, robí práve tak ukrutne, ako vrah; 
lebo ženie blížneho do zúfalstva a samovraždy. 
 

Kto blížnemu náboženstvo berie, je ukrutnejší od toho, čo pocestnému potme svetlo odníma. Bez 
svetla môže sa mu prihodiť nešťastie, ba môže prísť aj o život. Ale človek bez náboženstva stratí ešte 

viac, než telesný život. 
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VYSVETLENIE NIEKTORÝCH SKRÁTENÝCH MIEN. 
Alb. Vel. = Albert Veľký. 

Alf. = Alfons. 

Ambr. = Ambróz. 

Ang. Fol. = Angela Foliňska. 
Ans. = Anselm. 

Ant. Pust. = Anton Pustovník. 

Ant. Pád. = Anton Paduánsky. 

Aug. = Augustín. 

Bas. = Basil. 
Ben. XIV. = pápež Benedikt XIV. 

Bell. = Bellarmin. 

Ber. = Bernard. 

Bon. = Bonaventura. 

Brig. = Brigita. 

Koch. = Kochem, misionár a asketický spisovateľ. 
Cyp. = Cyprián. 

Cyr. A. = Cyrill Alexandrijský. 

Cyr. I. = Cyrill Jeruzalemský. 

Deh. = Deharbe. 

Dion. Ar. = Dionys Areopagita. 
Fr. Ass. = František Assiský. 

Fr. S. = František Saleský, arcibiskup ženevsky. 

Fr. X. = František Xaverský, apoštol Indov. 

Fulg. = Fulgent. 

Ger. = Gertruda. 

Gem. = Geminger. 
Hier. = Hieronym. 

Ig. A. = Ignác Antiochijský. 

Ig. L. = Ignác Loyolský. 

Inn. = Innocent. 

Ild. =s= Ildefons. 
Ir. Irenej. 

Isid. = Isidor. 

Ján. Dam. = Ján Damascénsky. 

Ján Kl. = Ján Klimakus. 

Ján Alm. = Ján Almužnek. 

Just. = Justín. 
Karol Bor. = Karol Boromejský. 

Kat. Em. = Katarina Emmerichová. 

Kl. Hof. = Klement Hofbauer. 

Kl. B. = Klement Rímsky. 

Lev. z P. = Levhart z Portomauricia. 
Ľud. Gr. = Ludvik Granadský. 

Magd. Paz. = Magdalena Pazzíska. 

Mar. Lat. = Mária Latastova. 

Meh.=Mehlerove ≪Príklady≫, 6 zväzkov. 

Orig. = Origenes. 

Pet. Zl. = Peter Zlatoslovný (Chrysologus), arcibiskup ravennský (†450). 

Rim. katech. = Rímsky katechizmus. 

Reh. Naz. = Rehor Nazianský. 

Reh. Nis. = Rehor Nissenský. 
Reh. Vel. = Rehor Veľký. 

Scar. = Scaramelli. 

Segn. = Segneri, kazateľ. 

Sn. Tr. = snem Tridentský. 

Sn. Vat. = snem Vatikánsky. 

Tert. = Tertullian. 
Tom. Akv. = Tomáš Akvinský. 

Ter. = Terézia. 

Tom. Kemp. = Tomáš Kempenský. 

Vavr. Just. = Vavrinec Justinian patriarcha benátsky. 

Vinc. Fer. = Vincent Ferrerský. 
Vinc. L. = Vincent Lerinský. 

Wne. = Weninger, kazateľ.      Zl. = Ján Zlatoústy (Chrysostomus). 


