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ÚVOD 

 

Vzácnou encyklikou Svätého Otca Pia XI.  
o tom, ako má kresťanský svet prinášať 
Božskému Srdcu Pána zmierenie, dostali 
zmierne obety Srdca Ježišovho nový impulz  
a nový rozlet. Utešene sa zvyšuje počet duší, 
ktoré majú pre zmierenie pochopenie a ktoré 
svojími modlitbami, skutkami i obetami Boží 
hnev zmierňujú a potešujú Božského Spasiteľa 
za nevďačnosť sveta. 

 Jasnou a veľmi praktickou príručkou pre 
zmierne obety je kniha Vrchol úcty k Srdcu 
Ježišovmu od P. M. Schmida, T. J.  Dielo, ktoré 
predkladáme verejnosti v českom preklade pod 
názvom „Myšlienka zmierenia“, nechce byť 
návodom ani novou systematickou príručkou 
pre zmierne obety. Autor týmto pojednaním 
chce len vrhnúť niekoľko lúčov na myšlienku, 
ktorá je tak úchvatne krásna, tak upokojujúca, 
tak posilňujúca a tak v našej dobe potrebná. 
Ukazuje, že duch zmierenia nie je v Cirkvi ničím 
neznámym alebo novým, ale že sám od seba 
vyplýva z učenia svätej viery o mystickom 
Kristovom tele a že nielen duše osobitne 
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vyvolené, ale každý kresťan ako úd mystického 
Kristovho tela má mať účasť na jeho vykupi-
teľskom diele. 

 Určite mnohým dušiam sa týmto spisom 
učenie o zmierení osvetlí, roznieti ich vôľu  
a povzbudí ich k ešte väčšej horlivosti. 

 Kiež by sa splnilo autorovo želanie, aby 
Božský Spasiteľ Ježiš Kristus márne nehľadal 
duše, ktoré by boli ochotné sa úplne venovať 
uskutočneniu jeho milosrdných úmyslov na 
spásu sveta! 

                                                                                                                                        
Prekladateľky  
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KNIHA  PRVÁ. PREČO UZMIEROVAŤ? 

 

Pretože: 

1. Je to základná kresťanská povinnosť. 

2. Je to výslovné želanie Ježiša Krista. 

3. Je to nevyhnutná potreba našej doby.  

 

I. ZMIERENIE JE ZÁKLADNOU 

KRESŤANSKOU POVINNOSŤOU 

 

Prečo prišiel Ježiš Kristus na svet?  Aby 
uzmieroval. Na nič iné. Aby opäť uviedol  
do poriadku svoje Božie dielo spustošené 
hriechom; aby v človeku obnovil stratený 
nadprirodzený život; aby svojími zásluhami 
nahradil urážku učinenú Otcovi v raji a urážky, 
ktoré ľudská zloba denne obnovuje a hromadí; 
prišiel, aby svojím utrpením, jasľami, skrytým 
životom a krížom odčinil sebectvo, ktoré sa  
vo svete čoraz viac rozmáha. 

 Toto dielo zmierenia mohol vykonať 
Kristus Pán sám. Ale nechcel to tak. Vybral si 
spolupracovníkov, každého z nás, každého 
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kresťana. To je potrebné dobre pochopiť. Je to 
základom celého učenia o zmierení. 

 Svätý Pavol, keď prvým kresťanom vysvet-
ľoval ich vznešenú dôstojnosť, že sú povolaní 
žiť životom Božieho Syna, im hovorí: „Ten istý 
život, život Otca, prúdi v Ježišovi i vo vás;  
v Ježišovi skrze prirodzenosť, vo vás skrze 
prijatie za dietky. Ježiš je hlava, vy ste údy, 
ktoré čerpajú zo života hlavy, ktorá vám 
účinnosťou svojej obety dala podiel na Božskej 
prirodzenosti. Jednota je dokonalá len vtedy, 
keď sú údy spojené s hlavou a hlava s údmi. 
Osoba Krista je hlavou, vy ste údy, jeho 
mystické telo.“ 1 

 Teda podľa katolíckej náuky, podľa učenia 
svätého Pavla a samotného Spasiteľa, „Ja som 
vinič a vy ste ratolesti“2, osobný Kristus, teda 
Bohočlovek, ktorý kedysi žil v Betleheme,  
v Nazarete, v Jeruzaleme a ktorý je teraz 
prítomný v Najsvätejšej sviatosti a ktorý žije  
i bude žiť v nebi, nie je, ako to on sám chcel, 
Kristus celý. 

                                                             
1 Kol. 1, 18  
2 Ján 15, 5 
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 Ježiš Kristus je celý On, Kristus osobný, 
mystická hlava a my sme jeho mystické telo. 

 Touto zázračnou jednotou sa vysvetľuje, 
prečo nás Ježiš Kristus tak spojil so svojím 
vykupiteľským dielom. 

 Ešte raz: Božský Spasiteľ by mohol všetko 
urobiť veľmi dobre sám. On nepotrebuje nás, 
aby pridal niečo k svojim zásluhám, ale chce 
nás použiť, aby pridal k našim zásluhám. On je 
prvý Kristus a my kresťania sme druhý Kristus. 
Musíme spolupracovať. Vykupiteľské dielo sa 
uskutoční len z vôle Božského Spasiteľa, 
prvého Krista a všetkých kresťanov, druhého 
Krista. Samozrejme, naša účasť sa ani zďaleka 
jeho účasti nevyrovná. Jeho účasť má neko-
nečnú hodnotu, preto nekonečne stačí. Naša 
účasť nebola potrebná, Boh nás o ňu žiada len 
preto, že nás miluje.  

 Pri obetovaní kňaz naleje do kalicha víno  
a potom je pod ťažkým hriechom povinný do 
kalicha naliať kvapku vody. Takto je naznačená 
úloha Božského Spasiteľa i naša úloha, cena 
jeho i nášho prostredníctva. Na transsubstan-
ciáciu by stačilo samotné víno, ale povinne sa 
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vyžaduje kvapka vody, ktorá sa mocou Božích 
slov v okamihu zmení na krv Ježiša Krista. 

 Naša účasť na vykúpení sveta je nekonečne 
malá. Kvapka vody. Čo je to kvapka? Ale Boh ju 
žiada. A tento pranepatrný prídavok premieňa 
tým, že ho pridáva k svojej obete. Toto nič sa 
stáva všemocným vďaka všemohúcnosti, ktorú 
mu udeľuje Boh. A týmto ničím, ktoré sa stalo 
niečím, budú duše vykúpené. Bez obety tohto 
ničoho, ktoré samo o sebe nemá žiadny 
význam, ale má takú veľkú cenu vďaka 
spojeniu s Kristom, by sa možno mnoho duší 
stratilo3.  

 Svet potrebuje všetkých svojich spasiteľov: 
Ježiša, prvého zo všetkých, hlavného Spasiteľa 
a každého z nás, ktorí sme povolaní s ním 
spolupracovať na vykúpení sveta. Lacordaire 
hovorí: „Ľudský rod zahynul na základe solida-
rity, teda na základe bytostnej a morálnej 
spolupatričnosti s Adamom, svojím praotcom. 
Bolo teda spravodlivé, aby sme boli opäť 
spasení solidaritou ... Tam, kde solidarita zla 
všetko stratila, solidarita dobra všetko 
napravila.“  
                                                             
3 Kvapka vody sa nepožaduje preto, aby obeta sv. omše bola platná, ale len preto, aby bola dovolená. 
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 Nevedieť, že účasť na vykúpení je našou 
povinnosťou, je to isté, ako nevedieť takmer nič 
o dôstojnosti kresťana. Kto sa chce vyhnúť 
zmiereniu, zanedbáva najvznešenejšiu a záro-
veň najnaliehavejšiu úlohu. 

Čím uzmieroval Ježiš Kristus? Obetou. 

 Je to tajomstvo. 

 Boží Syn si nemusel vybrať ťažký, poni-
žujúci a bolestivý život, aby svoje dielo uviedol 
do poriadku a všetko napravil. On si však takýto 
život vybral. Nechcel žiť inak. Chcel uzmierovať 
prostredníctvom utrpenia.  

 Pretože sme v jednote mystického tela 
záväzne privtelení k Vykupiteľovmu poslaniu 
svojou solidaritou s ním, sme záväzne privte-
lení aj k jeho utrpeniu. Preto svätý Pavol, keď 
poukazuje na to, že musíme mať účasť na 
vykupiteľskom diele Ježiša Krista, hovorí 
nielen o tom, že máme doplniť Kristovo 
poslanie, ale aj o tom, že máme doplňovať jeho 
utrpenie4. Jedno bez druhého je nemožné  
a oboje sa navzájom prelína. Musíme sa zmieriť 
s Ježišom Kristom a nedomnievajme sa, že sa 

                                                             
4 Kolos. 1, 24 



~ 12 ~ 
 

dokážeme zmieriť inak, ako tým, že pripojíme 
svoju obetu k jeho obete.   
 Bossuet hovorí: „Ježiš Kristus sa chcel stať 
obetou, aby sa stal Spasiteľom. Jednota mystic-
kého tela však spôsobuje, že ak je hlava obetou, 
všetky údy musia byť živými obetami.“ 

 Kresťan je rovnako ako spasiteľ, ako hostia, 
ako obeta.  

 Nepozastavujme sa pri slove „hostia“. Nie je 
to nič nové. Je to učenie staré ako evanjelium. 
Učil to už svätý Pavol, učili to prví svätí Otcovia, 
učila to celá Cirkev po všetky veky. Svätý Pavol 
vyjadril toto učenie celkom jasne vo vete, ktorú 
napísal kresťanom v Ríme: „Napomínam vás, 
bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste priná-
šali svoje telá ako živú obetu, svätú, zbožnú.“ - 
Obsecro vos.....ut exhibeatis corpora vestra 
hostiam viventem sanctam, Deo placentem5.      

 Nemysli si, že si kresťanom, ak chceš viesť 
čo najpokojnejší život, na konci ktorého pokoj-

                                                             
5 Rim. 2,1 – J. Peyré zhŕňa toto učenie Apoštola takto: "Zomreli ste a život váš je skrytý s Kristom v Bohu." 
Kolos 3,3. Krstom svätým je kresťan ponorený v smrť Kristovu, je vštepený do umierajúceho Krista, je 
spojený s Kristom v tom úkone, ktorým nás Kristus zachraňuje. Nám sa to zdá vyjadrené veľmi 
realisticky, ale sv. apoštolovi sa zdá, že to ešte dosť neprilieha a hľadá ešte iné nezvyklé výrazy, ktoré 
nemožno preložiť a ktoré sa ako-tak snaží napodobniť autor Vulgáty. Tak napr. "Trpieť s Kristom", byť 
s Kristom ukrižovaný "a i. Zamieňa prívlastky, zakladajúce sa na skutočnej prítomnosti, ktorú sa prvotná 
Cirkev nebála vyjadriť slovami: "Cristianus alter Christus." Je to tajomná totožnosť, ktorá dáva 
kresťanovi najneslýchanejšie výsady, ukladajúc mu príslušné povinnosti. "L'intelligence de la Croix. 
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ne a hladko prejdeš zo sveta, kde si sa mal 
veľmi dobre, do neba, kde sa budeš mať ešte 
lepšie; do neba, ktoré si si zaslúžil životom, 
ktorého hlavnou starosťou bolo prakticky 
ponechať druhých, aby pracovali s Ježišom  
na vykúpení sveta. Evanjelium Majstra takýto 
program nepripúšťa a „hrozná vážnosť ľuds-
kého života“ - aby som použil Bossuetove slová 
- spočíva v niečom úplne inom.  

 Peter van der Meer de Walcheren píše 
rovnako trpko ako zvyčajne, ale tentoraz 
právom: „Viem, že existuje mnoho bytostí, 
takzvaných 'rozumných', ktoré sa zdanlivo 
dožívajú 60 alebo 80 rokov a jedného dňa ich 
odnesú na cintorín bez toho, aby sa niekedy 
dokázali vymaniť z ničoty. Stačí im to, čo chápu 
svojimi zmyslami, nič iné pre nich neexistuje.  
Našťastie existujú aj ľudia, ktorí skutočne žijú, 
ktorí nedostali svoju dušu nadarmo ....  Čoraz 
viac žasnem, keď vidím, ako takmer všetci 
ľudia žijú pokojne, nerušene, nad ničím sa 
nepozastavujú, so spokojným úsmevom na 
tvári, prekypujú blahobytom a nikdy si 
nemyslia, že nás obklopujú priepasti.“     
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 Obklopujú nás priepasti: priepasť hriechu a 
priepasť Spasiteľovej lásky. Boh postavil jedno 
vedľa druhého. Sme medzi nimi a máme 
nevyhnutnú, naliehavú a presnú úlohu.  

 Znakom pravého Kristovho učeníka je, že 
spoznal tieto priepasti a odvtedy žije znepo-
kojený, s utkvelou starosťou, so starosťou  
o spásu sveta, so starosťou, že Kristova krv 
nemá dostatočný účinok, so starosťou o to,  že 
je zodpovedný za Božský život v dušiach na 
tomto svete.     

Sme povinní zmieriť sa so Spasiteľom. To je 
jediný dôvod, prečo prišiel na svet a my sme  
s ním jedna bytosť. Sme povinní zmieriť sa tým 
istým spôsobom, ktorý si zvolil on - obetou.  

 Zdá sa, že väčšina kresťanov nemá o týchto 
povinnostiach kresťanského života ani potu-
chy. Zdá sa, že sú presvedčení, prinajmenšom 
prakticky, že Spasiteľovo učenie je dvojaké a že 
v každom prípade možno jeho zákon chápať 
dvojako: ako zákon, ktorý prijíma odriekanie  
a ako zákon, ktorý sa mu snaží vyhnúť; ako 
zákon, ktorý sa snaží umŕtvovať a ako zákon, 
ktorý chráni pred každou nepríjemnosťou. Zdá 
sa, že veria, že existuje dvojaké kresťanstvo: 
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ľahké, pohodlné, pre väčšinu ľudí; a drsné, 
križujúce kresťanstvo pre niektoré duše, pre 
hundrošov alebo pre také duše, pre ktoré je 
takéto kresťanstvo akýmsi športom, avšak 
čudným. 

 Nech teda kňaz ako farár z Arsu napíše: 
„Všetko nám pripomína kríž. My sami máme 
podobu kríža. Z kríža prúdi útecha a pokoj. Čím 
viac k nemu priľneme, čím viac si ho pritlačíme 
k rukám a k srdcu, tým viac z neho bude prúdiť 
olej horlivosti. Je to najúčinnejšia kniha, akú si 
môžete prečítať. Kto ju nepozná, je nevedomý, 
aj keď pozná všetky ostatné knihy. Neexistujú 
žiadni skutoční učenci, ale iba tí, ktorí milujú 
túto knihu, riadia sa jej radami, študujú ju. Aj 
keď je trpká, nikdy nie sme šťastnejší, ako keď 
sa ponoríme do jej horkosti. Čím častejšie 
chodíme do školy kríža, tým sme v nej 
šťastnejší. Nikdy sa v nej nenudíme.“  Keď takto 
hovorí farár z Arsu, je to celkom prirodzené, 
veď je to svätec! 

 Do noviciátu františkánskych sestier Márie 
v Kanade prišla výzva, aby šesť sestier odišlo 
do Číny slúžiť k malomocným. Zo štyridsiatich 
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noviciek požiadalo o toto vyznamenanie 
štyridsať.  Povie sa: „Je to ich povolanie.“ 

 Takéto príklady by mali kresťanov 
priťahovať a pripomínať im, že ak nie sú 
povolaní k takýmto veľkým veciam, sú povolaní 
aspoň k niečomu. Ale oni v nich vidia výhovor-
ku, že nie sú povolaní vôbec k ničomu.  

 Mnísi a mníšky sa zdržiavajú v noci pred 
oltárom alebo vstávajú o druhej ráno..., len aby 
sme mohli ležať v teplej posteli; oni trávia čas 
modlitbou..., len aby nás odbremenili od tejto 
nudnej práce; postia sa..., aby sme si pri stole 
nič neodopreli; žijú v celách obielených 
vápnom, kde jediným nábytkom je ako na Kar-
meli kríž, svätenička, lebka a bič..., aby sme si 
my mohli svoje izby ozdobiť tisíckami pôvabov 
a najmodernejším komfortom. Nekúria si..., aby 
sme my mohli mať príjemné teplo vo všetkých 
izbách a na chodbách; spia na doskách alebo na 
slame..., aby sme my mali periny a vyšívané 
prikrývky. Ich jediným šperkom je kríž..., takže 
my môžeme nosiť vzácne ozdoby. 

 Samozrejme, dokonalý život zahŕňa seba-
zaprenie, ktoré bežný kresťanský život nevyža-
duje. Ale je možné si predstaviť, že by kresťans-
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ký život, dokonca aj bežný život, ak je rozumný 
a pravdivý, mohol zniesť žiadostivú a úplne 
pohanskú honbu za životnými pôžitkami, ktoré 
nám vnucuje moderný materializmus? A bohu-
žiaľ sa mu to darí. Úspešne a hravo ich vnucuje 
mnohým Spasiteľovým učeníkom. 

 Je možné, aby existoval dvojitý Kristus? 
Nonne divisus est Christus? Existujú dvaja 
Kristovia? Jeden: ukrižovaný, ktorého nemôže-
me nasledovať inak ako ukrižovaním a druhý: 
samé pohodlie, ktoré môžeme dobre nasledo-
vať, keď sa oddávame všetkým rozkošiam  
a zábavám? 

Svätý Pavol hovorí: „Nepoznám dvojitého 
Krista.“ Poznám len jedno, a to je ukrižovaný 
Kristus. „Christum et hunc crucifixum.“ 6  

 Od čias svätého Pavla sa to zmenilo. 
Kresťania poznajú dvojitého Krista. Prvý, pravý 
Kristus, nestačil. Vymysleli druhého: Ježiša 
Krista bez kríža, bez učenia o sebazapieraní, 
bez dvoch nepohodlných dosiek, ktoré majú 
taký mučivý a dojímavý tieň; Krista, ktorého 
všetky požiadavky sú obsiahnuté v jednej vete: 
Žite, ako sa vám páči ... a ja vám zaistím celú 
                                                             
6 1. Kor. 2, 2 
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večnosť, ak mi v poslednej chvíli svojho života 
udelíte „súhlas hasnúceho ducha, ľútosť 
umierajúcej vôle a almužnu posledného 
vzdychu.“ 7  

 Neexistuje taký Kristus, ktorý by bol len pre 
kresťanov, ktorí nechcú zaprieť sami seba. 
„Niet učňa nad majstra.“8 Ježiš Kristus trpel. 
Kresťan má byť vždy a všade priateľom 
utrpenia, inak je zradcom svojho mena  
a zlyháva vo svojej úlohe. 

 „Odpočinieme si inde“, bolo heslo jedného 
veľkého belgického štátnika. Príde deň 
radostnej večnosti a tento deň, ktorý je možno 
blízko, nebude mať konca. Dovtedy nám je 
daný čas, aby sme si zaslúžili „radosti nášho 
Pána“. „Vstúp do radosti svojho Pána!“ 9  

 A do radosti nášho Pána vstúpime len 
vtedy, ak sme mali odvahu podieľať sa  
na Spasiteľovej obeti. Kristus bol najprv 

                                                             
7 Nežijú bohužiaľ kresťania väčšinou tak, ako by sa riadili týmto programom? Claudius Lefilleul ironicky 
karhá takéto konanie a píše: "V poslednej chvíli sa nám vrátite ako mnoho iných. Budete spomínať na 
dobrotu Božiu. A Pán Boh je tak dobrý, že sa možno vo svojich predpokladoch nesklamete a že vás v 
poslednom okamihu príjme za jedinú slzičku ľútosti, "per una lagrimetta", ako hovorí Dante. Ale je to 
úplne isté? A predovšetkým, prosím vás, je to naozaj mužné, popravde sebavedomé, takto si vymáhať 
večnosť? Je to čestné, priniesť tomu Bohu, ktorý vám dal už tu na svete toľko veľkých radostí, a bol by 
vám ich dal nekonečne viac a hlbších, keby ste boli verili, Bohu, ktorý vás chce zahrňovať milosťou po 
celú večnosť ak mu nebudete prekážať, je to čestné, dať tomu Bohu iba súhlas hasnúceho ducha, ľútosť 
umierajúcej vôle a almužnu posledného vzdychu?" 
8 Mat. 10, 24 
9 Mat. 25,21. 
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ochotný trpieť, aby vstúpil do slávy. Golgota nie 
je len slovný obrat. Veta: „Oportuit...pati, et ita 
intrare in gloriam“ sa vzťahuje aj na nás.10   

 Chceme s ním kraľovať. Musíme aj s ním 
bojovať. „Znášaj so mnou utrpenia,“ hovorí 
Kristus Pán v meditácii o Kristovom kráľovstve 
u svätého Ignáca.11 Pizarro, jeden z dobyva-
teľov Južnej Ameriky, keď vystúpil na breh, 
nakreslil mečom na zem čiaru a povedal: „Kto 
sa bojí, nech zostane na tejto strane, ostatní 
nech ma nasledujú!“ 

 Táto reč je drsná, a hoci je taká jasná  
v učení, predsa sa mnohé duše bránia 
sebazapieraniu, ktoré má posvätiť celý náš 
kresťanský život. 

 „Ako ma desia priečky kríža na Kalvárii! 
Viac sa túžim za ne schovať, ako sa k nim 
pribiť.“ 

 Áno, to drevo je tvrdé, je to niečo mŕtve, ale 
na priečkach je pribitý niekto živý. Ak sa 
pozrieme dostatočne pozorne, nevidíme 
priečky, vidíme len telo pripevnené na kríži  
a v ňom srdce žiariace otvorenou ranou. 
                                                             
10 „Kristus musel trpieť a tak vojsť do svojej slávy.“ – Luk. 24, 26 
11 Jar. Ovečka T.J., Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly. Nákladem Hlasů Svatohostýnských 1921 
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Hovoríme „kríž“. Ale mýlime sa. Toto slovo sa 
používa len na vyjadrenie veci. Mali by sme 
povedať „Ukrižovaný“. Je to osoba ukrižova-
ného Bohočloveka.  

 Ak sa na kríž pozrieme týmto spôsobom, 
lepšie ho pochopíme. Pochopíme, že budeme 
síce trpieť s Ježišom Kristom, ale že aj on bude 
trpieť s nami, budeme povzbudení a budeme 
ho rozhodne nasledovať. 

 Aby sme získali ešte viac odvahy, pozrime 
sa od päty kríža na svet. Pozrime sa na ľudí, 
ktorí ukrižovali Pána Ježiša a pozrime sa  
na zástupy v Jeruzaleme, ktoré to nechápu. 
Božský Spasiteľ potrebuje naše sebazaprenie, 
aby jeho vykúpenie prišlo až k nim. 

 My sme jeho. Nestačí, aby nás požiadal iba 
o spoluprácu? Nechceme s ním strádať  
a trpieť? Naša úloha je veľká. Stojí to za to,  
aj keby sme sa mali podľa našich okolností  
a stavu obetovať ako živá obeta v spojení s ním. 
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II. ZMIERENIE JE VÝSLOVNÝM 

ŽELANÍM JEŽIŠA KRISTA 

 

Nevyhnutnosť zmierenia vyplýva nielen  
zo zásad katolíckej viery, a najmä z učenia  
o mystickom tele a o vykúpení; ale ukazuje sa 
nám aj ako nevyhnutný dôsledok učenia 
Božského Spasiteľa.  

 Sväté evanjelium aj dejiny Cirkvi nám 
ukazujú, že Kristus Pán neustále hľadá duše, 
ktoré by sa dokázali zapierať pre jeho česť  
a pre spásu hriešnikov. 

 Najprv evanjelium. V evanjeliu sa nič 
nepripomína častejšie ako to, že pokánie  
na odpustenie hriechov je našou povinnosťou. 

 Čo hlása svätý Ján Krstiteľ, Pánov vyvolený 
predchodca? „Krst pokánia na odpustenie 
hriechov“.12   

 Čo opakuje po celé dni na brehu Jordánu, 
kde Spasiteľ čoskoro začne svoje dielo?  
„Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo.“ 13  

                                                             
12 Luk. 3, 3 – Mar. 1, 4 
13 Mat. 3,2 
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 A ako žije on sám? Je pre nás príkladom. 
Plášť z ťavy je jeho rúcho, kobylky jeho 
potrava, púšť jeho spoločník. 

 Aká je jeho odpoveď tým, ktorí ho hľadajú 
a pýtajú sa, kto je? „Kto som? Som hlas 
volajúceho na púšti: Vyrovnajte cestu 
Pánovi!“14  To znamená, že ste išli nesprávnym 
smerom; musíte zmeniť smer svojej cesty, 
napraviť ho. A keď sa k nemu priblížia farizeji, 
ktorým na zmene života málo záleží a prejavia 
túžbu po krste, Ján ich pokarhá, ako si zaslúžia: 
„Pokolenie zmijí, pokrytci,“ vaša ľútosť je 
falošná. Boh žiada len „ovocie hodné pokánia“. 
„Lebo už je priložená sekera ku koreňu 
stromov; preto každý strom, ktorý neprináša 
dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa.“  
Ponáhľajte sa, niekto prichádza, už je medzi 
vami a vy o tom neviete. Ak medzi vami nájde 
pšenicu, „pozbiera ju do obilnice, ale plevy spáli 
neuhasiteľným ohňom.“15   

 Je možné nám jasnejšie a dôraznejšie 
vštepiť potrebu zmierneho utrpenia, potrebu 
vrátiť sa na správnu cestu, napraviť svoje 

                                                             
14 Ján 1, 23, 
15 Mat. 3, 7, 8, 10, 12 
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poblúdenie, aby sme kajúcne prosili o odpus-
tenie? 

 Ale hľa, sám Božský Spasiteľ prichádza. 
Svoju činnosť začína štyridsaťdňovým pôstom 
na púšti. Žiada apoštolov, aby sa zriekli 
všetkého a prikazuje zástupom okolo seba, aby 
sa zapierali. 

 Svätý Matúš výslovne hovorí: „Potom začal 
Ježiš kázať a hovoriť: Kajajte sa!“16, akoby svätý 
Matúš chcel povedať: Od tej chvíle začal Pán 
Ježiš hlásať toto svoje učenie, ktoré mu bolo 
také drahé a ktoré bolo najmilším predmetom 
jeho kázania.  

 Celý život chválil odriekanie a pokánie: 
„Kto má dve sukne, daj tomu, kto nemá 
žiadnu.“17 „Nestaraj sa o svoj život, čo by si 
jedol, ani o svoje telo, čo by si si obliekol.“18 Čo 
záleží na peniazoch? Iba nebeské poklady majú 
cenu. Stále vyslovuje kliatbu nad tými, ktorí 
milujú ľahký život a pozýva pútnikov na úzku 
cestu. „Beda bohatým! Beda pokrytcom! Chcete 
vedieť, kto je šťastný? Kto nemá nič, kto je 
tichého srdca, kto plače, kto trpí pre 
                                                             
16 Mat. 4, 17 
17 Luk. 3, 11 
18 Luk 12, 22 
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spravodlivosť, kto je milosrdný, čistý, pokorný 
a kto je prenasledovaný.“  Tak to je! „Chcete mi 
naozaj slúžiť, naozaj ma nasledovať? 
Predovšetkým buďte odhodlaní zaprieť sami 
seba. Uchopte kríž oboma rukami, inak je 
všetko márne!“19  

 Spasiteľ však nezostáva len pri slovách. 
Keby nám dal iba predpisy, nepochopili by sme 
ho. Preto sa slovo stáva skutkom. Slovo prijíma 
telo. „A Slovo sa telom stalo.“20 To, čo bolo 
prístupné len sluchu, sa zjavuje zraku. Rada sa 
stala príkladom. Pán Ježiš, ktorý nám chce 
ukázať, ako sa máme obetovať, žije celý svoj 
život ako obetu. 

 Čo povie, keď príde na svet? „Žertvy a obety 
si nepraješ ... Hľa, tu som!“21 Vyhlasuje: doteraj-
šie obety nestačia. Preto budem obetou ja. 

 Čo iné robí Ježiš v lone Panny Márie, než že 
sa učí byť obetou? Učí sa povolaniu, ktoré bude 
neskôr prakticky vykonávať vo svätostánku.  

 Prichádza na svet: v jasliach, v Betleheme,  
v maštali, všade je obetou. Od svojho počatia je 

                                                             
19 Luk. 6, 24; 11, 42 - 52; Mat. 5, 4 - 11; 16, 24 
20 Ján 1, 14 
21 Ž. 39, 7, 8 



~ 25 ~ 
 

obetou a stále sa obetuje. Čaká ho obriezka, 
útek do egyptského vyhnanstva. Nič ho 
neminie. Neskôr Spasiteľ hlásal: „Blahoslavení 
sú tí, čo trpia, blahoslavení sú tí, čo nemajú 
nič.“22 Keby Ježiš Kristus niečo mal, keby sa bol 
narodil v hojnosti, mohlo by sa mu to vyčítať. 
Ale on bol z nás najchudobnejší a trpel najviac. 

 Neskôr žil skrytým životom v Nazarete. 
Inak by síce tiež mohol kázať o pokore, ale jeho 
slová by neboli prijaté. Aj teraz, hoci nám dal 
príklad, je tak málo tých, ktorí na to dbajú! My 
sa tak radi ukazujeme, on sa skrýva už tridsať 
rokov! Za všetku našu pýchu je potrebné 
výkupné. Ježiš Kristus sa ničí a pracuje. Pracuje 
ťažko. 

 Anglický maliar Holman Hunt namaľoval 
obraz s názvom „Tieň smrti v nazaretskej 
dielni.“ Na obraze je znázornený robotník 
Kristus, ktorý končí svoju prácu a vystiera 
unavené ruky, aby si oddýchol. Svetlo odráža 
jeho tieň na bielej stene, ktorá je horizontálne 
obložená doskou a na ktorej je zavesené 
stolárske náradie. Je to úchvatné.  Zdá sa nám, 
že vidíme človeka na kríži. 

                                                             
22 Mat. 5, 3, 11 
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Potom prišiel verejný život Pána Ježiša: 
vyčerpávajúce cesty, hľadanie duší, Kristus 
smädný a prosiaci Samaritánku o trochu vody, 
noci strávené v modlitbách, neúnavný apošto-
lát. „Líšky majú brlohy, nebeské vtáky 
hniezda“; Syn človeka23 nemá nič, ani strechu, 
pod ktorú by sa mohol uchýliť. Je potrebné 
„zaplatiť za všetkých“, ktorí sa naháňajú  
za ničotou, za všetkých, ktorí sa klaňajú 
zlatému teľaťu, za Božie deti, ktoré zabúdajú  
na modlitbu, za rozsievačov zlého semena  
a za tých, ktorí odmietajú alebo márne 
prijímajú Božie semä. Ako nazýva Ján Krstiteľ 
Pána Ježiša na začiatku svojho príhovoru? „Hľa, 
Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta!“24 
Hľa, všeobecná a tichá obeta, ktorou bude svet 
spasený! Kristus Pán sa s Božskou trpezli-
vosťou tri roky snaží vysvetliť apoštolom, že je 
treba, aby trpel. Nerozumejú tomu. Pochopia 
to, keď ho zo svojich úkrytov v Jeruzaleme 
uvidia v diaľke pribitého na Kalvárii. A jeho 
umučenie! Neukázal Ježiš Kristus práve pri 
ňom, že je obetou? Súhlasí s tým, aby bol 
zradený, zapretý, zosmiešnený, zbitý, urážaný, 

                                                             
23 Luk. 9, 58 
24 Ján 1, 29 
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pribitý na kríž, aby nás naučil trpieť tak, ako 
trpel on: na cti, na dobrej povesti, na tele, na 
duši..., a preto že je potrebné „dať náhradu 
Božej spravodlivosti“ za všetkých, ktorí sa 
radujú a veselia, za zradcov svätého krstu  
a svätej viery, za odpadlíkov, za tých, ktorí 
prenasledujú svätý kríž a rúhajú sa mu,  
za tých, ktorí hanobia svätú Cirkev, jej hlavu  
a jej služobníkov, za všetkých, ktorí v haneb-
nom sebectve prekážajú krížu Pána. 

 A Ježiš Kristus tak miluje zmierenie, že ho 
oslavuje v Magdaléne, verejnej hriešnici, ktorá 
sa svojou ľútosťou a láskou stala Magdalénou  
z Betánie a Magdalénou z Golgoty. Na Kalvárii, 
ako všade, kde trpí Kristus Pán, sú len tri osoby: 
Panna Mária, Ján, Magdaléna; medzi zachova-
nou nevinnosťou je aj nevinnosť získaná 
veľkodušným pokáním, pri ktorom sa nielen 
rozbila nádoba s balzamom, ale aj srdce bolo 
zdrtené ľútosťou, takže zmŕtvychvstalý Kristus 
sa po Panne Márii zjavuje ako prvý bývalej 
hriešnici a z Magdalény Veľkého piatku sa 
stáva Magdaléna Veľkonočného rána. 

 Vykonať zmierenie znamená podávať 
náhradu za iných. To však neznamená, že by 
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sme nemali robiť pokánie za svoje vlastné 
hriechy, za svoje nerozvážnosti, ktorých sa 
vždy dopúšťame. 

Opustime teraz evanjeliá a všimnime si 
veľké zjavenie Božského Srdca Pána v Paray, 
aby sme vedeli, ako Kristus Pán o zmierení 
zmýšľa. Malo snáď zjavenie Božského 
Spasiteľa svätej Margite Márii iný cieľ ako 
prosbu o zmierne obety? 

 „Hľa, Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí  
a ktoré za to dostalo len nevďak a opovrhnutie. 
Poskytni mi za to náhradu.“ 

 Svätica hovorí: „Božské Srdce túži po 
zmiernych obetách, ktoré by mu dávali lásku  
za lásku a ktoré by pokorne Boha odprosovali 
za všetky urážky, ktorých sa mu dostáva.“ 

 „Dcéra moja, moje srdce ma pohlo k tomu, 
aby som všetko obetoval za ľudí. Ale oni mi nič 
nevracajú. To ma bolí viac ako všetko, čo som 
vytrpel pri svojom umučení... Majú ku mne len 
chladný vzťah a príkro odvrhujú všetky moje 
snahy robiť im dobre. Utešíš ma aspoň tým, že 
ich nevďak nahradíš.“  
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 Koncom februára 1669, v čase pôstu, píše 
sv. Margita Mária Matke de Saumaise: „Zdá sa 
mi, že Božské Srdce Pána ma prosí, aby som 
bola jeho spoločníkom na kríži, kde je tak 
opustené, lebo ľudia hľadajú zábavu a aby som 
horkosťami, ktoré mi dáva pocítiť, osladzovala 
horkosť, ktorú hriešnici vlievajú do jeho 
Božského Srdca, aby som stále s ním prosila  
o milosrdenstvo, aby sa miera hriechov 
nenaplnila...“  

 Na tento účel - na zmierenie - Božský 
Spasiteľ žiada, aby sa na počesť jeho Božského 
Srdca zaviedol osobitný sviatok, zmierne sväté 
prijímanie na prvý piatok v mesiaci, svätá 
hodina, atď.  

 Väčšina pokynov Božského Majstra jeho 
milovanej žiačke smeruje k tomu, aby ju,   
a prostredníctvom nej aj nás, naučil duchu 
zmierenia. V súvislosti so svätou hodinou 
Božský Spasiteľ napr. žiada: „Každý večer zo 
štvrtka na piatok ti dám účasť na smrteľných 
mukách, ktoré som na Olivovej hore vytrpel. 
Budeš tiež postavená do smrteľného boja, 
ktorý bude pre teba strašnejší ako samotná 
smrť. Aby som ťa so sebou spojil v pokornej 
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modlitbe, ktorú som sa modlil k Otcovi vo svojej 
úzkosti, chcem, aby si sa so mnou modlila 
medzi 11. a 12. hodinou v noci, ležiac na zemi. 
Rob to, aby si uzmierila Boží hnev a dosiahla 
milosrdenstvo pre hriešnikov...“ 

Nemôže byť pochýb o tom, čo tým Majster 
myslel. Keď sa 27. decembra 1678 svätici 
prvýkrát zjavilo Božské Srdce Pána, ukázalo sa 
jej na oltári, na obetnom mieste, s bolestným 
výrazom v tvári. Obraz, ktorý mala pokorná 
mníška namaľovať, mal predstavovať prebod-
nuté Božské srdce, obvinuté tŕňovou korunou a 
ozdobené krížom nad ním. 

 Odvtedy chápeme nadšené prejavy svätej 
Margity Márie: „Keby ste vedeli, ako ma 
Spasiteľ núti milovať ho láskou hodnou jeho 
utrpenia! Nepoznám nič, čo by nám tak uľahčilo 
život, ako keď trpíme s láskou. Trpme teda  
s láskou, bez zármutku a považujme za stratené 
také chvíle, v ktorých nič netrpíme!“  Celý život 
svätice je jednou hymnou zmierenia, nadšenou 
výzvou milovať Ježiša Krista láskou hodnou 
bolesti.  

 Prečo uvádzať úryvky z jej života a jej 
spisov? Treba si ich prečítať celé. 
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 P. Terrien vo svojej krásnej knihe  
o pobožnosti k Srdcu Ježišovmu hovorí: 
„Zmierenie znamená milovať ... ale predovšet-
kým s láskou trpieť a obetovať sa.“ 25 A dodáva: 
„Práve z Ježišovho srdca musíme čerpať tento 
vzácny doplnok lásky, iba vďaka ktorému sa 
naše zmierenie môže stať pre Božského 
Spasiteľa dokonale príjemným.“ 

 Ježiš Kristus čaká pri dverách nášho srdca 
na naše zmierenie. Ale táto úbohá almužna má 
cenu len vtedy, ak sa k nemu dostane cez jeho 
Srdce. Je to požehnaný príliv a odliv.  Jeho láska, 
vychádzajúca z Božského Srdca, nás volá; naša 
láska musí dosiahnuť Božské Srdce, aby účinne 
odpovedala. 

 Dávid hovorí: „Našiel som svoje srdce, aby 
som sa modlil k Bohu.“ My máme lepšie srdce, 
než je naše vlastné: Božské Srdce. Svätý 
Bonaventúra túžil len po tom, aby v ňom mohol 
prebývať a ľutoval zaslepených ľudí, ktorí 
nevedia vstúpiť do Krista cez jeho rany, najmä 
cez ranu na jeho boku. 

                                                             
25 To však nijako neodníma prirodzený strach z utrpenia. Božský Spasiteľ povedal svätej Terézii: "Dcéra, 
žiadaš ma o utrpenie, a sťažuješ sa, keď ti ho pošlem." Dodal však: "Ale ja nevypočujem tvoju 
prirodzenosť, ale tvoju vôľu." Všimnime si slová: "tvoju vôľu." Pravá zbožnosť, obzvlášť zbožnosť 
zmierna, nie je v cite. Priali by sme si, aby táto poznámka bola na každej stránke tejto knihy. 
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 Povieme: „Pokorne, ale rozhodne vstúpim 
až na oltár Spasiteľa.“ „Introibo ad altare Dei.“ 
Chválospev na sviatok Božského Srdca Pána 
hovorí: „Ó, Srdce, oltár, na ktorom Kristus kňaz 
prinášal a stále prináša krvavú a tajomnú 
obetu, kto by ťa neuctieval, kto by ťa nemiloval, 
kto by si ťa nevyvolil, aby v tebe prebýval 
naveky?“ 

 Táto požehnaná svätyňa jeho Srdca, kde 
Ježiš neustále svoju obetu obnovuje, bude aj 
mojim útočiskom, tam budem obetovať svoj 
malý podiel na vykupiteľskom diele. Ako to 
mám urobiť? Zjednotím sa s citmi jeho 
Najsvätejšieho Srdca. S akými citmi?  

 „Ecce venio!“  „Tu som!“ Obetujem sa, 
dávam sa! Kristov život je vždy „ecce!“ 
Ustavične sa v ňom obetuje obeta prvého dňa. 
„Ecce Rex“, sprevádzaný palmami! „Ecce 
Homo“, ponížený v utrpení! „Ecce Agnus“ pri 
Jordáne a v Najsvätejšej sviatosti!26 Aj Panna 
Mária, ktorá verne nasledovala Ježiša, mala 
počas celého života len jednu vrúcnu modlitbu: 

                                                             
26 Ján 12, 13; 19, 5; 1, 19 
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„Ecce ancilla!“ „Hľa, ja som služobnica Pána!“27 
Obetujem sa, dávam sa! 

 Z Ježišovho Srdca neustále prúdila dvojaká 
túžba: spaľujúci hlad po plnení Otcovej vôle  
a spaľujúci smäd po krste krvou28, ktorý by nás 
vyslobodil zo smrti. A táto túžba je celá  
v Ježišovi Kristovi. 

 V skutočnosti sa Ježiš Kristus vo svojom 
osobnom človečenstve už nemôže ponížiť  
a trpieť.  Ale sme tu ešte my, jeho mystické telo. 
Božské Srdce vyžaduje od každej duše zvlášť 
úplnú podriadenosť Otcovej vôli. Pre každého 
zvlášť žízni po obete, aby ju spojila so svojou 
obetou. 

 Ježiš Kristus sa nemôže ponižovať sám, ale 
môže sa ponižovať v nás. On sám už nemôže 
trpieť, ale môže trpieť v nás. My sme on, a preto 
tak veľmi túži po našej účasti a po obetách. 

 Ale ako málo ľudí to chápe! Ako málo ľudí 
sa podľa toho správa!  Oddanosť k Božskému 
Srdcu Pánovmu však siaha až tam; v skutoč-
nosti záleží práve na tom. Tí, ktorí sa na ňu 
pozerajú inak, z nej uberajú, alebo ju menia. 
                                                             
27 Luk. 1, 38 
28 Luk. 12, 50 
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Aby nám naznačil svoje zámery, Božský 
Spasiteľ zostal s nami v stave obety. Pod 
sviatostným závojom Ježiš Kristus nemôže 
skutočne trpieť rúhanie, ľahostajnosť, odpor  
a pýchu, neumŕtvenosť a neskromnosť. Keď 
však viditeľne žil na zemi, už vtedy vytrpel 
nevýslovné muky za všetky urážky Jeho 
majestátu, za všetko zanedbávanie Jeho 
svätého zákona. Videl všetko, zjavil všetko, 
odhalil všetko a trpel za všetko a za každý 
hriech zvlášť. 

 Prosí nás o zmierenie, aby sme ho v týchto 
bolestných hodinách mohli potešiť. A keďže sa 
v Najsvätejšej sviatosti oltárnej neustále 
obetuje ako na kríži, čo môžeme urobiť lepšie, 
ako opätovať jeho obetu tak, ako to urobil on  
a stať sa obetou spolu s ním? A keďže v tejto 
sviatosti lásky sa tajomne predlžuje Ježišov 
spaľujúci hlad po plnení Otcovej vôle, ako aj 
jeho horlivý smäd po utrpení za našu spásu, čo 
môžeme urobiť lepšie, ako si osvojiť pocity, 
ktoré neustále oživujú Hosťa našich svätostán-
kov? 

 Ak dobre pochopíme Božské Srdce, obe 
obety sa v eucharistickom živote spoja  
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do jednoty dokonalej oddanosti. Ak dobre 
chápeme eucharistický život, totiž zjednotenie 
s Ježišom Kristom, obetou sa stane láska  
k Božskému Srdcu úsilím, ktoré nás prakticky 
posilňuje, aby sme sa oslobodili, aby sme sa 
stali akoby živým spôsobom, pod ktorým bude 
žiť sám Ježiš Kristus, živým spôsobom, ktorý 
mu bude nástrojom, ktorým bude pokračovať 
vo svojom diele, spôsobom, v ktorom sa bude 
neustále obetovať na slávu Najsvätejšej Trojice 
a na spásu duší. 

 Zdá sa, že aj pri zjaveniach v Lurdoch bolo 
Božím zámerom pripomenúť nám potrebu 
zmierenia. Nesťažuje sa Panna Mária Berna-
dete, že svet je zaplavený hriechmi a neprosí  
o dvojitú náhradu: modlitbu a pokánie? 

 Žiada dievča, aby sa modlilo ruženec, chce, 
aby na mieste zjavenia postavili chrám na česť 
a slávu Boha, aby tam ľudia prichádzali  
v zástupoch a prinášali Bohu v rúhavých  
a chladných časoch hold svojej verejnej úcty, 
svojho nadšenia, svojej viery. A predovšetkým 
vyzýva: „Kajajte sa, kajajte sa, kajajte sa!“ 29 

                                                             
29 24. febr. 1858 
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 Aké ponaučenie nám z toho plynie? Je 
potrebné, aby sa duše obetovali za zmierenie. 
Pán Boh má toho už dosť! Beda nám, ak 
dobrovoľne nepoložíme na druhú misku 
Božích váh svoje zmierne obety!   

 

III.  ZMIERENIE JE POTREBOU NAŠEJ 

DOBY 

 

Každé ráno a každý večer sa modlíme: 
„Príď kráľovstvo tvoje!“ Ale či nevidíme jasne, 
že toto želanie stále nie je splnené? Kto sa 
odváži povedať, že Božie kráľovstvo prichá-
dza? Nie je nad slnko jasnejšie, že neprichádza, 
že nikde jeho príchod nevidíme? 

 Péguy vkladá do úst svätej Johanky z Arku 
slová, ktoré sú pre našu dobu veľmi vhodné: 
„Otče náš, ktorý si na nebesiach! Koľko toho 
chýba, aby sa posvätilo tvoje meno, aby prišlo 
tvoje kráľovstvo...! Je to horšie ako kedykoľvek 
predtým. Keby sme len mohli vidieť vychádzať 
slnko tvojej spravodlivosti! Ale možno pove-
dať, môj Bože, odpusť mi, možno povedať, že 
tvoje kráľovstvo odchádza. Nikdy nebolo tvoje 
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meno viac urážané, nikdy nebola tvoja vôľa tak 
opovrhovaná, nikdy ťa ľudia tak neposlúchali! 
 Ak ešte nie je dosť svätých, pošli nám ich, 
pošli nám ich toľko, koľko bude treba, aby sa 
nepriateľ unavil!“ 

 Huysmans vo svojom veľkolepom úvode  
k životopisu svätej Lidviny, zmiernej trpiteľky 
v Schiedame, veľmi podrobne vykresľuje stav 
vtedajšieho sveta. Pri športe na klzisku si v 
tomto kúte Holandska Boh vyberá mladé 
dievča a na 38 rokov ju pribije na lôžko  
v krutých telesných a duševných bolestiach  
s cieľom poraziť satana a jeho prekliate 
kráľovstvo.  

 Zmenil sa svet od čias svätej Lidviny? Vtedy 
sa národy navzájom zabíjali. Naša doba im 
nemá čo závidieť. Národy vtedy chátrali  
a upadali. Svedomie bolo zrádzané pre peniaze, 
najsvätejšie ideály boli zradené.  Nie je to stále 
tak? Všade sa túži po rozkoši. Áno, hriech sa šíri 
tak hrozivo, že sa človek ani neodvažuje uviesť 
príklady zo strachu, že nebudeme vedieť, kde 
skončiť. 

 Božský Majster niektorým vyvoleným 
zmiernym obetám podrobne vymenuje  zloči-
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ny, ktoré prinesú na svet zaslúžené tresty, ak sa 
človek neponúkne na zmierenie. 

 Sv. Kataríne Sienskej keď s plačom spomí-
nala na utrpenie Cirkvi svätej, raz povedal: 
„Spomeň si, ako som ti pred vypuknutím moru 
ukázal škaredosť hriechu nečistoty a ako je ním 
nakazený svet. Vtedy som ti ukázal celý svet. 
Videla si ten hriech vo všetkých jeho okol-
nostiach. Videla si, ako sa všade šíri toto 
malomocenstvo, ako je väčšina ľudí touto 
prekliatou neprávosťou poškvrnená na tele i na 
duši. Ale ukázal som ti aj duše nedotknuté. Veď 
medzi hriešnikmi mám vždy vyvolené duše, pre 
ktorých zásluhy nedovolím, aby hory rozdrvili 
vinníkov, ani aby ich pohltila zem, ani aby ich 
zožrali zvieratá, ale ani aby ich zlí duchovia 
odniesli s telom i dušou. Hľadám, ako im 
môžem pomôcť zmeniť ich životy. Využívam 
svojich služobníkov, ktorí týmto malomocen-
stvom nie sú nakazení, aby sa za nich modlili.“ 

Inokedy jej Božský Spasiteľ povedal: 
„Drahá dcéra, tvoje slzy sú všemocné, lebo ich 
roníš z lásky ku mne. Tvojim želaniam 
nemôžem odporovať, ale pozri sa na nečistotu, 
ktorou ľudia poškvrňujú tvár mojej snúbenice 
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svätej Cirkvi. Je poznačená nečistotou, lakom-
stvom a pýchou ako hrozným malomocen-
stvom.“ 

 Niektoré hriechy sú v niektorých obdo-
biach obzvlášť rozšírené. Vtedy je potrebné 
veľké zmierenie.  

Raz, v druhú nedeľu po Deviatniku, sa 
Kristus Pán na začiatku svätej omše zjavil 
svätej Gertrúde a povedal jej, že je unavený  
i zarmútený prenasledovaním zo všetkých 
strán, a preto chce nájsť útočisko v jej srdci. 
Svätá Gertrúda hovorí: „A od tej chvíle, počas 
týchto troch dní pôstu, vždy, keď som vstúpila  
do svojho srdca, videla som ťa tam odpočívať; 
slabého a vyčerpaného a po celý ten čas som 
nenašla inú úľavu pre tvoje utrpenie, iba že 
som sa z lásky k tebe usilovne venovala 
modlitbe, mlčaniu a umŕtvovaniu za obrátenie 
hriešnikov.“ 

 Keby sa aspoň vyvolené duše nikdy 
neodklonili od priamej Božej cesty! Svätej 
Margite Márii a ďalším vyvoleným dušiam 
našej doby sa Kristus Pán takto sťažoval:  
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 „Najbolestnejšie zraňujú moje srdce duše 
rehoľníkov a kňazov, neverných svojmu 
povolaniu a duše tých, ktorí sa vo svojom 
povolaní nezhodujú s mojimi zámermi.“ 

 Vráťme sa k bežným veriacim. Často 
utekajú, keď by mali najviac milovať. 

 Gemme Galgani sa Božský Spasiteľ zveruje: 
„V kostoloch som takmer stále opustený, a ak sa 
tam zhromaždí veľa ľudí, nie je to z lásky ku 
mne; trpím, keď vidím, ako sa môj chrám mení 
na divadlo a zábavnú miestnosť.“ A keď sa Pán 
Ježiš naďalej sťažoval na nehodné sv. prijíma-
nia, Gemma ho prosila, aby už prestal: „Ach, 
Ježišu, Ježišu, už viac nemôžem!“ 

 Okrem chýb veriacich duší je Božské Srdce 
Pána bolestne zranené aj neverou tých, ktorí 
žijú ďaleko od Boha.   

 „Pane, príď kráľovstvo tvoje! Ale beda, ako 
je ešte ďaleko!“ 

 Z jeden a pol miliardy ľudí je len 520 
miliónov kresťanov a z nich len 260 miliónov 
katolíkov. Ostatní sú protestanti, schizmatici, 
mohamedáni, židia alebo pohania. A Božský 
Spasiteľ vylial svoju krv za všetkých!  
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 A nie sú ani apoštoli. Pred 2700 rokmi 
vyslovil prorok Ámos tieto zvláštne slová pod 
platanmi v Beteli: „Hľa, prichádzajú dni, hovorí 
Hospodin, keď pošlem na zem hlad; nie hlad po 
chlebe ani smäd po vode, ale (hlad) po 
počúvaní Hospodinovho slova... budú sa pohy-
bovať od mora k moru, od severu k východu 
budú obchádzať a hľadať Hospodinovo slovo... 
ale nenájdu (ho).“30  

Zmenilo sa niečo za 2700 rokov? Či ľudia, 
hoci Kristus prišiel, ešte stále nesedia väčšinou 
v tieni smrti?31  

 „Obyvateľov Tanalu postihla strašná 
pohroma,“ píše istý rodák zo stredného 
Madagaskaru a žiada o misionára, ktorý pre 
veľký nedostatok kňazov bol od nich odvolaný. 
„Ako človek, ktorého v tme osvetľuje pochodeň, 
ocitli sme sa v hlbokej noci. Osvietila nás 
pochodeň katolíckej viery. Ale toto veľké svetlo 
nám bolo odňaté. Aký strašný osud! Zachráň 
nás, Otče, to je volanie našej bolesti. Sme vydaní 
napospas vlkovi ako osirelé ovce bez pastiera.“ 

                                                             
30 Amos 8, 11-12 
31 Luk. 1, 79  



~ 42 ~ 
 

 Znamená to darovať sa, obetovať veci, 
ktorým chceme slúžiť, nielen svoj rozum  
a svojho ducha, ale najmä a predovšetkým 
svoje srdce; znamená to darovať sa, milovať 
myšlienky, ktorým chceme pomôcť k víťazstvu, 
milovať ich tým, že im obetujeme nielen niečo 
zo seba, zo svojich náklonností, zo svojich 
zvykov, z vecí, ktoré sú nám drahé, ale seba 
samých, všetky svoje náklonnosti, svoje zvyky, 
všetky veci, ktoré sú nám drahé. Znamená to 
darovať sa, milovať tých, ktorých chceme 
získať, milovať ich tak, aby sme od nich 
nežiadali láskavosť a vďačnosť, milovať ich  
z čistej lásky, z lásky k Bohu a z lásky k dušiam. 
Dávať sa, a to  dávať sa tak, ako hovoríme, nie 
je ľahké; svet to nazýva horkým, ale vždy je  
v tom Božia milosť, pripravená vytrysknúť, 
prúdiť, zmyť zločiny, rozhrešovať svedomie, 
uzdravovať malomocných a ochrnutých. Ale 
podobne ako chorým pri rybníku chorých32 im 
chýba priateľ, ktorý by im pomohol v ich veľkej 
biede. 

 „Je potrebné, aby sa niekto obetoval! Tu 
som!“ hovorila  Valentina Riantová a veľkoryso 

                                                             
32 Ján 5, 1-7 
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obetovala svoj život na uzmierenie za hriechy 
svojej doby. Ale koľko duší má odvahu urobiť 
to isté? 

 Holandský umelec Peter van der Meer, 
ktorý sa neskôr stal katolíkom, vo svojom 
denníku píše, že na ceste k viere ho ohromila 
prekvapujúca nevedomosť mnohých ľudí. 

 Prechádza londýnskou štvrťou City, 
smutnou štvrťou peňazí a obchodného ruchu...  
Z každých dverí, z každej ulice, z každého 
zákutia vidí vychádzať mužov potajme, bez 
klobúkov, a všetci sa ženú rovnakým smerom, 
pravdepodobne za rovnakým účelom. Práve sa 
otvorila registrácia na japonskú pôžičku, takže 
sa dali zarobiť peniaze a všetci sa na to vrhli 
ako divosi na korisť. 

 Inokedy prišiel do Paríža rýchlikom o 6:00 
ráno. Videl radosti a bolesti noci.  V kaviarni na 
prvom poschodí ešte stále horeli lustre.  Počul 
odtiaľ búrlivý dievčenský smiech. Stretával 
mužov a ženy vo večerných šatách, s unave-
nými tvárami, s privretými očami, ktorí sa 
ponáhľali domov alebo hľadali povozy. 
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 V našom hoteli býva jedna stará 
Američanka. Chváli sa, že nemá žiadnych 
príbuzných ani priateľov. „Áno, mám aspoň 
jedného priateľa.“ A vytiahnuc peňaženku, 
kladie ju slávnostne na stôl: „Tu je!“ 

 Spomínam si na mladé dievča, ktoré krátko 
pred smrťou hovorí mníške: „Ctihodná sestra, 
moje ruky sú prázdne!“ a na rakúskeho 
šľachtica, ktorý povedal: „Keď sa ma Boh opýta, 
čo som robil celý život, budem musieť povedať: 
„Pane, strieľal som zajace, stále som strieľal 
zajace. To je naozaj veľmi málo.“   

 Áno, je to veľmi málo. Neodmietame tým 
dovolené pôžitky, ale zlým je nevidieť v živote 
nič iné ako pôžitky. 

 Život je na niečo iné a vďaka Bohu existujú 
duše, ktoré to chápu.  Jedna z nich píše: „Prečo 
je Boh tak málo známy? Prečo je tak málo 
milovaný? Prečo túžba po rozkoši pohlcuje 
toľko ľudí? Keď sa pozerám na ľudskú 
spoločnosť, cítim skutočný súcit a horiacu 
túžbu milovať Ježiša za všetkých.“ 

 Ó, Bože, pošli nám spravodlivé duše na 
zmierenie! Pošli nám duše nielen verné, ale aj 
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odhodlané zaplatiť vernosťou výkupné, ktoré 
žiada tvoja spravodlivosť! Tu nestačí len 
akákoľvek veľkorysosť. Potrebujeme veľkory-
sosť, ktorá nekalkuluje v službe zmierlivej  
a kajúcej lásky. Je veľa vecí, ktoré sa musia stať, 
ale táto je najpotrebnejšia. 

 A ešte viac, náš Spasiteľ! Daj nám duše, 
ktoré nielenže prijmú obetu, ale ktoré ju 
vyhľadávajú, ktoré ju chcú a túžia po nej, aby 
zvíťazili nad pekelnými mocnosťami!   



~ 46 ~ 
 

KNIHA DRUHÁ. KTO MÁ UZMIEROVAŤ 

 

I. KRESŤANSKÁ DUŠA A ZMIERENIE 

 

Úloha doplňovať dielo vykúpenia, a teda  
i Kristovo utrpenie, je úlohou duší vyvolených, 
vynikajúcich a osobitným spôsobom zasväte-
ných zmiereniu. Z toho však nemožno vyvodzo-
vať, že zmierenie sa kresťana vôbec netýka. 
Každý kresťan sa môže a má podľa svojej 
štedrosti zaradiť medzi tých, ktorí sa chcú 
zmieriť. Má to robiť predovšetkým z vlastného 
záujmu.  

 Všetci poznáme zákony Božej spravodli-
vosti. Vieme, že Boh je sám sebou viazaný 
potrestať každý hriech, či už hneď alebo 
neskôr, ale v určitom čase istotne a že hriech na 
koniec nezvíťazí. 

 Boh niekedy trestá jednotlivcov tu na zemi, 
ale nie vždy. Vo svojom milosrdenstve čaká, 
lebo ak človek zotrváva v zlom, Boh má celú 
večnosť na to, aby ho potrestal. Ale krajiny, 
národy, ktoré majú len pozemskú existenciu, 
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musia vždy tak či onak dať výkupné za svoje 
hriechy.  

 Máme o tom jasný dôkaz v Starom zákone. 
Hľa, ako Pán hovorí ústami Jeremiáša izrael-
skému ľudu, ktorý porušil zmluvu s Pánom: 

 „Od severu sa otvorí zlo proti všetkým 
obyvateľom krajiny. Lebo hľa, zvolám všetky 
národy severných kráľovstiev, hovorí Hospo-
din. Potom prídu a každý si postaví svoj trón pri 
bránach Jeruzalema a proti všetkým jeho 
múrom dookola a proti všetkým mestám Júdu. 
A budem ich súdiť pre všetku ich zlobu, pretože 
ma opustili, obetovali cudzím bohom a klaňali 
sa dielam svojich rúk.“33  

 A inokedy: „Hľa, privediem na vás národ 
zďaleka, dom Izraela, hovorí Pán: silný národ, 
starobylý národ, národ, ktorého jazyk nepozná-
te a nerozumiete, čo hovorí. Jeho putovanie je 
ako otvorený hrob a všetci sú obrovskí.  
A zožerú tvoje osly a tvoj chlieb, zožerú tvojich 
synov a tvoje dcéry, zožerú tvoje voly a tvoj 
dobytok, zožerú tvoju vinicu a tvoj figovník.  

                                                             
33 Jer. 1, 14-16 
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A mečom zničia tvoje opevnené mestá, v ktoré 
si dúfal.“34   

 Nemusíme chodiť ďaleko ani do modernej 
histórie, aby sme našli zvláštne zhody určitých 
nehôd s predchádzajúcimi udalosťami. Určite 
nikdy nebudeme môcť povedať, že tá či oná 
bolestná udalosť, ktorá nás postihla, je trestom 
za tú či onú chybu alebo zločin. Jedna vec sú 
však osobitné prípady a druhá vec je všeobecný 
zákon. Všeobecným zákonom je, že každý 
hriech nájde svoju odplatu a že Boh musí mať 
vždy posledné slovo. 

 Iste, v bolestných vojnových udalostiach 
môžeme nájsť stopy Božieho milosrdenstva, 
ale kto by popieral, že ak chceme všetko 
vysvetliť, musíme v nich vidieť aj pôsobenie 
Božej spravodlivosti. Len zaslepená pýcha to 
odmieta uznať. 

 Kto z tých, ktorí videli množstvo krížov na 
vojnových cintorínoch, by sa ubránil myšlien-
ke: „Nechceli kríže na verejných pomníkoch,  
v súdnych sieňach, v školách, na cestách... A hľa, 

                                                             
34 Jer. 5, 15-17 
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tento odhodený kríž bol postavený všade, v 
lesoch, na okrajoch ciest, uprostred záhrad...“ 

 Každý hľadal a stále hľadá veselosť  
a zábavu. Dokonca aj v kresťanských rodinách 
sa opovrhovalo a opovrhuje najprirodzenej-
šími zákonmi, manželskými povinnosťami, 
svätením nedele, úctou k cudziemu majetku... 
Celý život bol a je organizovaný proti utrpeniu 
a proti obetám, dokonca aj proti tým obetám, 
ktoré ukladá obyčajná vernosť Božím a cirkev-
ným prikázaniam. 

 Utrpenie však pripravovalo svoju odvetu. 
Čakala len na svoj čas. Vypukla vojna a nastalo 
lúčenie, posledné „S Bohom“, neustály strach  
o niektorého člena rodiny... Potom správa, že je 
zranený, zajatý, nezvestný a možno ešte niečo 
horšie. A z tých, ktorí boli v poli, nikto nikdy 
nepovie, koľko bolo odriekania v niektorých 
hodinách, v niektorých dňoch, po celých dlhých 
mesiacoch!  

 Tak to bolo. A čo bude? Čo zostane  
z domácich krbov, z majetku, z ľudského 
šťastia? Je zrejmé, že pokoj v ľudskej 
spoločnosti nie je nastolený a že národy 
potrebujú bleskozvody možno ešte viac ako 
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predtým. Nepokoje sú všade, všade sú 
problémy. Pripravujú sa búrky a prevraty. 

 Boh určite významne zasiahol do dejín 
rokov 1914-1918 a ak sme ochotní uznať, 
určite budeme vidieť Jeho ruku aj v dejinách 
budúcich. Kiež by sme pochopili, že aj my 
môžeme vložiť Božiu účasť do ľudských dejín 
modlitbou a zmiernym pokáním! 

 Nejde o to, aby sme sa zriekli prirodzených 
prostriedkov, ale aby sme boli presvedčení, že 
aj nadprirodzenými prostriedkami možno  
vo svetovom dianí veľa zmeniť. 

 Najväčší vplyv má ten, kto ovplyvňuje 
prvotnú príčinu. Ale v dejinách sveta sa prvá 
príčina všetkého,  Boh, nepovažuje za nič.       

 Svätého kráľa Ľudovíta na križiackej 
výprave prekvapila veľká búrka. Ponoril sa do 
modlitby a vstal z nej plný dôvery. Ubezpečil 
svojich sprievodcov, že armáde sa nič nestane. 
„Odkiaľ máte tú nádej?“ „V kláštore Clairvaux 
sa za nás modlia a trpia za nás. Všetko bude  
v poriadku.“ 

 Pred niekoľkými rokmi sa jedného 
čínskeho biskupa opýtali, aký by bol 
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najpravdepodobnejší spôsob, ako obrátiť 
obrovskú čínsku ríšu. „Potrebovali by sme ešte 
niekoľko karmelitánov a trapistov.“ 

 Ale ani účinnosť týchto prostriedkov si 
väčšina ľudí neuvedomuje. Proti pravde však 
nezmôžeme nič. A pravda je takáto: „Quod 
evertit nationes peccatum. Kto privádza 
národy do záhuby? Hriech.“35 Kto zachraňuje 
národy? Svätosť! Pokánie a modlitba. 

 Z toho môžeme vyvodiť dvojaký záver. 
Najskôr si položme otázku, či niečo v našom 
živote nebolo tiež príčinou zničujúcich 
udalostí. Na východe, v jednej krajine, keď 
niekto zabije človeka, vraha privedú  
na námestie a všetci musia prisahať, že je to 
úplne cudzí človek. 

 Nie je správne chladne vyhlásiť ako Pilát: 
„Som nevinný v tom, čo sa stalo!“ Vieme, kam až 
môže siahať vplyv každej našej chyby? Keby 
bolo v Sodome a Gomore viac spravodlivých, 
tieto dve mestá by unikli skaze. 

Po druhé, dajme si pozor na hriech. Hriechy 
jednotlivcov prinášajú národom nešťastie 

                                                             
35 Prísl. 14, 34 
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častejšie, ako si myslíme. Jediný ťažký hriech 
môže sám o sebe priniesť svetu obrovské 
nešťastia. Málokto to chápe, ale treba to 
povedať. Smrteľný hriech spočíva v upred-
nostňovaní stvorenia pred Bohom. Ten, kto sa 
dopustí ťažkého hriechu, by chcel, ak by to bolo 
možné, Boha vyškrtnúť, vymazať... Takáto 
urážka nekonečného Božieho majestátu je taká 
veľká, že ani zničenie všetkých konečných vecí 
by ju nemohlo napraviť. Tak sa má táto vec. 

 V dejinách vyvoleného národa je mnoho 
dôkazov, ktoré by mohli byť poučením pre 
našu generáciu, ak by sa ešte chcela o vyvolený 
národ zaujímať. 

 „Synovia Izraela prestúpili prikázanie  
a privlastnili si (časť) toho, čo bolo v kliatbe. 
Achan, syn Charmiho, syna Zabdiho, syna 
Zerachovho z kmeňa Júdovho, totiž vzal niečo  
z tých prekliatych vecí. Hospodin sa rozhneval 
na Izraelitov... Pán povedal Jozuemu: „Izrael sa 
previnil, prestúpil moju zmluvu, vzal z preklia-
tych vecí, dopustil sa krádeže a podvodu, ukryl 
to medzi svoj majetok. Izrael sa neubráni 
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svojim nepriateľom, ale bude pred nimi 
utekať... Už nebudem s vami...“36  

 Nemyslíme si, že Boh, najmä v Novom 
zákone, mal vo zvyku trestať celé ľudstvo  
za hriechy jednotlivcov. My len hovoríme, že to 
môže urobiť a ak to urobí, že je to spravodlivé, 
že všetky časné tresty spolu nemôžu samy 
osebe učiniť zadosť ani za jeden ťažký hriech, 
pretože medzi konečným a nekonečným nie je 
vôbec žiadny vzťah, ale že prostredníctvom 
zmiernych obetí sa Božie milosrdenstvo 
uvoľňuje a hriešnikom sa odpúšťa. 

 Podľa slov Spasiteľa, ktoré povedal svätej 
Margite Márii Alacoque, jedna spravodlivá duša 
môže vyprosiť odpustenie pre tisíc hriešnikov. 
A tak Boh, bez ujmy na svojej spravodlivosti, 
môže konať podľa svojho nesmierneho 
milosrdenstva. Žiada len, aby sme mu v tomto 
diele čo najviac pomáhali a svojími obetami 
uvoľňovali jeho nekonečné milosrdenstvo, aby 
sa mohlo vyliať na hriešnikov.  

 Preto sa ako moderní pohania nepohor-
šujme nad smutnými udalosťami, nečervenaj-
me sa a nekritizujme každý výklad dejín, ktorý 
                                                             
36 Jozue 7, 11-12 
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hovorí o treste za hriech. Vo všetkej pravde 
odsudzujme hriech a v budúcnosti sa mu vyhý-
bajme ako najväčšiemu zlu pre jednotlivcov  
i národy. Ak nám záleží na dobre ľudskej 
spoločnosti, snažme sa žiť dobre, to znamená, 
vyvarujme sa všetkého, čo Najvyšší vo svojej 
spravodlivosti nemôže nechať bez trestu ani tu, 
ani vo večnosti.  

 Spomeňme si niekedy na Newmanove 
slová: „Nemyslime si, že Boh teraz používa iné 
tresty ako predtým. Rozdiel je len v spôsobe. 
Izrael potrestal viditeľne, kresťanov trestá 
neviditeľne. Dnes nevidíme účinky jeho hnevu 
ako predtým, lebo Boh neprichádza osobne 
alebo prostredníctvom svojich prorokov, aby 
nás najprv varoval, ale účinky jeho hnevu nie sú 
menej reálne, ba sú horšie, pretože zneužívame 
väčšie milosti ako izraelský národ.“ 

 Našou úlohou však nie je len varovať sa 
pred hriechom, ale máme svoju vernosť  
v modlitbe, oddanosť v utrpení a úkony čností 
klásť na misku Božej spravodlivosti ako 
závažia proti hriechom ľudskej spoločnosti. 

 Nie je to len vlastný záujem, ale 
predovšetkým láska k Bohu, ktorá by nás  



~ 55 ~ 
 

k tomu mala viesť. Môžeme vidieť, ako sa 
zaobchádza s Bohom a necítiť potrebu to 
napraviť? Kristus, náš Kráľ, náš Majster, je 
zneuctený bez ochrany zákona a my sa nezľak-
neme, nezľutujeme, netúžime ho potešiť?  

 Určite je ešte z Getsemanskej záhrady,  
z Kalvárie, zvyknutý mať pri sebe len malý 
počet tých, ktorí s ním cítia. Ale nechceme byť 
súčasťou tejto malej skupiny? Nikto sa nechce 
priblížiť, aby potešil Majstra? Nikto nechce 
ponúknuť, že zmierni smútok Cirkvi? Kríž  
a utrpenie duší majú chápať len kňazi  
a rehoľníci? 

A keby aspoň oni všetci! 

 Kardinál Manning hovorí: „Rozhliadnite sa 
okolo seba a povedzte mi, či svetu vládne jeho 
Stvoriteľ , alebo skôr duch satana, jeho modla  
a ničiteľ! Ducha Svätého by sme mali 
uzmierovať za tých, za všetkých, ktorých 
posvätil v krste, ale ktorí sa proti nemu 
prehrešili...“ A smutne dodáva: „Ale my stojíme 
nečinne celý deň.“37  

                                                             
37 Mat. 20, 6 
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 Duch Svätý je v každej hodine zrádzaný. 
Niet nikoho, kto by ho uzmieroval? Svätá Cirkev 
je neustále napádaná, niekedy nehanebne, 
verejne, inokedy tajne. Zostaneme stále 
nečinní? Nemá pre nás názov „Naša Matka, 
svätá Cirkev“ zmysel?  Dovolíme, aby bola naša 
Matka beztrestne urážaná? Keby niekto ublížil 
tej, ktorá mi dala život, či by som jej to hneď 
nevynahradil nehou?  

 Mons. d'Hulst hovorí: „Vo svete je potreba 
duší, ktoré svojím utrpením uzmierujú Boha,  
a to takmer nepozorovane, pod vonkajším 
vzhľadom, ktorý nikoho neodrádza ani 
nepohoršuje.“ Chvála Bohu, sú aj také duše a je 
ich určite viac, ako si myslíme!  

 Jedna vidiecka matka sedí pri svojom 
umierajúcom synovi. Chlapec zrazu otvorí oči: 
„Mami, trochu vody! Zomieram od smädu!“  
Nástenné hodiny ukazujú tri hodiny. Matka 
vezme kríž, vloží ho do vychudnutých rúk 
umierajúceho a so slzami v očiach povie: 
„Drahé dieťa, v tejto hodine zomrel za teba 
smädom aj Božský Spasiteľ. Nechceš si na 
chvíľu odoprieť vodu, aby si sa mu viac 
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podobal?“ – „Áno, mamička,“ odpovie chlapec  
a vrúcne pobozká svätý kríž. 

 Táto matka a jej syn nevedomky opakovali 
slová Serafína z Assisi: „Ty, môj Spasiteľ, si  
na kríži, a ja tam nie som!“ Práve na takýchto 
kresťanov myslel svätý farár z Arsu, keď 
povedal: „Svetáci smútia, keď majú kríž, dobrí 
kresťania, keď ho nemajú.“ Pravá láska sa 
najvýraznejšie prejavuje túžbou napodobňo-
vať milovanú bytosť. 

 Lucia N. čítala v detstve život Márie Celine, 
ktorá zomrela vo veku 19 rokov v kláštore „Ave 
Maria“ v Talence. Rozhodla sa, že sa tiež obetu-
je za zmierenie. 2. decembra 1906 si do svojich 
poznámok napísala: „Ježišu, obetujem svoj 
život za svoju drahú vlasť. Prijmi ma ako obetu, 
ak je to tvoja svätá vôľa!“ 

 O niekoľko dní neskôr: „Nech trpím za 
hriechy Francúzska.“ Luciina horlivosť má 
všetky znaky pravej zbožnosti. „Mojou úlohou 
je odoprieť si čo najviac a nemyslieť na to, čo by 
mi bolo najmilšie. Ak si môžem vybrať, 
vyberiem si to menej príjemné. Budem sa 
prispôsobovať želaniam iných. Nebudem 
ukazovať, čo by som chcela.“ 
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 Aká múdrosť je v tomto dieťati a ako dobre 
pravému sebazapreniu rozumie! Neklame sa, 
keď Pánu Bohu hovorí: „Nech trpím! Nepočú-
vaj, čo poviem! Keď raz začneš, Ježišu, už 
neprestávaj! Odovzdávam sa ti!“ Božský 
Spasiteľ však 28. mája 1907 prestal a vzal si ju 
do neba. 

 Svätý farár z Arsu hovorí: „Kresťan žije  
v kríži ako ryba vo vode.“ Áno, kresťan, ktorý sa 
vážne riadi učením a príkladom Majstra. 

 Malá Bernadetta Dupontová pri prvom 
svätom prijímaní prosí Pána Boha, aby jej 
dovolil stať sa mníškou a potom mučeníčkou. 
Pán jej nedal prvú milosť. Zomrela, keď mala 
pätnásť rokov. On jej však dal druhú milosť: 
zomrela po dlhom utrpení. 

 Žasnime nad tým, čo Boh v ľudskom srdci 
dokáže vykonať. „Obdivuhodný je Boh vo 
svojich svätých.“38 Príliš veľa duší takejto láske 
k obete nerozumie a nič o nej nevie. Ale 
pokorné a hrdinské duše ju poznajú a vedia, že 
takýchto duší je viac, ako si myslíme. 
Samozrejme, elita zostane vždy elitou, teda len 

                                                             
38 Ž. 67, 36 
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malým počtom. Ale je aj vo svete aj v dnešnej 
modernej spoločnosti. Boh si dokáže vybrať. 

 P. Matthew Grawley hovorí, že na svojich 
misijných cestách nenašiel len jedno dielo 
zmierenia pre každý hriech ľudskej spoloč-
nosti, ale mnoho podnikov na zmierenie. Píše: 
„Nech si nikto nemyslí, že táto generácia duší, 
ušľachtilých až k hrdinstvu, vymrela. Nie! Sám 
som našiel vo veľkých mestách a na vidieku 
vyvolené duše s oslnivou vnútornou krásou.“ 

 V čase revolúcie sa vyšetrujúci sudca 
Revolučného tribunálu opýtal zbožného 
dievčaťa Margaret Deponsovej: „Čo si myslíš  
o náboženstve?“ Dievča odpovedalo jedno-
ducho: „Milujem Boha celým svojím srdcom.“  

 Kto z nás to dokáže povedať tak ako ona? 
Stačí milovať Boha celým srdcom, aby sme sa 
mohli pustiť do diela zmierenia. A ak chceme 
svoju prácu priviesť k vrcholu dokonalosti, 
stačí, aby sme aj počas práce milovali Boha 
celým srdcom.  
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II. REHOĽNÁ DUŠA A ZMIERENIE 

 

Niektoré cesty na svete majú špeciálne 
meno. Jedna z nich sa nazýva Regina viarum - 
Kráľovná ciest; bola to cesta umelcov a básni-
kov a spájala Rím s Gréckom. Druhá sa volala 
Via Sacra - Svätá cesta. Prechádzala cez Palatín, 
viedla cez Fórum až ku Kapitolu; tou cestou 
chodievali víťazi. 

 Existuje aj tretia cesta Via dolorosa - bolest-
ná cesta, cesta kríža. Vedie z Antóniovej 
pevnosti, kde býval Pilát, do Jeruzalema a cez 
dom Annáša a Kajfáša na vrchol Kalvárie. Po 
tejto ceste kráčal náš Božský Spasiteľ a denne 
po nej putujú jeho učeníci, ktorí chcú ísť v 
šľapajach Ukrižovaného. Je to bolestná cesta, 
alebo ako hovorí Kempenský, cesta kráľovská, 
kráľovská cesta svätého kríža.  

 V každom povolaní môžeme dospieť  
k vrúcnemu spojeniu s Bohom. Už v krste 
svätom sa milosťou posväcujúcou sa Boh  
s nami spája podivuhodným spôsobom.39   

                                                             
39 O tomto úchvatnom tajomstve našej účasti v Božskom živote hovorí kniha R. Plus „Bůh v nás“. Český 
preklad vyšiel v Edícii Smíru, Přerov, Šířava 7, 1929. Str. 298. 
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 Ale ak je Boh snúbencom každej duše, ktorá 
prijala svätý krst a je v milosti, o čo viac je 
snúbencom duše, ktorá kráča nielen po ceste 
prikázaní, ale ktorú si Boh od večnosti vyvolil 
pre svoju osobitnú službu, na ktorú od začiatku 
osobitne myslel, ktorú si pritiahol k sebe  
a osobitne posvätil! 

 Ak je duša už spojená s Bohom svätým 
krstom, čo môžeme povedať o tom, keď sa Boh 
spája s vyvolenou dušou sľubom čistoty  
a rehoľnými sľubmi? Ako nevesta má mať 
podiel na všetkom, čo patrí jej snúbencovi. 
Zdieľa s ním radosti, bolesti, starosti, obavy, 
všetky jeho túžby. Sú jedno srdce a jedna duša. 

 Ak to s Bohom myslí vážne a úprimne, 
povie Kristovi Pánovi: „Láska za lásku, život za 
život, krv za krv, obeť za obeť! Čo je tvoje, je aj 
moje! Už nemôžeš trpieť, ale svoje poslanie si 
zveril mne. Bezvýhradne sa venujem úlohe 
zmierenia.  

 Aby som ťa potešila, aby som spolu s tebou 
zachraňovala duše, za ktoré si sa vydal na smrť, 
budem trpieť za tých, čo sa hriešne radujú, 
milovať za tých, čo ťa urážajú, pokorovať sa za 
tých, čo sa chvália, kajať sa za tých, čo sa ti 
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vysmievajú, dať ti celé svoje srdce za tých, čo ťa 
zavrhujú hriechom. 

 Ó, môj Ježišu, ty si už vo mne milosťou, 
ktorú si mi dal vo svojom svätom krste. 
Rehoľnými sľubmi sa so mnou spájaš ešte 
vrúcnejšie. S radosťou objímam kríž a odvažu-
jem sa bozkávať tvoje Božské rany. Bozkávam 
rany tvojich najsvätejších rúk na uzmierenie za 
tých, ktorí páchajú zlo. Bozkávam čelo 
rozdrásané tŕním na uzmierenie za tých, ktorí 
na teba buď vôbec nemyslia, alebo myslia len 
vtedy, keď ťa urážajú. Bozkávam ranu tvojho 
Srdca na uzmierenie za tých, ktorí ťa buď vôbec 
nemilujú, alebo ťa milujú málo. 

 To však nestačí. Celý svoj život túžim 
opečiatkovať pečaťou tvojho utrpenia. Ja som 
však ničota a bieda. Ale jedna myšlienka ma 
upokojuje. Myšlienka, že na hostiu stačí trochu 
obilia, trochu mletého zrna. Hostia je maličká: 
Svoj život urobím skrytým a pokorným. Pán 
Ježiš „musí rásť a ja sa musím umenšovať.“40 Je 
belostná: mojím ideálom bude anjelská čistota. 
Dá so sebou činiť, čo chce kňaz: budem sa 
usilovať o dokonalú poslušnosť vo všetkom.“ 
                                                             
40 Ján 3, 30 
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 Sľuby rehoľného života si svojou povahou 
vyžadujú, aby sa duša zasvätila životu 
ukrižovaného. Ale nejedna rehoľná osoba sa 
snaží ešte o viac. Za vedúcu myšlienku každého 
skutku si volí obetu: obetu bez úľavy a čo 
najväčšiu, obetu neustálu, radikálnu, obetu  
s Kristom za duše. Túži po tom, aby sa  
s Ježišom mohla nielen trochu, ale doslovne  
a čo najviac podeliť o jeho vykupiteľskú obetu. 

 Nehovoríme o dušiach osobitne vyvole-
ných. Hovoríme o rehoľnom povolaní všeobec-
ne a hovoríme: v každom povolaní môžeme  
a máme byť zmiernou obetou. 

 Hromadia sa tu trosky a sutiny, ale niet 
pracovníkov, ktorí by ich odstránili. Niekto sa 
zastaví a prehovorí: „Áno, niekto by sa o to mal 
postarať. Ale prečo by som to mal byť ja?“ 

 Iní, je ich však málo, hovoria pokorne, ale 
rozhodne: „Niekto by sa o to mal postarať. 
Prečo nie ja?“ A idú. To je rehoľné povolanie, 
ktoré je inšpirované túžbou po zmierení. 

 Takéto odhodlané duše idú za svojím 
rehoľným povolaním napriek všetkým prekáž-
kam. Niektorí ich chcú zadržať, ale oni 
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odchádzajú. „Majster je tam a volá ťa!“41 Vzácne 
rodinné väzby sa musia pretrhnúť. Aký to má 
význam? S Božou pomocou budú zlomené. 
„Keby som mala sto otcov a sto matiek, odišla 
by som!“ hovorí svätá Jana z Arku. Hovorme 
ako ona! Sto matiek. V takýchto chvíľach stačí 
mať jednu. Ale my odchádzame. Bolesť nie je 
prekážkou odhodlania. „Musím byť s krá-
ľom!“42 je posledným slovom všetkých duší, 
ktoré počuli volanie: „Poď, Božia dcéra, poď!“ 
Boh im dá odvahu poslúchať. 

 Svet tomu nerozumie. Svet takýmto veciam 
vôbec nerozumie. Keď to uvidí, zahučí: 
„Hlúposť!“ ... ak sa vôbec odváži niečo povedať.   

 Bláznovstvo? Áno! Kňaz Gayrand raz vo 
francúzskom parlamente obhajoval kongregá-
ciu, ktorú chceli vyhnať z Francúzska. Pripome-
nul vznešenú veľkosť vyvolených duší, ktoré 
opúšťajú svet a sú bleskozvodom Božej 
spravodlivosti, žijúc ukrižovaným životom  
s Kristom. Hovoril o rehoľných bratoch svätého 
Jána, ktorí trávia svoj život v službe choro-
myseľným. Spomenul Malé sestry chudobných, 

                                                             
41 Ján 11.28  
42 Sv. Jana z Arku 
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ktoré sa živia zvyškami jedla svojich „starcov 
a stareniek“ a s chorými žijú len z almužny. 

 „Ale títo ľudia sú šialení!“ Zvolal niekto 
zľava. „Áno, pán Alleman," odvetil M. Gayrand  
a postavil sa vzpriamene, aby mohol lepšie 
zmerať morálnu maličkosť toho, kto ho vyrušil. 
„Áno, tí ľudia sú blázni. Ich bláznovstvo je 
známe už dávno. Sv. Pavol ho nazval „bláznov-
stvom kríža.“ 43 

Bláznovstvo existuje, ale nie tam, kde si ho 
svet predstavuje. 

 Bláznovstvo kríža! Všetci, ktorí sú zachvá-
tení týmto bláznovstvom, kedysi videli Ježiša 
Krista ako muža bolesti, ktorý kráčal krížovou 
cestou. Ticho im povedal: „Poďte za mnou!“44  
A hneď sa v nich zrodila túžba odovzdať mu 
celú svoju bytosť, odovzdať sa mu, trpieť s ním, 
sprevádzať ho všade, aj na Olivovú horu,  
na Ecce homo, až na kríž, kde za nás zomrel, 
pokrytý krvou. 

 Ako často sme už pozorovali kríž! Nikdy 
sme to však ešte úplne nepochopili. Zvyk, že 
naň často pozeráme, nám bráni vidieť ho.  
                                                             
43 1. Kor. 1, 18 
44 Mat. 16, 24 
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 Ak sa na kríž pozeráme s pravým 
pochopením, nemáme odvahu žiť bez kríža. 
Jednej nastávajúcej karmelitánke popisovali 
prísny život v kláštore, aby ju odhovorili od 
rehoľného života. „Budem mať v cele kríž?  
„Áno.“ „Tak to mi stačí. Nič pre mňa nebude 
príliš ťažké.“ 

 Tajomstvo zmiernych povolaní je: Ježiš bol 
chudobný, ja si volím tiež chudobu. Ježiš trpel, 
ja prijmem utrpenie. Bol fackovaný, prijmem 
opovrhnutie, vyprahnutosť, zabudnutie. Kris-
tus bol ukrižovaný, chcem kríž.  

 Jedného dňa sa svätej Margite Márii 
Alacoque zjavil Pán Ježiš, ktorý držal v každej 
ruke obraz. Jeden z nich predstavoval 
najšťastnejší život, aký si Margita Mária vedela 
predstaviť; druhý predstavoval opovrhovanú 
bytosť, ktorá trpela ponížením, potupou, 
znechutením a najrozmanitejším utrpením tela 
i duše. Božský Spasiteľ sa jej spýtal: „Ktorý si 
vyberieš?“ Svätá bez rozpakov naťahuje ruku 
po utrpení. 

 Svätá Margita Mária sa od začiatku 
usilovala o svätosť, ktorá by nebola príliš 
bolestná. Vyznáva, že hľadala v životoch 
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svätých, aby zistila, kto z nich netrpel. Nenašla 
takého a musela uznať, že taký svätý 
neexistuje. 

 Ctih. M. Marie Deluil-Martigny hovorievala: 
„Ak mi Pán Boh dá vybrať, radšej prijmem kríž 
bez útechy ako útechu bez kríža.“  

 Odkiaľ sa berie táto zvláštna náklonnosť, 
táto mimoriadna záľuba, hoci utrpenie je tak 
proti prirodzenosti? Je to preto, lebo duša 
spoznala, že iba utrpenie ju môže spojiť  
s Ježišom Kristom, ktorý je pre ňu všetkým. Vo 
všetkom ostatnom je vzdialenosť príliš veľká: 
nekonečno - ničota; nesmierne bohatstvo - 
úplná chudoba!  Ako je možné sa tu zblížiť?   
A predsa, Bohočlovek, Ježiš Kristus, je mužom 
bolesti. Priblížila som sa k nemu so svojou 
bolesťou. Cestou, ktorou prešiel on, aby prišiel 
ku mne, môže prejsť aj moja duša, aby prišla  
k nemu.   

 Huysmans hovorí, že takmer všetci Kristovi 
služobníci sú jeho zmiernymi obetami. To však 
nie je ich jediná úloha. Niektorí majú aj osobné 
poslanie: obracať hriešnikov, kázať ľuďom, 
pozdvihovať v rádoch upadajúcu disciplínu 
alebo ešte iné úlohy, o ktorých často vie len 
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Boh. Všetci sú však povolaní priniesť svoj 
podiel utrpenia do spoločného pokladu svätej 
Cirkvi. Všetci sú vyzvaní, aby priniesli obetu 
Božskému Majstrovi ako neomylný dôkaz 
pravej lásky. 

 Ale aj medzi svätcami a svätými ženami sú 
duše, ktoré sú stále osobitne vyvolené na 
zmierenie. „Ešte viac utrpenia!“ šepká umie-
rajúci svätý František Xaverský. „Trpieť  
a byť opovrhovaný!“ hovorí svätý Ján z Kríža. 

 V tejto práci uvádzame príklad niekoľkých 
zmiernych obiet medzi kňazmi; môžeme k nim 
pridať bl. Colombiera, duchovného vodcu 
svätej Margity Márie Alacoque, M. Oliera, P. 
Surina, P. Ginhaca; z laikov najmä Leo Duponta, 
svätca z Tours. 

 Zdá sa však, že túžba po zmierení je vložená 
najmä do sŕdc žien. Huysmans to vysvetľuje 
takto: „Zdá sa, že Boh im osobitne vyhradil 
úlohu zmierenia. Muži majú širšiu a hlučnejšiu 
úlohu, pôsobia viac navonok: zakladajú alebo 
reformujú rády, obracajú pohanov, výrečne 
vystupujú z kazateľníc, zatiaľ čo pasívnejšia 
žena, ktorá nemá prístup ku kňazstvu, trpí  
v ústraní. Pravdou je, že jej duša a povaha je 
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viac naklonená láske, je oddanejšia a menej 
sebecká než duše a povaha mužov. Zároveň je 
citovejšia, otvorenejšia dojmom. Pán Ježiš v nej 
nachádza horlivejšie prijatie; je pozorná, nežná, 
starostlivá, čo muž, ak nie je svätý František  
z Assisi, nedokáže.  Preto medzi nimi Božský 
Spasiteľ často nachádza svoje vyvolené 
zmierne obety.“ 

 „Vždy trpieť a zomrieť!“ hovorí svätá 
Terézia z Avily. „Nie,“ opravuje ju svätá 
Magdaléna z Pazzy, „vždy trpieť a nezomrieť!“ 

 Marcelina Pauper, ktorá sa obetovala Bohu 
na uzmierenie za urážky Najsvätejšej sviatosti, 
sa vyznáva: „Môj život je sladký očistec,  
v ktorom telo trpí, ale duša sa raduje.“ Svätá 
Lidvina vo svojich najkrutejších bolestiach 
hovorí: „Neľutuj ma, som šťastná! A keby mi 
stačilo pomodliť sa jeden Zdravas, aby som 
bola uzdravená, nepomodlila by som sa ho.“ 

 Nech si nikto nemyslí: „To bolo predtým, 
teraz také duše nie sú!“ Ale existujú. Jedna  
z nich hovorí: „Potrebujem trpieť a chcem 
trpieť, pretože Ježiš trpel za mňa a pretože Boh 
to žiada na uzmierenie za zločiny sveta. Chcem 
trpieť, pretože utrpenie je najsilnejšia 
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modlitba, pretože bolesť očisťuje, povznáša, 
pretože je v nej šťastie. A moja duša túži po 
skutočnom šťastí. Trpieť, trpieť aj sto rokov, ak 
to bude potrebné pre spásu duší a pre Božiu 
slávu!“ 

 Koľko duší, ktoré svet nepozná, ktoré 
pozná len sám Boh, ktoré sa obetujú celým 
srdcom pre zmierenie!  Z tých, ktorých Boh 
zjavuje svetu, aby ho posilnil a možno aj 
zahanbil, spomenieme okrem svätej Margity 
Márie Alacoque najmä Máriu od Božského 
Srdca Droste-Vischeringovú, M. Kláru Moeso-
vú, M. Fideliu Weissovú. 

 Buďme si vedomí, že prvými a najúčinnej-
šími robotníkmi pre kráľovstvo Božie sú vždy 
tí, ktorí trpia a uzmierujú. 

 

III. KŇAZSKÁ DUŠA A ZMIERENIE 

 

G. Goyau nazýva svätú omšu najdôležitejšou 
udalosťou v dejinách ľudstva a dodáva:  

 „Kňaz každý deň umožňuje Bohu 
Vykupiteľovi účinne zasahovať do osudov 
ľudskej spoločnosti. Vkladá Božie výkupné do 
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vzbury našich každodenných hriechov. 
Vyzdvihuje obetu nad chaos chýb verejných aj 
tajných. 

 Pre väčšinu ľudí sa toto prenikanie 
ľudských dejín mnohonásobnou a jedinou 
Božskou obetou javí ako všedný obrad. 
Prostredníctvom kňazov sa však podieľajú na 
opakovaní rozhodujúcej hodiny, v ktorej bola 
našej spravodlivo vydedenej hriešnej zemi 
obnovená plnosť nadprirodzeného života 
dvoma zázrakmi: Vtelením a Vykúpením.  Kňaz 
je pracovník, ktorého si Boh vyvolil, aby 
pokračoval v diele zmiernom, v diele 
Vykupiteľa a ani žiadna, akokoľvek veľká 
pozemská katastrofa, by ho nemala vyrušiť z 
tejto úlohy, ktorá sa v deň jeho kňazskej 
vysviacky stotožnila s jeho večným životom.“ 

 Veľkosť a zodpovednosť kňazstva sa nedá 
vyjadriť menej slovami. Kto je kňaz? 
Pokračovateľ Ježiša Krista. Ježiš Kristus prišiel 
na svet, aby bol veľkňazom svojho Otca, ktorý 
sa môže skloniť pred jeho majestátom 
a uzmierovať ho tak, ako je treba. Kňaz má teda 
napodobňovať Ježiša Krista a obetovať sa s ním 
v adorácii a zmierení. Preto má byť hostiou, 
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obetou spolu s Ježišom Kristom. Svojmu úradu 
rozumie len napoly, ak pri prijímaní aktívnej 
úlohy Ježiša Krista a stávajúc sa rozdávateľom 
Kristovho tela, slova a odpustenia, zároveň 
neprijíma jeho obetnú úlohu.     

 Tu na zemi žil Božský Spasiteľ celý svoj 
život ako hostia, ako obeta. To však 
neuspokojilo jeho túžby. A rozhodol sa predĺžiť 
svoju obetu prostredníctvom kňazstva. Preto 
ustanovil sv. omšu, v ktorej sa krvavá obeta na 
Kalvárii opakuje nekrvavým spôsobom. 

 Na Golgote bol Ježiš Kristus ochranným 
múrom medzi nebom a zemou medzi Božou 
spravodlivosťou a ľudskými hriechmi. Nebeský 
Otec vzhľadom na jeho rany a preliatu krv 
prijal jeho sprostredkovanie. Pri sv. omši je 
Ježiš Kristus tiež hradbou medzi Božou 
spravodlivosťou a hriechmi ľudí. Každé 
pozdvihovanie kompenzuje množstvo našich 
pokleskov a pádov do hriechov, a to preto, lebo 
sila Najsvätejšej krvi a svätých rán je rovnaká. 

 Neexistuje žiadna dvojitá obeta. Je to tá istá 
obeta ako na Kalvárii, len sa prejavuje inak. 
Tridentský koncil o tom hovorí veľmi presne: 
tá istá obeta, ten istý kňaz ako na kríži, len 
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spôsob obetovania je rozdielny. Na kríži obeta 
krvavá, na oltári tiež obeta, ale nie krvavá.  

 Ale koľko ľudí je prítomných na svätej omši 
a nemá o tomto najsvätejšom tajomstve ani 
potuchy! Ak sa modlia, možno čítajú rôzne 
modlitby, ktoré sú vhodné na iné časy. Niektorí 
poznajú výraz „najsvätejšia obeta“, ale nevedia, 
aká je to istá a hrozná skutočnosť.  

 Rozpráva sa príbeh o dobrosrdečnom 
dedinčanovi, ktorý si v nedeľu pri sv. omši, 
otočený chrbtom k oltáru, uctil starý misijný 
kríž visiaci na stĺpe, a keď mu niekto 
pripomenul, že Pán Boh je na oltári, odpovedal: 
„Možno tvoj, ale môj je tu.“ Takto uvažuje viac 
ľudí, ako si myslíme. Ale čí aj tí, ktorí vedia, že 
obeta na oltári je tou istou obetou ako  
na Kalvárii, či sú si vedomí toho, že ak chcú byť 
prítomní na svätej omši v duchu Cirkvi a podľa 
úmyslu Ježiša Krista, že sú prísne povinní 
obetovať sa spolu so svätou hostiou, ktorá sa 
obetuje Bohu?  

 Ale nevyhnutnosť zjednotenia vlastnej 
obety s Kristovou obetou pri svätej omši je 
zrejmá z množstva dokumentov, ktoré pochá-
dzajú buď priamo zo samotného pojmu svätej 
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omše a jej trvania od najstarších čias, alebo  
z katolíckej tradície od počiatku, zo všeobec-
ného učenia Otcov o Eucharistii, z liturgie 
svätej omše atď. Bez ohľadu na to, ako ďaleko 
zájdeme do dejín sviatostnej obety ako úkonu 
pobožnosti, vidíme, že obeta sa prináša za 
prítomných, aby vzdali Bohu úctu a zmierenie. 
Toto zastúpenie by bolo čisto iba vonkajším 
úkonom, keby veriaci prejav svojej zbožnosti  
a ľútosti nevyjadrili Bohu prostredníctvom 
kňaza a spolu s ním.  

 V Starom zákone každý položil ruku na 
obetu na znak toho, že sa s ňou spája. Teraz 
kňaz robí to isté a povie v množnom čísle: 
„Prosíme teba Pane, prijmi teda uzmierený túto 
obetu svojich služobníkov i celej svojej 
rodiny...“45 Mnohé modlitby pri svätej omši 
majú vyjadriť spojenie kňaza a veriacich  
so Spasiteľom, spojenie malých obiet s veľkou 
obetou: „My, tvoji služobníci, a tiež tvoj ľud...“46  

  V prvých kresťanských časoch každý 
veriaci prinášal svoju obetu, časť chleba a vína 
na premenenie, ako symbol svojej duchovnej 
účasti na obete.  Ježiš Kristus je celý so svojím 
                                                             
45 Rímsky misál 
46 Tamtiež 
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mystickým telom. Jeho obeta bude teda celá len 
vtedy, ak sa obeta kňaza a veriacich spojí s jeho 
obetou. 

 Žiaľ, príliš veľa kresťanov je vzdialených od 
tohto ideálu, ktorý by mal byť pravidlom 
každého kresťana a ešte viac pravidlom 
každého kňaza. Akým krásnym miestom by 
bola svätá Cirkev, keby všetci kňazi takto 
chápali zákon svojej obety! 

 Kňaz, ktorý plne chápe svätú omšu a plne ju 
prežíva, by všetko robil so svojou Hostiou a nič 
by nerobil bez nej. „Per Ipsum, et cum Ipso, et 
in Ipso!“ „Všetko skrze Ježiša Hostiu, s Ježišom 
Hostiou, v Ježišovi Hostii!" Žiť a nežiť život 
neustálej obety by pre neho nemalo zmysel. 

Je však možné, že keďže je slabý, často 
ochabne. Jeho ideál však vždy zostane: „Byť 
mužom najsvätejšej obety, mužom obety!“ 
Sestra Mons. D'Hulsta mu poslala obrázok  
k jeho vysväteniu, na ktorého zadnú stranu 
napísala: „Nebuď taký kňaz, aby si zároveň 
nebol aj hostiou!“ 

  Ale nielen pravdivé a úplné pochopenie  
sv. omše by malo prirodzene viesť každého 
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kresťana, a ešte viac každého kňaza, k tomu, 
aby sa obetoval Bohu vždy, keď je prítomný na 
sv. omši alebo ju slúži. Pravé a úplné 
pochopenie svätého prijímania by rovnako 
malo nútiť každého veriaceho, a tým skôr 
každého kňaza, aby sa obetoval Bohu 
zakaždým, keď má to šťastie prijať Ježiša - 
Hostiu. 

 Existuje dvojaký spôsob svätého prijíma-
nia, rovnako podstatný, rovnako dogmatický, 
prijímanie ako spojenie so životom Ježiša 
Krista a prijímanie ako spojenie s jeho obetou, 
jeho smrťou. V praxi však tieto dva princípy nie 
sú rovnako obvyklé. Väčšina komunikantov, 
ktorí prichádzajú k Pánovmu stolu, sa túži 
spojiť so životom Spasiteľa. Koľkí poznajú a 
hľadajú účasť na jeho obeti, na jeho smrti? 

 „Nezabúdajte,“ povedal apoštol Korinťa-
nom, „že pri každom prijímaní zvestujete 
Pánovu smrť.“47 Nasledovanie Krista nehovorí 
inak: „Ja som sa s rukami vystretými na kríži a 
s obnaženým telom dobrovoľne obetoval Bohu 
Otcovi za tvoje hriechy, takže vo mne nezostalo 
nič, čo by nebolo obetou na uzmierenie Boha:  
                                                             
47 1. Kor. 11, 26 
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A tak aj ty sa mi musíš každodenne pri svätej 
omši obetovať celou svojou silou a citmi, čo 
najhorlivejšie v čistej a svätej obete.“ 48  

 Svätý Pavol ešte hovorí: „Nemajú azda tí, čo 
jedia obety, účasť aj na oltári?“49  Jesť obetu 
znamenalo rovnako ako položiť sa na oltár  
a chcieť byť považovaný za súčasť obety. 
Korinťania to vedeli. Apoštol nám len pripomí-
na, že v Novom zákone to nie je inak  
a že účelom našej účasti na obete je spojenie sa 
s ukrižovaným Kristom, spojenie sa s ním. 

 Prijímať znamená rovnako ako zjednotiť sa 
s Hostiou, duchovne sa s ňou obetovať, to 
znamená ponúknuť svoje telo, aby „bolo 
ukrižované aj s vášňami a túžbami“50, obetovať 
svoj život, svoju prácu, svoje bolesti, svoje 
modlitby Ježišovi Kristovi a prosiť ho, aby nás 
prenikol svojím obetným duchom. V spoločen-
stve so svätou Hostiou očisťujme a posväcuj-
me svoje city a myšlienky, svoje srdcia, duše  
a telá, a preto prinášajme potrebné obety.  

 Sväté prijímanie nemá byť len pokladom, 
ktorý prijímame, ale aj pokladom, ktorý 
                                                             
48 Nasl. Krista IV., 8  
49 1. Kor. 10, 18 
50 Gal. 5, 24 
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dávame. Nie je to len prijímanie Hostie, ale aj jej 
dávanie. Oltárnu obetu prijímame hodne len 
vtedy, keď v duchu zbožnosti a lásky obetujeme 
na oltári seba samých ako obetu. 

 Táto dvojitá funkcia veriacich pri sv. omši, 
ktorá z nich robí obetujúcich aj obetovaných, je 
tak skutočná, že liturgia obety by sa nám inak 
zdala nepochopiteľná. 

 Od toho dňa, keď bude kňaz sám lepšie 
preniknutý týmto učením svätého apoštola 
Pavla, bude sa cítiť povolanejší hlásať veriacim 
nevyhnutnosť obetovať sa s Ježišom, kedykoľ-
vek sa k nemu priblíži. Nie je dosť zmiernych 
obiet. Nie je to preto, že nie je dosť kňazov, 
ktorí by hlboko rozumeli zmiereniu? Ako by 
tomu mali veriaci rozumieť, keď tomu 
nerozumejú kňazi, rozdávatelia Slova? Alebo ak 
ju poznajú, nežijú podľa toho a nesnažia sa 
podľa toho naučiť žiť duše okolo seba. 

 O tejto veci píše jeden vynikajúci kňaz: „Pri 
svojich eucharistických kázňach sa zamerajme 
predovšetkým na to, aby sme na oltároch 
ukazovali živú pamiatku smrti Božského 
Spasiteľa, aby sme do duší vkladali toho 
obetného ducha, ktorý ich urobí obetami spolu 
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s Ježišom v ich každodennom živote. Ak by sme 
konali inak, oslabili by sme tento článok viery  
a spásy. Kážme o tom, ale kážme všetko! Kážme 
o kríži, ktorý po celé stáročia, a dnes viac ako 
kedykoľvek predtým, vábi duše vyvolených, 
čisté a ušľachtilé duše, ktoré boli zapálené 
láskou k utrpeniu a túžili pokračovať  
v Ježišovom utrpení! Kto môže vypovedať 
krásu a plodnosť kríža, ktorý vládne celému 
kresťanskému svetu?  Kto povie, aká je krása  
a plodnosť duší vyvolených, ktoré čerpajú  
zo svätej Hostie obetného ducha a ktorí, 
obetovaní s Ježišom, sú vôňou a spásou našej 
úbohej zeme? Daj nám, Ježišu, aby sme patrili k 
týmto dušiam! Daj, aby pribúdali naším 
poučovaním a vedením!" 

V tomto čase, keď úcta k Najsvätejšej 
sviatosti mimoriadne prekvitá, keď Svätá 
stolica všemožne podporuje časté a každo-
denné sväté prijímanie, usilujme sa, aby všetci, 
ktorí pristupujú k Pánovmu stolu, pristupovali 
k nemu v duchu obety, žili umŕtvene a s láskou 
prijímali tisíce príležitostí na sebazaprenia, 
ktoré sa denne naskytujú!    
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Najhoršia kvapka smútku, v ktorej sa topí 
Božské Srdce Ježišovo, má svoj pôvod v tom, že 
duše, ktoré mu patria, sú sebecké, že zabúdajú, 
že ako doplnok Kristovho utrpenia za svet 
nepatria samy sebe. Mnohým dušiam, ktoré 
často pristupujú k Pánovmu stolu, by viac 
prospelo, keby sv. prijímanie prijímali pre 
Božské Srdce Ježišovo a nie pre seba, teda keby 
nemysleli iba na seba a hľadali predovšetkým 
Božie záujmy.  

Eucharistická zbožnosť takejto duše sa 
približuje tomuto ideálu. Obetný oltár je vždy 
veľkou obetnou školou.  

Sám kňaz totiž vie, že jeho prvá túžba po 
kňazstve bola vlastne vrúcna túžba obetovať 
sa. Vie, že jeho odhodlanie zostať verný 
kňazstvu sa v deň jeho vysviacky spojilo so 
sľubom úplného sebaobetovania, s vedomím 
obety. 

Kto môže povedať, čo už klíči v detskej duši 
pri čítaní životopisu svätého Františka 
Xaverského, svätého Damiána, apoštola 
malomocných, alebo svätého farára z Arsu? 
Nemôžem urobiť aj ja to, čo oni urobili pre 
Krista? Vzorná matka učí svoje malé deti 
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pozorovať kríž a detské srdce chápe, že ak sa 
Pán Ježiš obetoval za ne, mali by sa aj oni 
obetovať za neho. Ako by bolo možné sa mať 
tak dobre, keď Pán Ježiš sa mal tak zle? 

 Niektorí rodičia sa o vzdelávanie svojich 
detí v tejto oblasti vôbec nestarajú. Iní však 
starostlivo vedú svoje deti k ukladaniu malých 
pokání za svoje chyby, aby sa vedeli zapierať  
a vysvetľujú svojim deťom nielen Spasiteľovo 
niekdajšie utrpenie, ale aj súčasné utrpenie 
Božej Cirkvi. Hoci o tom nehovoria výslovne, 
nepriamo deťom ukazujú, že Boh bude neskôr 
niečo žiadať aj od nich. 

Vo Francúzsku počas konfiškácie 
cirkevného majetku vzal istý otec so sebou 
svojho malého syna, keď išiel brániť kostol a vo 
chvíli, keď nepriatelia vtrhli do brány, zdvihol 
ho nad hlavu, aby dobre videl, ako sa bránia 
Božie slobody. 

Matka Msgr. Quélen vzala svojho syna 
počas revolúcie do žalára s väznenými 
karmelitánmi, aby videl, ako sa zaobchádza  
s Kristovými kňazmi. 
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Kňaz vie, že keď sa zaväzuje ku kňazstvu, 
zaväzuje sa aj k obete. „Prijmite moc prinášať 
Božskú obetu,“ povedal mu biskup. Čohokoľvek 
sa dotkneš, patény, kalicha ... mysli na to, že sa 
dotýkaš nástrojov svojej obety. Imitamini quod 
tractatis. Tvojou úlohou bude dotýkať sa 
Hostie. Pamätaj, že musíš nasledovať toho, 
ktorého denne držíš v rukách a žiť aj ako obeta. 
Quatenus mortis dominicae mysterium 
celebrantes, mertificare membra vestra a vitiis 
et concupiscentiis procuretis. Kristus zomrel. 
Ži umŕtvený ako obeta s jeho obetou. Inak 
nebudeš pravým kňazom. Tvojou hlavnou 
starosťou má byť, aby si svoj život zladil podľa  
života Kristovho.  

M. Olier hovorí, že sa rád pozeral do kostola 
cez štrbiny vo dverách. Vidiac horiace lampy 
hovorieval: „Ó, akí ste šťastní, že sa môžete 
úplne obetovať na Božiu slávu a večne horieť 
na jeho počesť!“ Úlohou kňazov je obetovať sa 
týmto spôsobom. Ak sa všetkým kresťanom 
hovorí, že majú prinášať svoje telo ako živú 
obetu51, o čo viac to platí pre kňazov, ktorí 
každý deň hovoria: „Toto je moje telo!“ 

                                                             
51 Rim. 12, 1 
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Svätí kňazi nám dávajú krásne príklady, 
ako praktizovať tohto ducha obety, o ktorom 
vedia, že je základom kňazstva.  

Páter Perreyve v deň svojej vysviacky prosí 
Boha o tri milosti: aby sa nikdy nedopustil 
veľkej chyby, aby vždy zostal pokorným 
kňazom a aby mu bolo dovolené preliať svoju 
krv za Ježiša Krista. Predtým, ako odovzdal 
svoju vznešenú dušu Bohu, napísal meditáciu  
o kňazskej smrti, v ktorej hovorí, že kňazi by sa 
mali pozerať na smrť ako na jeden zo svojich 
kňazských úkonov. Je to ich posledná sv. omša. 
Majú svoje umieranie začať v čistote, pokračo-
vať umŕtvovaním a skončiť skutočnou smrťou, 
ktorá je ich poslednou obetou. V tom sa majú od 
začiatku cvičiť, aby zomreli ako Božský 
Spasiteľ. 

Mnohí kňazi, ktorí museli ísť vo Francúzsku 
do vojny, tušiac, že Boh od nich pravdepodobne 
bude žiadať obetu života, sa mu obetovali 
celým srdcom v dokonalej obete. Páter Gilbert 
de Gironde píše: „Aké krásne je zomrieť mladý 
ako kňaz, ako vojak v boji, na pochode do útoku, 
v plnej kňazskej službe, dávajúc možno rozhre-
šenie, prelievajúc svoju krv za Cirkev, za vlasť, 
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za svojich priateľov, za všetkých, ktorí majú v 
srdci ten istý ideál ako ja a tiež za iných, aby 
poznali radosť, ktorá pochádza z viery!“  

 P. Liégeard napísal: „Obetujem svoj život, 
aby sa rozptýlili nedorozumenia medzi 
francúzskym ľudom a kňazmi.“ A ďalší 
seminarista: „Prosím, nech je moja obeta 
dokonalá. Aký význam má život, ktorý by ma 
čakal v budúcnosti, aký význam majú duše, 
ktoré by som mal neskôr zachrániť, ak Boh 
teraz chce, aby som zomrel za uzmierenie?“  

P. Buathier vo svojej knihe „Le sacrifice“ 
napísal: „Neznáma duša opúšťa tento svet. 
Nikto ju nepozná a nikto sa na ňu nepýta. Sotva 
si najbližší susedia uvedomia, že zomrela.  
A čoskoro na ňu zabudne aj tých pár priateľov 
a známych. Ale Boh nezabúda. Pozná a miluje 
túto pokornú, čistú dušu. Vo svojej skrytej 
samote bola stále spojená s Ježišom a jeho 
veľkou zmiernou obetou na Kalvárii. Vedela, že 
vďaka tomu je jej obyčajný život mimoriadne 
záslužný. Vedela, že svojím spojením s Kristo-
vou obetou môže odčiniť nielen svoje viny, ale 
aj hriechy iných, a že svojou smrťou s Kristom 
a pre Krista dá život mnohým iným dušiam. 
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Preto bolo jediným cieľom jej myslenia 
a jedinou jej túžbou spojenie s Kristovou 
obetou na kríži. A Boh milostivo jej obetu prijal 
a jej posledná trpká smrteľná úzkosť bola 
presvetlená odleskom nesmrteľnej slávy  
a večného pokoja. 

Pre túto vernú nasledovníčku Ukrižova-
ného bola smrť prejavom najvyššej a najho-
rúcejšej lásky. My, obyčajní ľudia, to nedoká-
žeme pochopiť, môžeme sa tomu len čudovať. 
Ale anjeli Boží požehnávajú túto dušu a jej 
ukrižovaný Božský Snúbenec jej na hlavu 
kladie korunu nevýslovnej slávy.“  

Smrť tých, ktorí sa takto obetujú na obetu 
zmierenia so svojím Božským Majstrom, nie je 
niečo, čo prichádza náhle, ale niečo, čo je 
pripravované a chcené. Nie je to improvizácia, 
ale len dôsledok. Ak sa budeme denne obetovať  
v každodennom živote umŕtvovaním, čistotou, 
pokorou, horlivosťou, určite budeme pripra-
vení na to, aby sa naša obeta prejavila tak 
šľachetne, dokonale aj v poslednej minúte, 
ktorá život uzatvára. Ako sme už povedali, tieto 
hrdinské duše zomreli len preto, že sa na to 
dlho pripravovali.  
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KNIHA TRETIA. AKO SA UZMIEROVAŤ?  

  

Všetci kresťania sa majú uzmierovať, ale 
nie všetci rovnako. Napríklad matka rodiny 
môže byť zmiernou obetou, ale nie tak ako 
mníška. Povinnosti stavu, vedenie milosťou  
a poslušnosť sú faktory, ktoré treba dodržiavať 
a ktoré určujú mieru pre každého z tých, ktorí 
sú ochotní kráčať po kráľovskej ceste 
zmierenia. 

 Podľa väčšej alebo menšej veľkodušnosti 
možno pozorovať dva stupne ako sa duša 
obetuje myšlienke zmierenia. Konkrétne: 
zmierenie v bežnom kresťanskom živote  
a zmierenie v dokonalom kresťanskom živote. 

 

I. AKO SA UZMIEROVAŤ V BEŽNOM 

KRESŤANSKOM ŽIVOTE? 

 

Hovorí sa, že zmierenie sa dá uskutočniť 
len v rehoľnom živote a to prísnym pokáním. 
Ale nie je to tak. Zmierenie nezávisí ani tak od 
počtu skutkov ako od ducha. 
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 Preto si musíme v prvom rade uvedomiť, že 
existuje jeden ukrižovaný Boh, ukrižovaný za 
nás a že okolo nás sú duše, ktoré hynú a že 
týchto duší je veľmi veľa. Zdá sa, že to nič nie je, 
ale koľko kresťanov to nevie! Ak žijeme pod 
vplyvom týchto myšlienok, máme ducha 
zmierenia.  

 Kánonik Leroux hovorí: „Život zmierenia 
nie je sám o sebe osobitným útvarom 
kresťanského života, ale nie je ani obyčajným 
životom. Nie je u všetkých veriacich, pretože si 
vyžaduje uskutočnenie kresťanského ideálu, čo 
je vzácnejšie, než si myslíme a pretože nie 
každá duša, ktorá pracuje na svojom posvätení, 
inklinuje k osobitnému životu zmierenia." 

 Kresťanská duša, ovládaná myšlienkou 
zmierenia, si je vedomá, že predovšetkým musí 
byť verná krstnej zmluve, Božím a cirkevným 
prikázaniam, nie však verná ako väčšina ľudí, 
ale verná dokonale, bez kompromisov, bez 
ústupkov v súkromnom, rodinnom a spoločen-
skom živote. Pritom má dostatok príležitostí 
dokázať svoju vieru takmer hrdinským 
spôsobom. Ale čo všetko ľudia okolo nás 
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nerobia pre svet, pre módu! A čo robia pre 
duše, pre Ježiša Krista?  

 Niektorým kresťanom sme už vyčítali, že sa 
snažia žiť náboženstvo, ktoré nie je príliš 
nepohodlné. Ale Spasiteľov kríž je kríž, ktorý 
križuje. Ako málo tomu rozumejú kresťania, 
ktorí sa starostlivo chránia aj pred najmenším 
pokáním, ktoré Cirkev nariaďuje!  

 Ďalej si duša ovládaná zmierením musí byť 
vedomá, že má v tomto duchu prijímať obete, 
ktoré jej ukladajú okolnosti. Je ich viac než 
dosť: chudoba, choroba, smrť, smútok, poníže-
nie atď.. Život je ich plný. 

 Ľudské radosti v živote sú ako kamene  
v brode: neisté a vzdialené. Ak šliapneme na 
jeden, musíme rýchlo preskočiť na druhý, 
potom na ďalší atď.. Škoda, že tak málo ľudí vie, 
ako profitovať zo svojich sĺz a utrpenia!  
S kapitálom bolesti, ktorý nám život podáva, by 
sme mohli získať nespočetné zásluhy. Ale 
väčšina ľudí na to ani nepomyslí. Kríže, ktoré 
by im mohli byť zdrojom zásluh pre nebo a pre 
duše, sú pre nich len príležitosťou k netrpez-
livosti a hriechu. 
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 Nesťažujeme sa a neútočíme na Boha hneď, 
ako sa nás dotkne bolesť? Pán Ježiš povedal 
svätej Gertrúde: „Bol by som veľmi rád, keby 
moji priatelia boli presvedčení, že ak ich 
niekedy nútim, aby mi s námahou slúžili, akoby 
na ich vlastný účet, robím to vždy len pre ich 
väčšie dobro. Chcel by som, aby vo svojich 
bolestiach videli dôkaz mojej otcovskej 
dobroty.“ 

 Vyvolené kresťanské duše chápu Božského 
Spasiteľa. 

 Ampèrova mladá manželka krátko po 
svadbe nebezpečne ochorela. Ampère s veľkou 
bolesťou píše: „Môj Bože, ďakujem ti. Cítim, že 
chceš, aby som žil len pre teba, aby som ti 
zasvätil celý svoj život. Zoberieš mi všetko moje 
pozemské šťastie? Ty si pánom všetkého, môj 
Bože. Moje chyby si tento trest zaslúžia. Ale 
možno ešte počuješ hlas svojho milosrden-
stva!“ 

  Akú silu môže dať hlboká viera ľudskému 
srdcu! 

 Jedna matka sa dozvedá, že jej syn je hrozne 
zranený granátom, ale že hrdinsky trpí. Píše:  
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„L. prežíva pravé mučeníctvo s Pánom Ježišom. 
Ďakujem Bohu za to, že ho pripojuje k vyku-
piteľskému utrpeniu na Kalvárii. My vo svojej 
bolesti nechápeme milosrdenstvo, ktoré sa 
skrýva v skúškach. Myslím si však, že v nebi 
uvidíme cenu týchto bolestných obetí.“ 
Zranený muž chcel byť kňazom. Matka o tom 
hovorí: „Čo na tom záleží, či sa Bohu obetujeme 
takým alebo onakým spôsobom? Len nech si 
Kristus Pán vezme, čo chce a nech len má zo 
svojho stvorenia všetku slávu, ktorú si praje. Ak 
L. nemôže byť kňazom, bude obetou, ako bol 
Pán Ježiš. Kto by teda nariekal, že sa s ním 
zaobchádza ako s Božím Synom?" 

 O nejaký čas neskôr padol aj jeho brat. 
Matka zbožne hovorí: „Dostali sme ho od Boha, 
aby sme ho priviedli do neba. Už je v cieli. Je to 
také jednoduché, ale pre nás veľmi ťažké, 
pretože naša viera je stále slabá.“  

 Koľko matiek, koľko sestier, koľko manže-
liek a snúbeniek odsúdila vojna na bolestné 
obety! Kiež by mali odvahu premeniť uloženú 
obetu na obetu dobrovoľnú a povedať Bohu: 
„Ďakujem ti, Pane, že si ma takto pripojil k 
svojmu krížu. Chcel si jeho krv. Chcel si moje 
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slzy. Dám ti všetko. Sama od seba by som 
možno nemala odvahu povedať ti, aby si si ho 
vzal. Teraz, keď si mi ho odňal, chcem mať 
odvahu, aby som ti povedala, že si to tak dobre 
učinil. Aspoň zašepkám: „Amen, je to dobre 
tak!“ P. Ramiére hovorí: „Duša sa môže  
s Bohom spojiť modlitbou, môže sa s ním spojiť 
prácou, ale utrpenie, ktoré sme prijali a je 
podľa Božích zámerov, ktoré sme Bohu 
obetovali, utrpenie ktoré milujeme pre Boha, 
spája dušu s Bohom najvrúcnejšie. Takéto 
utrpenie je najlepšou zo všetkých modlitieb, 
najplodnejšou zo všetkých prác.“  

 Aj iní učitelia duchovného života hovoria, 
že najlepšie sú kríže, ktoré sú nám uložené. 
Kríže, ktoré si vyberáme sami, sú vždy trochu 
nežnejšie, pretože sú naše, takže sú to menšie 
kríže. Preto pokorne a dobrovoľne prijmime 
utrpenie, ktoré je nám ukladané proti našej 
vôli. 

 Je dobrovoľné pokánie vyhradené len pre 
rehoľníkov? Možno si to niektorí myslia. Ale  
v čase, keď toľko ľudí myslí len na zmyselné 
rozkoše, by iste zmiernym obetám neuškodilo 
trochu dobrovoľného umŕtvovania zmyslov. 
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Samozrejme, vždy treba mať na pamäti 
povinnosti stavu a úsudok duchovného vodcu. 

 Sv. farár z Arsu raz povedal: „Obetujme sa 
niekedy Pánu Bohu na týždeň alebo na dva 
týždne na uzmierenie za obrátenie hriešnikov; 
bez smútku znášajme pre tento cieľ zimu  
a horúčavy; odmietnime uspokojovať svoju 
zvedavosť v tom či onom; zrieknime sa 
spoločnosti, ktorá by nám poskytovala 
potešenie...!“ 

 To prispieva k veľkodušnosti. Zdá sa, akoby 
vychádzalo nové svetlo. Zrazu začneme vidieť 
veľa možností k odriekaniu, o ktorých sme 
predtým nevedeli. Možno konečne dospejeme 
aj k poznaniu, že istá miera dobrovoľného 
umŕtvovania tela skutočne patrí k životu. 

 Prostriedkov na zmierenie máme teda 
dostatok. Čo teda ešte chýba? Nemáme dosť 
duší, ktoré by chceli využiť tieto prostriedky, 
ktoré by sa rozhodli bojovať nielen proti 
hriechu, ale aj proti nedokonalostiam, ktoré by 
energicky vykonávali nie mimoriadne cvičenia, 
ale v monotónnom každodennom živote by 
starostlivo plnili najmenšie povinnosti v duchu 
zmierenia. 
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 Veľká láska sa meria práve podľa 
maličkostí. Nie je ťažké robiť veľké veci, k tomu 
máme sklony. Ale obyčajné, všedné veci si 
vyžadujú, aby sme zabúdali na seba. A to 
dokáže len málo ľudí. 

 Mons. Ségur hovorí: „Naše posvätenie je 
stavba zo zrniek piesku a kvapiek vody. 
Potlačiť zvedavosť, zadržať slovo, prerušiť 
riadok, potlačiť spomienku, prečítať si krátko 
milý list a odložiť ho, upokojiť náhlenie, byť 
trpezlivý pri dotieravosti, v dlhej chvíli alebo 
hneď potlačiť náladu, odoprieť si zbytočné 
výdavky, jemne rozptýliť smútok, zmierniť 
radosť pohľadom na Božského Hosťa našej 
duše, prekonať odpor: to sú samé maličkosti, 
ktoré ľudské oko nevidí, ale ktoré vnútorný 
pohľad Ježiša Krista vidí veľmi dobre. Treba 
tomu venovať pozornosť. Sú to prejavy 
vernosti, malé a predsa veľmi veľké a priná-
šajú do duše prúdy milosti.“ 

 Akí sme úbohí, keď sa naša hodnota meria 
podľa takýchto nepatrných sebazaprení!  Ale je 
to tak. Pokiaľ je človek dieťaťom, zdá sa, že je 
pre neho celkom jednoduché stať sa hrdinom 
alebo mučeníkom. Čím viac však dospievame, 
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tým viac chápeme cenu jednoduchého skutku 
cnosti a to, že len Boh nám môže dať silu na 
jeho vykonanie. Buďme vernými pracovníkmi 
aj v tých najmenších úlohách! Nehovorme:  
S čím a ako sa mám uzmierovať? Som stvorenie 
také bezvýznamné, také obyčajné, že nemôžem 
nepovedať s prorokom: „Hľa, nemôžem hovo-
riť, lebo som dieťa.“ 52 Svätí sa môžu zmieriť ale 
ja? 

 Pre zmierenie my sami určite nie sme 
ničím. Ale my a Božia milosť, ktorú nám Boh 
dal, keď sme sa za svoje hriechy pokorili, zverili 
sa mu so svojími slabosťami a prejavili mu 
svoje dobré túžby, to je sila, to je cena väčšia, 
než si myslíme.  Čím Pán Ježiš nakŕmil päťtisíc 
ľudí na púšti? Piatimi chlebmi a dvoma rybami.  
Ani v tom nie je žiadna proporcia. Jedna svätá, 
zmierená duša hovorí: „Boh, aby vytvoril 
hostiu, neberie k tomu zlato, striebro a drahé 
kamene, ale malý kúsok chleba, niečo veľmi 
obyčajné a bezcenné.“ Takto si pokora dodáva 
odvahy. Tieto slová sú veľmi pravdivé a posky-
tujú útechu každému z nás. 

 

                                                             
52 Jerem. 1, 6 
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II. AKO SA ZMIERIŤ V DOKONALOM 

KRESŤANSKOM ŽIVOTE? 

 

Niektorým dušiam obyčajná obeta nestačí. 
Príliš dlho sledovali Ježiša Krista na kríži, príliš 
dôkladne si zmerali hĺbku ľudskej biedy  
a nemôžu netúžiť po tom, aby boli spolu  
s Kristom výkupným za blížneho a to najväčším 
možným výkupným, teda dokonalou vykupi-
teľskou obetou. 

 Istá svätá duša dôverne píše: „Raz mi 
Božský Spasiteľ ukázal svoje bolesti a dal mi 
najavo, že mi ich všetky dá.  Dobre som vedel, 
že ich nemôžem obsiahnuť toľko ako On, ale 
pochopil som, že ich budem mať vždy toľko, 
koľko je možné." 

 Byť obetou ako Ježiš Kristus!  Je to zvláštny 
sen, ktorý tí, čo nerozumejú veľkým veciam, 
nedokážu vysvetliť. Zdá sa, že to nemá zmysel, 
ale je v tom najvyššia múdrosť. Naplnenie tohto 
sna sa podarí len málo dušiam; vyžaduje si 
toľko cnosti a toľko milosti! Dokonalými 
obetami môžu byť len duše osobitne povolané 
k zmiereniu. 



~ 96 ~ 
 

 Na dokonalú obetu nestačí ani len 
rozumová horlivosť, ani okamžité zbožné 
nadšenie, ani sľub daný v deň útechy. Na 
kľačadle sa zďaleka nezdá, že by názov „obeta“ 
bol napísaný zlatými písmenami, zblízka je 
skutočne napísaný krvou; nie že by s ňou 
muselo byť spojené umučenie tela, ale je v nej 
toľko skúšok, že keď sa nahromadia, môžu 
zmiasť každú naivnú predstavu o obete. 

 Mons. d'Hulst hovorí: „Učenie o vykúpení je 
základom každej pravej zbožnosti. Každý 
skutočný vnútorný život, vo svete i v kláštore, v 
sebe viac či menej obsahuje túžbu obetovať sa. 
Samozrejme, rehoľný život v kongregáciách, 
kde je osobitným cieľom zmierenie53, je 
bežným prostredím, v ktorom sa povolanie k 
pravému odprosovaniu môže rozvíjať. Bežné 
prostredie, ale nie jediné. Duše, ktoré sú 
povolané k osobitnému zmiereniu, sú aj inde vo 
svete." Ten istý píše jednej duši, ktorú viedol v 
duchovnom živote: „Musíme vykonať zmiere-
nie za mnohé hriechy a tiež a najmä za hriechy 
v kostoloch a v kláštoroch. Spasiteľ očakáva 

                                                             
53 V našich krajinách patrí podľa svojich stanov a celým vnútorným zariadením Božskému Srdcu Pána 
na obetu zmiernu kongregácia Sestier Nepoškvrneného Počatia Panny Márie s domovom v Přerove, 
Hlinická 7 - a kongregácia Sestier Tešiteliek Srdca Ježišovho s domovom v Rajhrade. 
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zadosťučinenie od duší, ktoré nezneužili 
osobitné milosti. Akú bolesť mu spôsobujú 
urážky! Len myšlienka na zmierenie môže 
zmierniť jej horkosť. Keby sme boli preniknutí 
touto myšlienkou, ináč by sme prijímali 
nepríjemnosti a trpkosti života! Musíme sa 
zmieriť vernosťou, trpezlivosťou, zbožnosťou, 
láskou ...  Musíme sa zmieriť prostredníctvom 
Panny Márie, svätých a svätých Božích žien, 
obetovať ich zásluhy, cnosti a lásku. Musíme sa 
zmieriť so svojím utrpením, s oddanosťou 
svojej bezmocnosti, prijať svoju vyprahnutosť, 
strach, skľúčenosť, únavu a povedať si: „To 
všetko je dobré, chcem to, nie je to tak veľa.  Je 
lepšie, ak je to tak!" 

 Ťažkosť dokonalej obety nespočíva v tom, 
že duša sa raz bezvýhradne obetuje a že obetuje 
všetko, ale v tom, že keď sme sa raz úplne 
obetovali, neobetujeme znova mnohokrát len 
malú časť toho, čo sme raz obetovali. Neustále 
kradnúť z obete je príliš ľudský zjav, dokonca 
aj u tých, ktorých cnosť je veľmi silná a vôľa 
veľmi pevná. A Pán Boh dovoľuje, aby nás 
sebaláska neustále napádala, aby sme tak 
neustále mali príležitosť na zásluhy. Keby 
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stačilo raz sa obetovať, bolo by to naozaj veľmi 
pohodlné. Ale obetovať sa každý deň  
a zakaždým sa obetovať úplne, to je úplná, 
dokonalá obeta. 

 Niektoré duše si podľa sklonu svojej 
zbožnosti prakticky stanovili nasledujúci 
program tejto úplnej oddanosti: 

Rozhodujú sa, 

 že nebudú v ničom hľadať vlastné 
uspokojenie, ale iba uspokojenie Boha  
a jeho najsvätejšej vôle; 

 že budú múdro a v medziach poslušnosti 
prijímať a hľadať aj tie najmenšie príleži-
tosti na obetu a usilovať sa o to, čo je 
Božskému Majstrovi milšie; 

 že Pánu Bohu budú pôsobiť radosť 
zmierením absolútnou vernosťou v povin-
nostiach a vernosťou k vnuknutiam milosti, 
vernosťou v každom čase, na každom 
mieste, pri každej práci, vernosťou vo dne  
i v noci, vernosťou vnútornou i vonkajšou; 

 že z dvoch vecí, ktoré sú dobré, si vždy 
vyberú tú, o ktorej vedia, že je dokonalejšia 
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a Bohu milšia. Zvyčajne to býva vec, ktorá 
nás viac umŕtvuje54;  

 že sa prepožičajú a ponúknu Pánovi 
Ježišovi, ktorý už trpieť nemôže, aby v nich 
trpel na slávu Najsvätejšej Trojice a na 
spásu duší.  
 

Táto ponuka sa môže uskutočniť dvoma 
spôsobmi: 

 1. Duša sa ponúkne, že spolu s Pánom 
Ježišom deň čo deň bude prijímať utrpenie, 
ktoré jej Božia Prozreteľnosť predvída a pri-
pravuje od večnosti. Takto sa môže stať 
dokonalou obetou v Božích rukách bez toho, 
aby vybočila z medzí poslušnosti a každo-
denného života55.  

 2. Ponúka sa a prosí Boha, aby jej nad rámec 
bežného zámeru svojej Prozreteľnosti zoslal na 
zmierenie ešte viac utrpenia tela, ducha, srdca, 
ba možno aj predčasnú smrť. Tento spôsob 
zmierenia sa vymyká bežnému spôsobu,  

                                                             
54 Táto obeta vo forme sľubu sa volá sľub voliť dokonalejšie. U toho, komu je dovolené tento sľub učiniť 
sa predpokladá vynikajúca cnosť, zdravý, praktický úsudok a duševná rovnováha. Inak by tento sľub 
mohol byť príčinou všetkých možných škrupulí alebo výstredností. Nikto však nesmie tento sľub činiť 
bez výslovného dovolenia skúseného a osvieteného duchovného vodcu. 
55 V tomto duchu sa ponúkajú na zmierenie členovia združenia zmiernych obetí, ktorého sekretariát je v 
Přerove na Mor. Šířava 7. Tam vyšla aj príručka pre zmierne obete "Vrchol úcty k Srdcu Ježišovmu" 1924. 
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a preto podlieha klamom a vyžaduje si veľkú 
opatrnosť tak v duši, ako aj v tom, kto ju vedie. 
Takúto ponuku zmierenia nemôže a nemala by 
urobiť duša bez výslovného súhlasu múdreho  
a osvieteného duchovného vodcu a rehoľník 
bez výslovného súhlasu svojich rehoľných 
predstavených. 

 Je najkrajším Božím triumfom, že na svete 
sú duše, ktoré tým viac túžia, aby im bolo zle, 
čím viac ľudstvo túži sa mať dobre. Môžeme 
takmer povedať, že Pán Boh sa teší, keď nájde 
takéto duše, že nemôže odolať túžbe urobiť sa 
spoluúčastníkom ich túžby po utrpení, ktorú im 
sám daroval56.  

 Takúto dušu trápia nekonečné túžby, hoci 
väčšina ľudí okolo nej netúži po ničom. Túži 
nenechať Spasiteľa na kríži samého, zmierniť 
jeho bolesti, odčiniť jeho rany množstvom 
obetí, o ktoré s láskou usiluje. Túži byť ukrižo-
vaná s Božským Spasiteľom. 

 O jednej mníške sa hovorí, že vďaka 
zvláštnej Božej milosti pociťovala pri 
pomyslení na Pánovo utrpenie takú bolesť, že 
                                                             
56 Niekedy sa Spasiteľ spája vrúcnejšie s niektorou dušou, volajúc ju k hlbšiemu mystickému životu, 
zveruje jej zmiernu úlohu ešte intenzívnejšie. Ale to sú krásne a vzácne výnimky. My môžeme byť hrdí, 
keď nás Pán Boh volá na obyčajnú zmiernu cestu, ktorá je skromnejšia a prístupnejšia. 
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sa rozhodla radšej sa už na kríž nepozerať. 
Niektorí povedia, že je to precitlivenosť. Čomu 
sa však treba čudovať viac: že sa človek nemôže 
pozerať na kríž bez bolesti, alebo tomu že sa 
naň môžu pozerať všetci a zostať chladní? 

Svätí nemajú takú schopnosť ako my, aby 
im bolo jedno, ak uvidia Pána Ježiša trpieť.  
Br. Alfonz Rodriguez píše: „Zdá sa mi, že keby 
sa toto súcitné utrpenie predĺžilo, že by sa ani 
to najstrašnejšie mučeníctvo nedalo porovnať  
s touto vnútornou bolesťou. Je to tá istá bolesť, 
ktorú cítil Ježiš na Olivovej hore, keď sa modlil: 
„Moja duša je smutná až na smrť!“57 A vtedy sa 
Kristus Pán potil krvou!“ A svätý vrátnik  
z kolégia Majore sa ponúkol, že bude znášať 
všetky utrpenia, dokonca aj tie pekelné, len aby 
už nikto Boha neurazil a aby nikto nebol 
odsúdený do pekla.  

 Keď bola svätá Brigita malým dievčaťom, 
počula kázeň o utrpení Pána. Veľmi ju to dojalo. 
V noci uvidela Ukrižovaného, ktorý jej povedal: 
„Hľa, takto so mnou zaobchádzali!“ Dieťa sa 
spýtalo: „Pane, kto ti to urobil?“ „Tí, čo mnou 
pohŕdajú a sú ľahostajní k mojej láske,“ 

                                                             
57 Mat. 26, 38 
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odpovedal Pán Ježiš. Odvtedy svätá Brigita 
nemohla myslieť na Pánovo utrpenie bez sĺz. 

 Takáto bolesť je však dôkazom zvláštnej 
Božej milosti a lásky. Ale zas úplná ľahostaj-
nosť je prejavom nevedomosti alebo nepocho-
piteľnej nevďačnosti. 

 Keby to všetko utrpenie Ježiša Krista bolo 
aspoň na niečo! Boží Prostredník visiaci medzi 
nebom a zemou, taký zmučený, taký trpiaci ...  
a tak ľudstvu zbytočný! Čo máme robiť, aby 
sme mu nahradili slávu, ktorá mu patrí a ktorú 
mu ľudia upierajú?  Milovať? A čím, Bože môj, 
čím? S našim úbohým ľudským srdcom? 

 Tým, čo je najbiednejšie, máme milovať to, 
čo je najvznešenejšie! Tým, čo je zo všetkého 
najmenej vznešené, najmenej veľkorysé, máme 
milovať Toho, ktorý sa nám tak štedro dáva  
v jasliach, na kríži, pri svätej omši, vo 
sviatostiach, v Cirkvi! Môžeme so srdcom, ktoré 
počíta a meria, milovať Toho, ktorý nikdy 
nepočítal? Ničota lásky má milovať lásku 
samotnú? Zdá sa to nemožné. Ako môže niekto 
súperiť s niekým, kto je nekonečne mocný? Je 
to mučeníctvo, ak chceme dávať a nemôžeme; 
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ak chceme dávať veľa a nemáme nič; ak 
dávame len tak málo tomu, ktorý je všetko!  

 Samozrejme, nemusíme mať veľa, aby sme 
mohli veľa dávať. Kto má málo, ale dáva všetko, 
dáva veľa.  

 Ale keby duša aspoň to málo, čo má, dávala 
bez ukracovania! Ale ona sa pozná. Dobre vie, 
koľkými nedbalosťami je poškvrnený každý 
dlhý deň. 

 Sú to len malé poklesky, ale pre milujúce 
srdce sú také odporné! 

 Trpiaceho Krista Pána by sme potešili, keby 
sme mu dali všetko. Ale vieme, že sa vyhová-
rame, lakomíme a že sebaláska sa nikdy 
nevzdáva. Práve to nás hlboko zarmucuje, že 
Bohu, ktorý si zaslúži všetko, slúžime s takou 
troškou a že ani tú mu nedávame celú.  

Boh trápi sväté duše touto neustálou 
úzkosťou. Vkladá im do sŕdc tieto horúce túžby 
len preto, že sa mu to páči, ak má medzi toľkými 
ničomníkmi, ktorí mu odporujú, skutočne 
veľkodušné duše.  

 „Aby som mohla žiť stále v dokonalej láske,“ 
hovorí svätá Terézia od Ježiša, „zasväcujem sa, 
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môj Bože, tvojej milosrdnej láske do zápalnej 
obety a prosím ťa, aby si ma neustále pohlcoval 
a moju dušu zaplavoval prúdmi svojej neko-
nečnej nehy, aby som sa stala mučeníčkou 
tvojej lásky. 

 Keď ma toto mučeníctvo pripraví na to, aby 
som sa mohla objaviť pred tebou, nech 
nakoniec spôsobí moju smrť a nech moja duša 
okamžite odletí do večného objatia tvojej 
milosrdnej lásky!  

 Túžim, ó, milovaný mojej duše, obnovovať 
túto obetu každým úderom svojho srdca, až 
konečne padne tieň a ja ťa budem môcť tvárou 
v tvár naveky uisťovať o svojej láske... Amen.“58

  

 Svätá Magdaléna z Pazzy hovorí o svätom 
Alojzovi z Gonzagy: „Alojz bol skrytý mučeník; 
lebo ten, kto ťa miluje, ó Bože, vie, že si taký 
veľký, tak nekonečne dobrý a je pre neho 
mučeníctvom, keď vidí, že ťa nemiluje tak, ako 
by ťa chcel milovať a že ťa stvorenia urážajú 
namiesto toho, aby ťa milovali.“   

                                                             
58 Odp. 300 dní za každým; plnomocné raz za mesiac za obyčajných podmienok, ak sa modlíme tú 
modlitbu po celý mesiac denne. V Ríme v posv. Zbore odp. 31. júla 1923. 
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 Ale svätá duša by si toto mučeníctvo za nič 
na svete nevymenila. Huysmans píše: „Obete sú 
trpiacimi bytosťami, ale zároveň sú naj-
šťastnejšími zo všetkých ľudí. Ponúknuť sa na 
zmierenie je to isté ako ponúknuť sa za šťastie, 
pretože Pán Ježiš je sám sebe zaviazaný, aby to, 
čo sa mu tak šľachetne obetuje, vrátil duši 
pokojom a šťastím.“ 

 Jeden z tých, ktorí najlepšie pochopili  
a vyjadrili, čo je to obetovať sa z lásky,  
P. Perreyve, hovorí: „Čím to, Spasiteľu, že sotva 
som sa vydal na krížovú cestu, už počujem  
z tvojich úst slová, ktoré sú nevýslovne nežné?“ 
Sotva Kristus Pán povedal: „Ak chce niekto ísť 
za mnou, nech vezme svoj kríž“59, hneď dodáva: 
„Moje jarmo je príjemné a moje bremeno 
ľahké.“ 60 

 „Ó, Ježišu, ty ukladáš obetu, ale hneď 
zmierňuješ jej horkosť svojou nežnou láskou. 
Prikazuješ sebazaprenie, ale spôsobuješ, že 
duša, ktorá sa zriekla seba samej, nachádza viac 
pokladov, ako keby sa nezriekla ničoho. 
Prikazuješ nám niesť každodenný kríž, ak ťa 
chceme nasledovať, ale ty meníš kríž na sladké 
                                                             
59 Mat. 16, 24  
60 Mat. 11, 30 
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jarmo a ľahké bremeno.  Si spokojný s našou 
dobrou vôľou a odmeňuješ naše chabé úsilie 
prekypujúcou útechou. Nebojím sa tvojho 
kríža, lebo viem, že v ňom je tajomstvo útechy 
a sily pre život, v ktorom musíme trpieť, či už 
chceme alebo nie. Nezabudni na mňa, dobrý 
Ježišu a prijmi ma medzi svoje zmierne obety, 
ktoré idúc za tebou na Kalvárii ťažia zo svojho 
utrpenia a menia horkosť života na nevyčer-
pateľné bohatstvo.“ 

 Môžeme skončiť lepšie ako touto vrúcnou, 
dôvernou a pokornou modlitbou? Práve 
pokora prejavuje a posväcuje pravého ducha 
obety. Ten, kto sa zaväzuje priniesť seba 
samého ako zmiernu obetu za spásu sveta, si je 
jasne vedomý svojej úplnej nemohúcnosti. Vie, 
že sám zo seba dokáže iba ak utiecť, len čo sa 
ho dotkne bolesť. A ten, kto dáva najviac, si 
najviac uvedomuje, akú nepatrnú cenu má to, 
čo dáva.  
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ZÁVER  

 

Nemal som v úmysle napísať kompletný 
traktát o zmierení, ani učený spis. Pokúsil som 
sa len ukázať, aké miesto by mala myšlienka 
zmierenia zaujímať v živote a mysli každého 
kresťana. V dnešnej dobe je mnoho duší 
naklonených zmiereniu, ale nie sú dostatočne 
poučené, váhajú, tápajú. Týmto zväzkom by 
som chcel prebudiť, poučiť alebo povzbudiť 
duše k ďalšej horlivosti. 

 Možno sa niekomu bude zdať, že sa tejto 
témy dotýkam len schematicky, neúplne a na 
niektorých miestach len trochu. Nie je však 
našou úlohou skúmať hĺbku Božej činnosti, 
preniknúť do tajomstva Kráľovho alebo 
uľahčiť pochopenie toho, ako sa Boh delí  
s dušami vyvolených. Na to potrebujeme 
autoritu, praktickú askézu a mystiku a ešte 
niečo viac, čo nemáme. Takže viem lepšie ako 
ktokoľvek iný, čo tejto knihe chýba k tomu, aby 
bola tým, čo by si snáď bolo možné priať. 

 Ale aj keď je toto dielo nedokonalé, Boh ho 
môže použiť, ak chce, na svoju slávu. Niekedy 
totiž na dosiahnutie svojich cieľov používa 
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zdanlivo bezvýznamné prostriedky. A tu je cieľ 
taký vznešený: dať Božskému Srdcu Ježišovmu 
to, čo si želá, ako to Kristus Pán vyjadril svätej 
Margite Márii: „Hľadám pre svoje srdce obetu, 
ktorá by bola ochotná úplne sa odovzdať mojim 
najsvätejším zámerom.“ 
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O ZMIERENÍ, KTORÝM SME VŠETCI 

ZAVIAZANÍ NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU 

JEŽIŠOVMU. Encyklika pápeža Pia XI.  

 

Miserentissimus Redemptor 

 

8. mája 1928.  

  

Ctihodným bratom patriarchom, prímasom, 
arcibiskupom, biskupom a iným miestnym 
ordinárom, ktorí sú v pokoji a v spojení  
s Apoštolskou Stolicou,     

  

Pápež PIUS XI.     

Ctihodní bratia! 

Pozdrav a Apoštolské Požehnanie!  

  

Najmilosrdnejší Vykupiteľ náš, keď vykúpil 
ľudské pokolenie na dreve kríža, skôr než sa 
odobral z tohto sveta k Otcovi, povedal svojim 
skľúčeným apoštolom a učeníkom, aby ich 
potešil: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do 
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skonania sveta!“61. Tieto slová sú popravde 
plné útechy a zdrojom všetkej nádeje a istoty. 
Práve preto, ctihodní bratia, Nám prichádzajú 
na myseľ vždy, kedykoľvek ako Najvyšší 
pastier hľadíme na celú ľudskú rodinu, ktorá 
trpí toľkými ťažkými biedami a na Cirkev 
neustále napádanú a ponižovanú. Ako toto 
Božské prisľúbenie kedysi povzbudilo skleslú 
myseľ apoštolov, vznietilo a rozohnilo ju, aby 
rozsievali semeno evanjeliovej náuky po celom 
svete, tak aj neskôr viedlo Cirkev k víťazstvu 
proti pekelným mocnostiam. Iste, Ježiš Kristus 
bol vždy so svojou Cirkvou; pomáhal jej však 
svojou mocnou pomocou vtedy, keď bola 
zovretá nebezpečenstvami a veľmi silnými 
nepriateľmi a jeho Božská Múdrosť, ktorá 
„mocne siaha od konca (vesmíru) do konca  
a všetko ľúbezne riadi“62, posiela jej lieky podľa 
doby a podľa pomerov.                   

Ale nebola „skrátená ruka Hospodino-va“63 
ani v novšej dobe, keď sa vkradol blud a široko 
ďaleko sa rozšíril, takže povstala obava, že na 
svete vyschnú pramene kresťanského života, 

                                                             
61 Mat. 28,30 
62 Múdr. 8, 1 
63 Is. 59, 1 
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akonáhle sa ľudia odlúčia od lásky-plného 
styku s Bohom.   

Mnoho kresťanských duší asi nepozná 
smútok, ktorý Ježiš predniesol sv. Margite Márii 
Alacoque, ani nevie, čo Pán od ľudí očakáva a čo 
si želá k ich spáse, mnoho kresťanov potom na 
to ani nedbá. Preto sme, ctihodní bratia, uznali 
za vhodné prehovoriť k Vám o zmierení, ktoré 
sme povinní poskytovať Božskému Srdcu za 
urážky jemu spôsobené, aby každý z Vás 
svojich veriacich o tomto starostlivo poučil  
a povzbudil ich, aby to všetko plnili.         

Zo všetkých dôkazov nekonečnej dobroty 
nášho Vykupiteľa dojíma najviac to, že keď 
ochladla láska veriacich, zaviedla Láska Božia 
zvláštny kult k sebe samej a že bohatstvo 
Kristovej lásky ľudstvu sa otvorilo v úcte  
k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, „v ktorom 
sú skryté všetky poklady múdrosti  
a poznania.“64  Lebo ako kedysi Boh chcel, aby 
ľudskému pokoleniu, keď vychádzalo z archy 
Noemovej, sa objavila na oblohe „dúha ako 
znamenie zmluvy“65, tak aj v novom veku, 
zmietanom bludárstvom zo všetkých najne-
                                                             
64 Kolos. 2, 3 
65 Gen. 9, 14 
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bezpečnejším, jansenizmom, ktorý je nepriate-
ľom lásky Božej a svätosti, lebo hlása Boha nie 
ako milujúceho otca, ale ako nezmieriteľného,  
ukázal dobrotivý Pán Ježiš všetkému ľudstvu 
svoje Najsvätejšie Srdce ako záruku pokoja  
a lásky a zaistil mu úplné víťazstvo v boji.      

Preto náš predchodca Lev XIII. právom 
neváhal v encyklike Annu sacrum tvrdiť, aký 
veľký význam má úcta k Božskému Srdcu pre 
našu dobu: „Keď bola prvotná Cirkev zovretá 
jarmom cisárov, objavil sa mladému cisárovi 
vysoko na nebi Kríž na znamenie skorého, 
skvelého víťazstva. Tak vidíme aj teraz 
priaznivé a Božské znamenie: Najsvätejšie 
Srdce Ježišovo, nad ktorým je kríž žiariaci v 
plameňoch. Do tohto Božského Srdca musíme 
skladať všetku svoju nádej, od neho musíme 
vyprosovať a očakávať spásu ľudstva.“      

A iste právom, ctihodní bratia. Veď  
v tomto oblažujúcom znamení a v zbožnosti, 
ktoré z neho prýšti, je celá podstata nábo-
ženstva a vzor dokonalého života. Veď táto 
pobožnosť privádza myseľ ľahko k tomu, aby 
Ježiša Krista viac spoznávala a aby ho Srdce 
vrúcnejšie milovalo a nasledovalo. Preto sa 
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nikto nesmie čudovať, že naši predchodcovia 
túto osvedčenú pobožnosť vždy pred 
ponižujúcimi útokmi bránili, oslavovali ju  
a odporúčali ju podľa potrieb doby a podľa 
pomerov. Riadením Božím sa potom vzmáhala 
úcta a láska veriacich k Najsvätejšiemu Srdcu 
Ježišovmu. Všade vznikali nábožné združenia, 
ktorých cieľom bolo šíriť úctu k Božskému 
Srdcu; vznikol aj krásny zvyk, že podľa želania 
Ježiša Krista veriaci po celom svete prijímajú 
Telo Pána na prvý piatok v mesiaci.              

Medzi všetkými prejavmi úcty k Božské-mu 
Srdcu vyniká zasvätenie, ktorým Srdcu Pána 
obetujeme seba a všetko, čo sme a čo máme, 
splácajúc mu tým jeho večnú lásku. Božský 
Spasiteľ zjavil svätej žiačke svojho Srdca, 
Margite Márii, ako veľmi si praje, aby sme sa 
mu tak zasväcovali; praje si to nie preto, že má 
na to právo, ale že nás nesmierne miluje. Sv. 
Margita Mária so svojím duchovným vodcom P. 
Claudom de la Colombier sa mu takto zasvätila 
prvá.    

Neskôr sa mu tak zasväcovali jednotlivé 
osoby, potom rodiny, združenia, konečne aj 
úrady, mestá, štáty. Predtým, a tiež aj v našej 



~ 114 ~ 
 

dobe, dospeli sme úskokmi nevery tak ďaleko, 
že Ježišovi Kristovi sa upiera nadvláda  
a verejne sa vyhlasuje boj proti Cirkvi. Boli 
vydané zákony, ktoré odporujú právu 
Božskému i prirodzenému. Na zjazdoch a na 
schôdzach sa hlása: „Nechceme, aby tento 
kraľoval nad nami!“66 Proti tomu sa však ozval 
jednotný hlas tých, ktorí sú zasvätení 
Najsvätejšiemu Srdcu Pána, tých, ktorí chcú 
Kristovi zabezpečiť slávu a uhájiť jeho práva: 
„Kristus musí kraľovať!“67 a „Príď kráľovstvo 
tvoje!“ Blahodarným dôsledkom toho bolo, že 
celé ľudské pokolenie, ktoré prirodzeným 
právom patrí Kristovi, „v ktorom je spojené 
všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi“68, bolo na 
začiatku tohto storočia naším predchodcom 
blahej pamäti Levom XIII. zasvätené Najsvä-
tejšiemu Srdcu za nadšeného súhlasu celého 
kresťanského sveta.     

Ako hovoríme vo svojej encyklike Quas 
primas, na početné priania a na žiadosť mno-
hých biskupov a veriacich sme s Božou 
pomocou doplnili tento milý a radostný čin  

                                                             
66 Luk 19, 14 
67 1. Kor. 15, 25 
68 Ef. 1, 10 
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a ustanovili sme na konci jubilejného roku 
sviatok Krista Kráľa pre celý kresťanský svet. 
Učiniac to, sme nielen vyhlásili najvyššiu vládu 
Kristovu nad celým svetom, nad rodinou  
a spoločnosťou aj nad jednotlivcami, ale už 
vtedy sme okúsili radosti tohto požehnaného 
dňa, keď sa celý svet rád a ochotne podrobí 
najsladšej vláde Krista Kráľa. Preto sme vtedy 
nariadili, aby sa v tomto novom sviatku každý 
rok obnovovalo zasvätenie celého ľudského 
pokolenia, aby z tohto zasvätenia plynul tým 
istejší a bohatší úžitok a aby sa všetky národy 
zjednotili v kresťanskej láske a v mieri v Srdci 
Kráľa Kráľov a Pána vládcov.                  

Ku všetkým tým pobožnostiam, spečate-
ným slávnosťou Krista Kráľa, hlavne k tomu 
zasväteniu, pre duše tak plodnému, sa však 
musí pripojiť ešte niečo iné. Je to úkon 
spravodlivého zadosťučinenia čiže zmierenia, 
ktoré máme podávať Najsvätejšiemu Srdcu 
Ježišovmu. A o tom s Vami, ctihodní bratia, 
budeme hovoriť trochu podrobnejšie.     

Pri zasvätení ide zaiste predovšetkým  
a hlavne o to, aby sme ako tvorovia splácali 
Tvorcovi lásku láskou. Z toho však nutne 
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vyplýva, že ak nestvorená Láska bola 
zábudlivosťou zanedbaná, alebo ak sa jej 
dostalo urážok, musí sa takto učinené 
bezprávie napraviť. Tomu sa hovorí zmierenie.    

K obom, k láske aj k zmiereniu, nás 
pobádajú tie isté pohnútky. K zmiereniu nás 
však zaväzuje oveľa silnejší dôvod spravodli-
vosti a lásky. Dôvod spravodlivosti: Urážky, 
spôsobené Bohu našimi hriechmi, musia byť 
odčinené, porušený poriadok musí byť 
pokáním obnovený. Dôvod lásky: Chceme mať 
súcit s Pánom Ježišom nasýteným potupou  
a utrpením a trochu ho potešovať podľa svojich 
slabých síl. Všetci sme hriešnici a zaťažení 
mnohými vinami. Musíme sa však klaňať jeho 
najvyššej Velebnosti, modlitbou uznávať jeho 
najvyššiu vládu a vďačne zvelebovať jeho 
nekonečnú štedrosť. Ale taká úcta preukazo-
vaná Bohu ešte nestačí. Boha, ako spravo-
dlivého sudcu, musíme uzmierovať „za svoje 
nespočetné hriechy, chyby a nedbanlivosti“. 
Zasvätením sa obetujeme a zasväcujeme Bohu 
a stávame sa svätým ľudom božím, veď svätosť 
a vytrvalosť patria podľa učenia sv. Tomáša 
Akvinského k podstate zasvätenia. K tomu sa 
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musí pripojiť zmierenie, ktoré úplne vyhla-
dzuje naše hriechy, aby najsvätejší a najspra-
vodlivejší Boh nezavrhol našu nehodnosť  
a nezamietol našu obetu, ale aby ju milostivo 
prijal.                 

Povinnosť zmierenia má celé ľudské 
pokolenie, pretože podľa kresťansko-
katolíckej náuky celé ľudské pokolenie bolo po 
biednom Adamovom páde dedičným hriechom 
poškvrnené, porušené, podrobené zlej žiado-
stivosti a malo byť naveky zavrhnuté.  

Pýcha našej doby to však nechce uznať. 
Obnovuje starý Pelagiov blud, ktorý pripisuje 
ľudskej prirodzenosti určitú vrodenú cnosť, 
vďaka ktorej môže vlastnou silou napredovať  
k vyšším veciam. Ale tieto nesprávne výmysly 
ľudskej pýchy odsudzuje apoštol, pripomínajúc 
nám, že „sme od prirodzenosti dietkami 
hnevu,“69 A skutočne, už od počiatku ľudia 
trochu spoznávali všeobecnú povinnosť zmie-
renia a vedení prirodzeným pudom, snažili sa 
Boha uzmierovať aj verejnými obetami.      

 

                                                             
69 Ef. 2, 3 
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Ale žiadna stvorená sila by nebola schop-
ná, aby urobila zadosť za ľudské zločiny, keby 
Syn Boží neprijal na uzmierenie ľudskú 
prirodzenosť. Povedal to sám Božský Spasiteľ 
ústami Žalmistu: „Nechcel si obetu ani dar, ale 
dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety. Vtedy 
som povedal: Hľa, prichádzam“70. A skutočne: 
„Veru, bolesti naše vzal na seba, áno čo sme my 
mali trpieť, on znášal; bol ranený pre naše 
hriechy, polámaný bol pre naše neprávosti“71  
a „vzniesol naše hriechy sám na svojom tele na 
drevo“72, „zmazal úpis (pozostávajúci) v usta-
noveniach, ktorý proti nám svedčil, ktorý nám 
bol na odpor; aj ho odstránil pribijúc ho na 
kríž“73, „aby sme, odumrúc hriechom, žili 
spravodlivosti.“74       

Hoci teda plodné Kristovo vykúpenie nám 
„odpustilo všetky hriechy“75, predsa Božská 
Múdrosť podivuhodne rozhodla, že „na našom 
tele sa má doplniť to, čo zostáva z Kristovho 
utrpenia pre jeho telo, ktorým je Cirkev“76.  
Preto môžeme, áno máme, k chválam  
                                                             
70 Žid. 10, 5- 7 
71 Is. 53, 4-5 
72 1. Petr. 2, 54 
73 Kol. 2, 14 
74 1. Petr. 2, 24 
75 Kol. 2,13 
76 Kol. 1, 24 
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a k zmiereniu „ktoré Kristus v mene hriešnikov 
prináša Bohu“, pripojiť svoje vlastné chvály  
a svoje vlastné zmierenie. Vždy si však pri tom 
musíme byť vedomí, že celá hodnota zmierenia 
závisí jedine na krvavej obete Kristovej, ktorá 
sa ustavične nekrvavým spôsobom obnovuje 
na našich oltároch. Je to „jedna a tá istá obeta, 
ten istý obetujúci kňaz ako na kríži, len spôsob 
obetovania je rozdielny“77. Preto sa so 
vznešenou eucharistickou obetou má spojiť 
obeta kňazov i obeta ostatných veriacich, aby aj 
oni sa obetovali „na obetu živú, svätú, Bohu 
ľúbeznú.“78          

Preto sv. Cyprián neváha tvrdiť, že „obeta 
Pána sa neslávi s náležitým posvätením, ak nie 
je náš dar skutočnou obetou, ak totiž nie je 
spojený s utrpením“79. Preto nás Apoštol napo-
mína, aby sme „nosiac na tele Ježišovo 
umieranie“80 a súc „krstom s ním boli 
pochovaní v smrť“81,  sme nielen „ukrižovali 
svoje telo s vášňami a žiadosťami“82, „uniknúc 
tej skaze, ktorá je vo svete skrze zlú 
                                                             
77 Konc.trid. sess. 22,c.2 
78 Rim. 12, 1 
79 Ep. 63, n. 381 
80 2. Kor. 4, 10 
81 Rim. 6, 4 
82 Gal. 5. 24 
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žiadostivosť“83, ale aj aby „sa Ježišov život zjavil 
na našom tele“84 a súc účastní na jeho večnom 
kňazstve „aby sme prinášali dary a obety za 
hriechy“85. Lebo na tajomstve toho kňazstva  
a povinnosti zmierenia a obety nie sú účastní 
iba tí, ktorí slúžia nášmu Veľkňazovi Ježišovi 
Kristovi ako sluhovia, keď sa Bohu obetuje 
„obeta čistá na každom mieste od východu až 
na západ“86, ale všetci kresťania, ktorých 
Apoštol právom nazýva „rodom vyvoleným, 
kráľovským kňazstvom“87, ktorí majú „priná-
šať obety za hriechy, ako za ľud, tak aj za seba 
samého“88, skoro práve tak ako kňaz alebo 
veľkňaz, ktorý „súc vybraný z ľudí ustanovuje 
sa pre ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom“89.             

Čím dokonalejšie sa bude teda podobať náš 
dar a naše obety obete Pána, to jest, čím viac 
obetujeme svoju sebalásku, svoje vášne, čím 
viac križujeme svoje telo tajomným 
križovaním, o ktorom hovorí Apoštol, tým viac 
ovocia prinesie zmierenie nám i našim blížnym. 
Medzi veriacimi a Kristom je totiž podivuhodné 
                                                             
83 2. Petr. 1, 4 
84 2. Kor. 4, 10 
85 Žid. 5, 1 
86 Mal. 1, 11 
87 1. Petr. 2, 9 
88 Žid. 5, 3   
89 Žid. 5, 1 
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spojenie ako medzi hlavou a ostatnými údmi 
tela. Práve tak tajomným obcovaním svätých, 
ktorých vyznávame vo svojom katolíckom 
„Verím v Boha“, sú ľudia a národy spojení 
nielen medzi sebou, ale aj „s Kristom, ktorý je 
hlavou a z neho celé telo, pevne zviazané  
a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, 
podľa činnosti primeranej každému údu, rastie 
a buduje sa v láske“90. To žiadal sám Prostred-
ník medzi Bohom a ľuďmi, Ježiš Kristus, krátko 
pred svojou smrťou: „Aby boli jedno, ako aj my 
sme jedno: ja v nich a ty vo mne, aby boli  
v dokonalej jednote“91.                   

A ako jednotu s Kristom dosvedčuje  
a posilňuje zasvätenie, tak zmierenie túto 
jednotu začína, očisťuje od vín, zdokonaľuje ju 
podielom na Kristovom utrpení a dokonáva ju 
obetou za spolubratov. To bolo určite tiež 
úmyslom milosrdného Spasiteľa, keď nám 
zjavil svoje Srdce so znakmi svojho utrpenia  
v plameňoch lásky, aby sme totiž odmietli 
nekonečnú zlobu hriechu a žasnúc nad 
nekonečnou láskou Vykupiteľovou, tým viac 

                                                             
90 Ef. 4, 15-16 
91 Ján 17, 22-23 
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nenávideli hriech a tým vrúcnejšie milovali 
lásku.          

Pravdivo bol duch zmierenia vždy najviac 
zdôrazňovaný v pobožnosti k Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu a najlepšie sa zhoduje so 
vznikom, s povahou, s účinnosťou a s úkonmi 
tejto pobožnosti. To nás učia dejiny aj 
skutočnosť, svätá liturgia aj listy Veľkňazov. 

Keď sa Pán Ježiš zjavil sv. Margite Márii, 
prejavil jej veľkosť svojej lásky a bolestne si 
povzdychol nad množstvom preťažkých 
urážok nevďačných ľudí. Kiež by jeho slová 
nikdy nevymizli z ľudských sŕdc. Povedal: 
„Pozri na toto Srdce, ktoré ľudí tak milovalo  
a toľkými dobrodeniami ich zahrnulo! Za jeho 
nesmiernu lásku dostáva sa mu len nevďak, 
potupy, a to aj od tých ľudí, ktorí sú mu povinní 
osobitnou láskou“. Na zmierenie za tieto urážky 
okrem iného veľmi dôrazne odporučil, aby 
veriaci pristupovali k stolu Pána s úmyslom 
uzmierovať jeho Božské Srdce takzvaným 
zmiernym sv. prijímaním. Odporúčal, aby po 
celú hodinu sa venovali modlitbe a úkonom 
zmierenia. Tejto pobožnosti sa výstižne hovorí 
„svätá hodina“. Tieto zbožné úkony Cirkev sv. 
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nielen schválila, ale ich tiež obohatila hojnými 
duchovnými výsadami.                 

Ale ako môžeme týmito zmiernymi úkonmi 
potešovať Krista, keď predsa vládne  
v nebeskej blaženosti? Odpovedáme veľmi 
vhodnými slovami sv. Augustína: „Daj mi 
niekoho, kto miluje a on pochopí, čo 
hovorím.“92       

Duša popravde zapálená láskou Božou, 
premýšľajúc o dobách minulých, vidí Ježiša 
trpiaceho za ľudstvo, skľúčeného smútkom  
a úzkosťou v najväčších bolestiach „pre nás 
ľudí a pre našu spásu“ a stiesneného, áno, 
„strýzneného pre naše hriechy“93  a uzdravujú-
ceho nás svojimi ranami. Všetko to je určite 
pravda, pretože ľudské hriechy a zločiny 
všetkých čias boli príčinou smrti Božieho Syna. 
Tie isté hriechy by priniesli Kristovi tú istú 
smrť, s tými istými úzkosťami a bolesťami aj 
teraz, lebo každý hriech svojím spôsobom 
obnovuje utrpenie Pána, „lebo Syna Božieho si 
znova križujú a vydávajú na posmech“94. Naše 
hriechy v budúcnosti Kristus predvídal; pre ne 

                                                             
92 In Joannis Evangelium tract. 24 
93 Iz. 53,5 
94 Žid. 6,6 
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bola jeho duša smutná až na smrť. Naše 
zmierenie predvídal taktiež. Kto by pochy-
boval, že aj to mu bolo trochu útechou už vtedy, 
„keď sa mu ukázal anjel z neba“95, aby potešil 
jeho Srdce, stiesnené hrôzou a úzkosťami? Tak 
aj teraz môžeme, áno musíme, podivuhodne a 
predsa pravdivo, potešovať jeho najsvätejšie 
Srdce, urážané ustavičnými hriechmi nevďač-
ných ľudí. Tak čítame aj v svätej liturgii, aj 
Kristus sám sa sťažuje ústami Žalmistu, že je 
opustený svojimi priateľmi: „Moje Srdce 
očakávalo pohanu a biedu; čakal som, že dakto 
bude so mnou trpieť, no takého som nestretol; 
čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa 
nenašiel“96.                       

K tomu sa zmierne utrpenie Ježiša Krista v 
jeho mystickom tele, v Cirkvi, ešte obnovuje, 
takmer pokračuje a dokonáva. Lebo, aby sme 
opäť užili slov sv. Augustína: „Kristus trpel 
všetko, čo mal trpieť. Jeho utrpeniu nechýba 
nič. Utrpenie je teda dokonané, ale v hlave. 
Zostáva ešte utrpenie Kristovo v tele.“97 To isté 
ráčil Ježiš Kristus tiež vyhlásiť Šavlovi, „ktorý 

                                                             
95 Luk. 22, 43 
96 Ž. 68,21 
97 In Ps. 86  



~ 125 ~ 
 

ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní 
Pánových učeníkov“98, práve: „Ja som Ježiš, 
ktorého ty prenasleduješ.“99 Tým zrejme 
naznačil, že prenasledovanie Cirkvi sa bolestne 
dotýka jeho samého, ako jej Božskej Hlavy. 
Plným právom preto žiada Kristus, trpiaci ešte 
vo svojom mystickom tele, aby sme sa spojili  
s jeho zmiernym utrpením. To si vyžaduje aj 
naša jednota s ním. Lebo keď „sme telom 
Kristovým a údmi jeho podľa údelu“100, je 
nutné, aby „údy trpeli všetko, čo trpí hlava“101.            

Každý, kto pozoruje svet, „ležiaci v moci 
Zlého“102, vie, aké nutné je zmierenie hlavne  
v našej dobe. Odvšadiaľ počujeme vzdychanie 
národov, ktorých králi alebo vlády povstali  
a spikli sa proti Pánovi a proti jeho svätej 
Cirkvi103. Vidíme, ako sú v štátoch rušené 
Božské aj ľudské práva, chrámy sú búrané, 
rehoľníci i rehoľníčky sú vyháňaní zo svojich 
kláštorov, väznení, trpia hladom a sú zahrňo-
vaní potupami. Zástupy chlapcov a dievčat sú 
ulúpené svätej Matke Cirkvi, sú nútené, aby 

                                                             
98 Sk. ap. 9, 1 
99 Sk. ap. 9, 5 
100 1. Kor. 12, 27 
101 1. Kor. 12, 26 
102 Ján. 5, 19 
103 Sr. Ž. 2, 2 
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zapreli Krista a zlorečili mu a sú zvádzané  
k najhorším nemravnostiam. Všetok kresťan-
ský ľud je štvaný, utláčaný, je v ustavičnom 
nebezpečenstve odpadu od viery alebo krutej 
smrti. To  sú veci zaiste tak smutné, že by sa 
podľa nich mohlo usudzovať o „počiatkoch 
bolestí“, ktoré zaviní človek hriechu, „ktorý sa 
bude protiviť a povyšovať proti všetkému, čo 
sa volá Boh alebo čomu sa vzdáva Božská 
pocta“104.              

Nemenej je treba ľutovať to, ctihodní 
bratia, že aj medzi veriacimi, očistenými 
krstom v krvi neporušeného Baránka a zahr-
nutými milosťou, sú ľudia vo všetkých 
vrstvách, ktorí sú vo veciach Božských úžasne 
nevedomí a dali sa zviesť bludným učením. Žijú 
v hriechu ďaleko od príbytku Otcovho, bez 
svetla pravej viery, bez radostnej nádeje 
budúcej blaženosti, bez dobrodenia a bez sily, 
ktorá prýšti z lásky, takže možno o nich 
povedať, že sú pohrúžení v temnotách a v tieni 
smrti. Okrem toho sa u nich vzmáha neúcta ku 
kresťanskej náuke a k zdedenej tradícii, 
ktorými sa sýti kresťanský život a obhajuje 

                                                             
104 2. Sol. 2, 4 
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svätosť manželstva. Výchova mládeže sa 
zanedbáva alebo je príliš zmäkčilá. Áno, Cirkvi 
sa upiera aj právo vychovávať mládež po 
kresťansky. Je to do plaču, ako sa v živote,  
a u žien obzvlášť, v odeve zabúda na 
kresťanský stud. Preceňujú sa veci časné, ľudia 
nesmierne túžia po hodnostiach a po 
malichernej svetskej sláve, nevážia si žiadne 
autority ani Slovo Božie, a tým sa otriasa aj 
viera a vydáva sa do najväčšieho nebez-
pečenstva.                          

Všetky tieto zlá završuje nedbalosť  
a lenivosť tých, ktorí ako spiaci a bojazliví 
apoštoli, slabí vo viere, biedne opúšťajú Krista, 
zahrnutého utrpením alebo napádaného 
útokmi satanovými a zrada tých, ktorí ako 
zradca Judáš, opovážlivo a svätokrádežne 
pristupujú k oltáru Pána alebo prebiehajú  
k nepriateľom. Mimovoľne nám napadá, že 
snáď už prichádzajú časy, o ktorých predpo-
vedal Ježiš Kristus: „A keďže sa rozmnoží 
neprávosť, ochladne láska mnohých“105.        

         Kto to s vierou a zbožne uváži, musí sa  
v horiacej láske k trpiacemu Kristovi horlivejšie 

                                                             
105 Mat. 24, 12 
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uzmierovať za hriechy svoje i cudzie, rozši-
rovať slávu Kristovu a pracovať na večnej 
spáse duší. A iste môžeme použiť slov Apoštola, 
aj keď hovoríme o súčasnej dobe: „Kde sa však 
rozhojnil hriech, tam sa nad mieru rozhojnila aj 
milosť“106. Skutočne, ľudská zloba sa veľmi 
rozmohla, ale prispením Ducha Svätého sa tiež 
vzmáha množstvo veriacich oboch pohlaví, 
ktorí sa dobrovoľne snažia uzmierovať Božské 
Srdce za početné urážky, ktorých sa mu 
dostáva a neboja sa ani obetovať seba samých 
za obetu zmierujúcu.  

Ak si niekto s láskou premyslí to, čo sme 
teraz povedali a ak si to zapamätá, bude sa 
hroziť nielen každého hriechu ako najväčšieho 
zla, ale odovzdá sa celý do vôle Božej. Vzchopí 
sa, aby porušenú česť Božej velebnosti 
uzmieroval ustavičnou modlitbou a zvlášť 
dobrovoľným pokáním a trpezlivosťou vo 
všetkých skúškach, ktoré naň prídu a konečne 
celým svojím životom pod vplyvom myšlienky 
zmierenia.               

A tak povstali početné mužské aj ženské 
kongregácie, ktoré si v radostnej ochote 

                                                             
106 Rim. 5, 20 



~ 129 ~ 
 

zaumienili byť dňom i nocou Pánu Ježišovi 
akýmsi anjelom útechy v Getsemanskej 
záhrade. Tak povstali početné združenia, 
schválené Svätou Stolicou, obdarené odpust-
kami, ktorých účelom je takisto zmierenie, 
ktoré Božskému Spasiteľovi podávajú zbož-
nými úkonmi a cnostným životom. Preto sa tiež 
organizujú slávnostné zmierne pobožnosti, 
ktoré konajú nielen jednotlivci, ale aj farnosti, 
diecézy a mestá.            

Ctihodní bratia! Slávnostné zasvätenie 
Božskému Srdcu vzniklo zo skromných začiat-
kov, ale rozširovalo sa čím ďalej tým viac  
a želaného lesku nadobudlo naším potvrdením. 
Preto si tiež vrúcne prajeme, aby zmierenie, 
zavádzané a šírené už od dávna, malo 
slávnostnú pečať našej apoštolskej autority, 
aby sa stalo všeobecným a bolo poskytované 
celým katolíckym ľudom.    

Preto ustanovujeme a nariaďujeme, aby po 
všetky roky na sviatok Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho vo všetkých chrámoch na svete sa 
konala zmierna modlitba, ktorú pripájame  
k Encyklike, modlitba k nášmu najmilšiemu 
Vykupiteľovi, aby sme ňou uzmierovali jeho 
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Božské Srdce za svoje viny a znovu vyhlásili 
práva Ježiša Krista, najvyššieho Kráľa a naj-
drahšieho Pána.      

Nemožno pochybovať, ctihodní bratia, že  
z tejto pobožnosti, obnovenej a rozšírenej po 
celej Cirkvi, vzídu početné a výnimočné dobrá, 
ako pre jednotlivcov, tak aj pre súkromné  
i verejné cirkevné združenia. Veď Ježiš Kristus 
sám sľúbil sv. Margite Márii, že „všetkých 
ctiteľov svojho Božského Srdca zahrnie 
prehojnými milosťami“. Hriešnici potom, 
vidiac, „koho prebodli“107 a „dojatí vzdychmi  
a slzami celej Cirkvi, budú ľutovať urážok, 
spôsobených najvyššiemu Kráľovi“108 si to 
všimnú, aby snáď zatvrdiac sa v hriechu, 
neplakali príliš neskoro a už bez úžitku nad 
ním, až uvidia toho, ktorého urazili, 
„prichádzať v nebeských oblakoch“109.            

Spravodliví sa potom stanú ešte spravodli-
vejšími a svätejšími a s novým zápalom sa budú 
venovať službe svojho Kráľa, ktorého vidia tak 
pohŕdaného, potieraného, tak nenávideného  
a vzrastie v nich predovšetkým horlivosť 

                                                             
107 Ján 19, 37  
108 Iz. 46, 8 
109 Mat. 26,64 
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za záchranu duší, keď budú rozjímať o smútku 
obetného Božského Baránka: „Aký úžitok je z 
mojej krvi?“110 a zároveň o radosti najsvä-
tejšieho Srdca „nad hriešnikom, činiacim 
pokánie“111.  Po tom jedinom vrúcne túžime,  
v to jediné dúfame, aby spravodlivý Boh, ktorý 
by pre desať spravodlivých bol odpustil 
Sodome, bol ešte milosrdnejším k celému 
ľudstvu. Kiež by sa Cirkvi, ktorá súc spojená  
s Kristom, svojím Prostredníkom a Hlavou,  
a ktorá v modlitbe zastupuje celé ľudstvo, na 
pokorné prosby dostalo toho šťastia, že by 
Boha uzmierila! Kiež Najsvätejšia Panna  
a matka Božia milostivo vzhliadne na naše 
priania a na naše túžby! Ona nám porodila 
Ježiša Krista Vykupiteľa, živila a na kríži 
obetovala, ako obetu za nás! Pre svoje tajomné 
spojenie s Kristom a s jeho jedinečnou 
milosťou sa stala a nazýva sa „Prostredníčkou 
nášho zmierenia s Bohom“. Dôverujúc v jej 
príhovor u Ježiša, ktorý „súc jediným 
prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi“112, si 
ráčil vyvoliť svoju Matku za orodovnicu 
hriešnikov, za rozdávateľku a prostredníčku 
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111 Luk. 15,7 
112 1. Tim. 2, 5 
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milostí, udeľujeme Vám, ctihodní bratia  
a celému stádu zverenému do Vašej 
starostlivosti, apoštolské požehnanie.                           

         

Dané v Ríme u sv. Petra 8. mája 1928 v 
siedmom roku nášho pontifikátu.    

                                                                                                                             
Pius PP. XI. 

  



~ 133 ~ 
 

ODPROSUJÚCA MODLITBA NA SVIATOK 

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO 

  

Najsladší Ježišu, ty skusuješ toľkú nevšíma-
vosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť 
za lásku preukázanú ľuďom! Hľa, my, sklonení 
pred tvojim oltárom, usilujeme sa osobitnou 
pobožnosťou odprosiť ťa za hriešnu nevšíma-
vosť a krivdy, ktorými ľudia urážajú tvoje 
najláskavejšie Srdce. 

  (Ľ. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.) 

Uznávame, že ani my sme v minulosti 
neboli bez hriechu, ale pohnutí veľkou boles-
ťou ľutujeme to a prosíme ťa predovšetkým  
o tvoje milosrdenstvo voči nám, ktorí sme 
ochotní dobrovoľným odprosením ti zadosť-
učiniť za urážky, ktorými sme ťa urazili nielen 
my, ale aj tí, čo ďaleko zablúdili z cesty spásy,  
a tebe, Pastierovi a Vodcovi, zatvrdilo sa 
protivia neverou, alebo pošliapali svoje krstné 
sľuby a zhodili zo seba prijemné jarmo tvojich 
prikázaní. 

  (Ľ. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.) 
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Za všetky tieto oplakania hodné zločiny 
chceme ťa odprosiť a chceme ti dať vynáhradu 
aj za jednotlivé  viny, menovite: za výstredný  
a nemravný život: za zhubné osídla nastrojené 
nevinným dušiam; za znesväcovanie sviatkov; 
za ohavné rúhania, ktorých sa dostáva tebe  
i tvojim svätým; za potupu, ktorú tvoj 
námestník, pápež a celý kňazský stav skusuje 
pre tvoje meno; za nevšímavosť a svätokrádeže 
spáchané voči  sviatosti božskej lásky. Napokon 
ťa odprosujeme za verejné útoky národov 
namierené proti tvojej svätej Cirkvi, proti jej 
právam a učiteľskému úradu. 

(Ľ. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.) 

Kiež by sme mohli vlastnou krvou zmyť 
tieto neprávosti! Aby sme ťa odprosili  
a zadosťučinili tvojej urazenej božskej cti, 
venujeme ti to zadosťučinenie, ktoré si kedysi 
obetoval na kríži svojmu Otcovi a ktoré 
každodenne obnovuješ na našich oltároch. 
Venujeme ti ho s odprosením, ktoré ti podáva 
tvoja panenská Matka, všetci svätí a nábožní 
veriaci. Zároveň ti úprimne sľubujeme, že - 
tvojou milosťou podporovaní - dáme ti za svoje 
minulé hriechy aj za hriechy iných aj za 
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nevšímavosť voči toľkej láske, nakoľko možno, 
náhradu tým, že budeme pevne veriť; čisto  
a mravne žiť; dokonale plniť tvoje príkazy, 
najmä príkaz lásky daný nám v evanjeliu; zo 
všetkých síl prekážať útokom namiereným 
proti tebe, a čím viacerých získavať, aby ťa 
nasledovali. 

(Ľ. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa 
nad nami.) 

  Najslávnejší Ježišu, prosíme ťa, prijmi toto 
naše dobrovoľné odprosenie na príhovor 
blahoslavenej Panny Márie Zmieriteľky a daj, 
aby sme až do smrti zostali verní tvojej službe: 
daruj nám milosť vytrvať až do konca, aby sme 
sa na konci dostali k tebe do neba, kde s Otcom 
i s Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky 
vekov. 

  (Ľ. Amen.) 

  

  

 


