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ÚVODNÉ SLOVO 
 

S veľkou pozornosťou, ale aj s 

nevšedným záujmom som  prečítal knižku 

„Žena a kňaz“, napísanú Dr. Čeňkom 

Tomíškom. Hovorím s pozornosťou a 

záujmom, lebo je niečím novým ale aj 

najvyššie potrebným a nepamätám sa 

doteraz na podobné pojednanie. Pomer 

ženy ku kňazovi je výstižne rozobraný a pri 

tom tak elegantne a zároveň úplne 

pravdivo a objektívne podaný, že keď bude 

táto knižka hojne rozšírená a prakticky 

čítaná, nepochybne  prinesie najhojnejšie 

ovocie.  

Ako duchovný poradca Zväzu 

katolíckych žien a moravských  dievčat ju  

s radosťou kladiem  do rúk všetkým ženám 

a dievčatám združeným vo Zväze a vrelo 

prosím, aby ju najskôr nechali zapôsobiť 

na seba a potom sa pričinili o jej 

najhojnejšie  rozšírenie aj mimo Zväz.  
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„Ak muž padol skrze ženu, potom nech 

zase povstane skrze ženu“, hovorí svätý 

Bernard. Prirodzene myslí tým Pannu 

Máriu, no možno tomu rozumieť aj v 

širšom zmysle: Od ženy je potrebné začať 

pri novom pokresťančení a posvätení sveta.   

  

 

Msgr. Dr. Anton Štursa. 

Ústredný duchovný radca Zväzu 

katolíckych žien a moravských dievčat . 
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ŽENÁM 
 

Ja, ženy syn a Kristov kňaz, 

vám tieto riadky píšem ... 

Sú paliny i medu zmes, 

však chcú pozdvihovať k výškam! 

 

Vzhliadnem v duchu Spasiteľov zjav ... 

Hlas jeho znel tak jemne, 

keď na svoje s láskou pohliadnuc, 

im povedal: „Ste soľou zeme“! 

 

Ó, ženy, vedzte, kňazstvo dar 

je veno nebies vzácne! 

A ak soľ nám príde na zmar, 

čím soliť budeme ...? 
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 O téme, ako sa má katolícka žena chovať 

ku kňazovi, by nebolo vlastne treba 

pojednávať, keby nebolo úpadku živej 

viery. Veď hlboko veriacej žene, ktorá 

chápe kňazstvo v plnom obsahu, je úplne 

jasný dôsledok, ktorý z toho pre ňu 

vyplýva. Povedzte si a zamyslite sa nad 

vetou: „Kňaz - druhý Kristus“ a máte tým 

povedané, aký má byť vzťah ženy ku 

kňazovi. Taký ako ku Kristovi. Žena a kňaz 

je rovnakou témou ako: žena a Kristus. 

Otvorme ony stránky svätého evanjelia, 

ktoré nám zachytávajú výjavy a chvíle, 

kedy do života a pôsobenia Božského 

Spasiteľa vstupuje žena. Ba vlastne celé 

neopísateľné dielo Božieho vtelenia 

predpokladá ženu. Jedna zo žien, nositeľka 

toho istého a spoločného ženstva, je od 

večnosti Bohom vyhliadnutá, zasľúbená a 

pripravovaná ako Tá, ktorá má umožniť 

dielo vykúpenia padlého ľudstva. Vtelený 

Boh potreboval matku a matkou mohla byť 

jedine žena.     

Či vo svojom živote a pôsobení nebude 

mať na zreteli ženu Ten, ktorý svoje dielo 
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nechcel začať bez prispenia ženy? 

Koľkokrát sa stretávame so ženou v 

evanjeliu! Padlej žene zaznievajú z 

Ježišových úst slová odpustenia; útla ruka 

Jairovej dcéry ožíva v jeho divotvornej 

dlani; Mária a Marta v dome Lazárovom s 

láskou chystajú niekoľko hodín oddychu 

tomuto Pútnikovi, ktorý neraz až do 

vyčerpania išiel za stratenou dušou, ako 

bola žena - Samaritánka - pri studni 

Jakubovej. A vtedy, keď vyvrcholila 

Ježišova vykupiteľská činnosť, na krížovej 

ceste, idú ženy za ním. Zostávajú u neho aj 

pod krížom, idú za ním až k hrobu a sú 

prvými svedkami a hlásateľkami jeho 

zmŕtvychvstania. Je teda nespornou 

realitou, že ženy boli v styku s Ježišom. 

Veď to nemohlo ani inak byť. Či by bol 

Spasiteľom celého sveta Ten, ktorý prišiel, 

aby nikto nezahynul, keby zo svojho 

spásonosného vplyvu vylúčil ženu?       

Lenže aký bol tento styk? Skúmajme 

ženy evanjelia a neunikne nám, že ich 

postoj ku Kristovi nakoniec vždy vyznieva 

vo vrúcnu vďačnosť a hlbokú úctu. To sú 
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akoby dve sily, navzájom sa dopĺňajúce, 

vykazovali v srdci žien správne miesto. 

Vďačnosť napĺňala ich vnútro dôverou a 

láskou; z úcty vyplývala pokora a svätá 

bázeň. Milovali Ježiša nie láskou zmyslov, 

ale láskou duše oslobodenej od hriechov a 

povznesenej k slobode dietok Božích. Bola 

tu dôvera, nie dôvernosť. Bola tu oddanosť, 

nie vtieravosť. Bola tu obetavosť, nie 

vypočítavé chytráctvo. Bola tu vážna 

poctivosť a pokorná prostota, nie chvíľková 

nálada a vyzývavá strojenosť. Jedným 

slovom: ženy z evanjelia, fascinované 

milosťou Srdca Spasiteľovho nehľadali 

svoje záujmy, ale záujmy Božie.   

A tak to bolo aj v apoštolských časoch. 

Ako dokázali ženy dobre chápať svoju 

úlohu aj svoj vzťah ku kňazstvu, ktoré 

odovzdal Spasiteľ apoštolom a ich 

nástupcom! Zatiaľ čo nekompromisné 

slová svätého Pavla: „Žena nech na 

zhromaždení mlčí“! (1. Kor. 14, 34.), 

pripomínajú žene, že podľa Kristových 

ustanovení nie je povolaná k sviatostnému 

kňazstvu a k zastávaniu verejného 
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učiteľského úradu v Cirkvi;  v ústach toho 

istého apoštola zaznieva vďačná 

spomienka na ženy ktoré sa s ním „borili 

za evanjelium“ (Filip. 4, 3.). Féba, Priska, 

Mária, Tryféna, Tryfoza, Persida, Evodia, 

Synticha a Priscilla - či nestačí tento 

výpočet apoštolových spolupracovníčok 

Pavlových?   

Nuž, Písmo sväté aj v tejto veci je 

knihou kníh - len je treba, aby veriaca 

žena dokázala preniknúť do ducha jeho 

obsahu! 

Uveďme tu niekoľko hlavných 

myšlienok. 
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I. 

 

Žena, ktorá prichádza do 

akéhokoľvek vzťahu s 

kňazom, 

musí mať na mysli, že 

hovorí a jedná s človekom, 

ktorý je na veky zasnúbený 

Cirkvi. 
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Spomínam si na kňaza, ktorý pri 

vyplňovaní úradnej listiny v rubrike „Stav“ 

nikdy nechcel napísať: „slobodný“, ako 

píšu svetskí ľudia, ktorí neuzavreli 

manželstvo. Vždy tam napísal: „rímsko-

katolícky kňaz“. A veru, kňaz nie je 

slobodný, ale je naveky zadaný mystickej 

neveste Cirkvi, ktorá plodí potomstvo k 

nadprirodzenému životu. Toto poznanie 

musí úplne preniknúť srdcia žien! Koľko je 

tých, ktoré roztúžene, nasladnutým alebo 

vyzývavo dobyvačným pohľadom dokazujú, 

že v kňazovi - a zvlášť v mladom 

seminaristovi - nevidia nič viac než muža a 

v jeho celibáte príležitosť a popud pre 

„nevinné“ dobrodružstvo! Koľko kňazských 

katastrof zavinili práve také ženy a 

dievčatá! Áno, je pravda, že tieto kňazské 

duby by neboli padli, keby neboli samy vo 

vnútri práchnivé a prázdne, bez 

nadprirodzeného života. No víchricou, 

ktorá ich v tak premnohých prípadoch 

porazila - bola žena!        

Avšak je potrebné myslieť nielen na 

tieto krajne tragické prípady, ale aj na iné 
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druhy ženského priateľstva, návštev a 

zvláštnej pozornosti k určitému kňazovi. 

Nech žiadna z týchto mladých a 

samozrejme aj z tých starších ctiteliek 

nedáva okolo svojho rozcitlivenia obrúčku 

falošnej svätožiary! Premrštené prejavy 

úctivosti, túžba zapáčiť sa, získať si 

záujem, nadbiehanie, horovanie pre 

určitého kňaza, kazateľa, spovedníka - to 

všetko, presvietené slnkom pravdy, nemá 

nič spoločného s Bethaniou!  

Bohužiaľ,  všetci kňazi - a zvlášť mladí 

- nebývajú dosť prezieraví a silní, aby hneď 

v začiatkoch uviedli tieto prejavy taktným a 

predsa rozhodným spôsobom na správnu 

mieru. Často by stačil jediný miligram 

kňazskej priamočiarosti, aby zvalil 

Himaláje dámskeho obdivu.       

Počul som rozprávať o mladom kňazovi, 

okolo ktorého sa nápadne začala točiť 

zbožná dáma. To bolo otázok, chvály a 

lichôtok! Až sa z toho zrodilo pozvanie na 

čaj!  Velebný pán prišiel - dáma len žiarila! 

Aká to príležitosť vytasiť sa so zbierkou 

cností! A to sa vie, že sa musí začať 
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najkrajším exemplárom - pokorou! Dáma 

sladko a so strojenou skromnosťou šveholí: 

„Ráčte odpustiť, dôstojnosť, nie som slávna 

kuchárka. Tieto zákusky sú môj vlastný 

výrobok! Je to len tak, po domácky! Neviem, 

ako Vám budú chutiť!“ A celé toto 

pokorovanie malo byť vyvážené chválou z 

úst pána kaplána. Ale pán kaplán 

zahryzne do sušienky, chvíľku premýšľa a 

hovorí: „Naozaj, mohli by byť lepšie!“ Na 

tvári dámy sa vystriedalo niekoľko farieb a 

zo šveholiacich úst zasyčalo: „Vám to 

stačí!“ A bolo po obdive. Pán kaplán mal už 

svätý pokoj.  

Kresťanská žena a dievča sa nikdy 

nezníži k takejto smiešnej a povahovo 

pokrivenej figúre! V kňazovi bude vždy 

vidieť svojho duchovného otca, ku ktorému 

bude prichádzať s čistým úmyslom v 

potrebách svojej duše. Nebude to robiť tak, 

aby svojím konaním dávala možnosť 

podozrenia a ľudských rečí. Nikto nie je tak 

prísne posudzovaný a tak ľahko 

odsudzovaný ako kňaz.  
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To však neznamená, že snáď z 

nemiestnych ľudských ohľadov by sa mala  

kňazovi zásadne vyhýbať, alebo hovoriť s 

ním len placho a vystrašene. Nie! A aby 

som sa vyjadril názorným vyjadrením 

svätého Františka Saleského: „Ale s 

kňazom nech hovorí a koná tak, aby jej 

srdce za ním nebehalo!“ 

Kresťanská žena nech si tiež uvedomí, 

že kňaz tu nie je iba pre ňu, ale vo svojich 

obmedzených duševných a telesných silách 

musí zvládnuť nespočetné úlohy. A hoci sú 

chvíle, kedy sa stiesnená duša chce 

vyrozprávať kňazovi; zdá sa, že určitá 

skupina žien vo svojich rozhovoroch 

s kňazom, nemôže nájsť nikdy bodku. V 

tom býva veľká dávka naivnej sebalásky, 

ktorá sama seba rada počúva!  

Koľko však tieto hovory stoja 

vyčerpania a prebdených nocí úbohého 

kňaza! Koľko rozptýlenia kňazovi spôsobia 

ženy, ktoré v sakristii tesne pred svätou 

omšou alebo po nej ho zbytočne 

zamestnávajú svojou nemiestnou 

urozprávanosťou!  
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Aké bezohľadné ku kňazovi aj k 

ostatným čakajúcim kajúcnikom bývajú 

tieto „rečníčky“ v spovednici! Naozajstná 

kresťanka pokladá za vec prirodzenej 

slušnosti, že kňaza zbytočne neobťažuje. 

A tu budiž venované slovo ženám v 

katolíckych spolkoch a združeniach! 

Myšlienka Katolíckej akcie je u nás stále 

chápaná skreslene. Laici - teda aj ženy - 

musia kňazovi pomáhať, nie ho zdržovať! 

Ako často to však platí práve o takzvaných 

zbožných dušiach: Kde sa ich niekoľko 

zíde, tam aby kňaz robil richtára!  

Koľko náladovosti, nevraživosti, 

urážlivosti, podozrievania, žiarlivosti a 

nepoddajnosti! A kňaz hocikedy uštvaný 

prácou – potom aby vydával poslednú 

štipku svojej energie na rozmary a nezhody 

členiek, ktoré mu naozaj pomáhajú - ale od 

zdravých nervov! 

Kresťanská žena na príklade presvätej 

Panny a prvých pomocníčok apoštolov sa 

musí učiť obetavej a nenáročnej spolupráci 

na šírení Kráľovstva Božieho pod vedením 
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kňaza. Uvedomuje si, že jej seba 

prenikavejšia cnosť je síce cenným, áno 

nutným, avšak predsa len druhotným 

prvkom, pretože zdroje posvätenia sú 

vložené do rúk nie jej, ale služobníkovi 

Božiemu. 

Spoluprácu s kňazom pokladá skôr za 

vyznamenanie než za zásluhu. Taká žena 

je pre farnosť pravým požehnaním! 
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II. 

 

 

Vzťah ženy ku kňazovi 

musí byť preniknutý 

vedomím nesmiernej 

kňazskej dôstojnosti. 
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Kňaz je a zostáva v každom prostredí 

svojím úradom kráľovsky povznesený nad 

svoje okolie. Lebo nezrušiteľné znamenie, 

ktoré je vtlačené do jeho duše, nie je mu 

dané len pre chvíle, kedy stojí pri oltári. „Si 

kňazom na veky!“ Tieto slová ho vždy a 

všade sprevádzajú odo dňa svätenia. Z 

toho vyplýva vážny dôsledok, ktorý musí 

hlboko ovplyvniť kresťanskú ženu a dievča: 

V kňazovi vždy vidieť a ctiť - kňaza!    

Povedal by som, že toto by sa mohlo 

nazvať zaťažkávacou skúškou názoru 

našich žien a dievčat o kňazstve. A väčšina 

by v skúške neobstála! Nepriaznivé dojmy 

možno nadobudnúť na výletných alebo 

kúpeľných miestach, kde sa kňaz - aj proti 

svojej vôli - ocitne v dámskej spoločnosti 

napríklad pri stole. Na prstoch by sme 

spočítali ženy - kresťanky, ktoré by aj vtedy 

- pred verejnosťou - vzdali úctu Ježišovi 

Kristovi v kňazstve.  

Naopak je známy a skoro všeobecný 

postoj kresťaniek, ktoré sa na kňaza 

pozerajú ako na pána a na seba ako na 

dámy a nedbajúc na katechizmus viery, 
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apelujú na katechizmus slušného 

správania! Koľko je kresťanských žien, 

ktoré ako-tak uznávajú kňazov pri oltári, 

ale inak v nich chcú mať dvorných 

gavalierov!     

To je smutný úkaz! 

Avšak tým nie je povedané, že by kňaz 

snáď nemal dbať na určité spoločenské 

pravidlá voči žene, alebo dokonca, že by 

mal byť spoločensky neotesaný. Ach nie! 

Veru, práve spoločenský styk medzi 

kresťanskou ženou a kňazom musí byť 

preniknutý vzájomnou hlbokou úctou, 

ktorá však nespočíva na zásadách 

svetských formalít, ale na skutočnosti 

nadprirodzených hodnôt.  

Je veľké a úctyhodné ženstvo, je veľké 

a úctyhodné kňazstvo, no bez kňazstva by 

nebolo veľkým kresťanské ženstvo, pretože 

ženu povýšil Ježiš, ktorého učenie a milosť 

aj žene sprostredkuje kňaz.   

Kresťanskej žene je jasné, že úcta ku 

kňazovi a vzdávanie úcty musí mať 

osobitný ráz i určité hranice. Kresťanská 
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žena nemôže od kňaza čakať prejavy 

svetskej galantnosti. Ba naopak, poriadna 

kresťanka by ani nezniesla a priamo by sa 

ohradila proti tomu, aby sa jej kňaz dvoril. 

Ako nevkusne znie z úst kňaza: „Ruku 

bozkávam“, ako pohoršujúco to vyzerá, 

keď od tejto frázy prejde kňaz k jej 

uskutočneniu! Ak to žena dovolí, sama 

sebe dáva zlé vysvedčenie! Snáď by sme sa 

tu mohli pýtať, ako je to s pozdravom? Má 

žena pozdraviť kňaza prvá alebo obrátene 

kňaz ženu? Povedal by som: Kresťanská 

žena nemá na pozdrav kňaza ešte len 

čakať, kňaz nemá bez dôvodu s pozdravom 

ženy otáľať. Spomeňme na blahoslaveného 

Henricha Susona, ktorý zdravil každú ženu 

a dával jej prednosť z úcty k Panne Márii! 

Kresťanská žena dokáže vždy nájsť 

správnu rovnováhu: v kňazovi vždy a všade 

uctieva samotného Ježiša Krista. Od kňaza 

potom povýšene nevyžaduje prejavy úcty 

práve tak, ako ich zase vďačne prijíma, 

avšak v medziach, ktoré pripúšťa kňazská 

dôstojnosť. A každý tento prejav kňaza 

bude kresťanka pokladať za povzbudenie, 
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aby sa ho stala hodnou krásou svojej duše. 

Kresťanská žena sa teda nezachmúri, keď 

ju kňaz osloví iba: „Pani XY“; nevypočuje si 

bezmyšlienkovite iba ako frázu zdvorilosti, 

keď jej povie: „Milostivá pani“, ale v ústach 

kňaza tieto slová budú pre ňu mať 

nadprirodzený obsah: Buď odleskom Tej, 

ktorá je Milostiplná! 

A tu je nutné pripojiť ešte vážne slovo. 

Tak mnohým ženám a dievčatám, ktoré v 

duchu kritizujú kňaza, že nevie, ako sa má 

správať k dámam, by som povedal: 

„Predovšetkým nech váš zjav vyžaruje 

naozaj ušľachtilé kresťanské ženstvo a 

potom nebude prekážka, prečo by kňaz vo 

vás nemohol vidieť a ctiť Pannu Máriu!" 

Koľkokrát som už nevšímavo prešiel 

okolo žien, ktoré by som inak pozdravil, no 

ich úbor bol priamo výsmechom 

dôstojnosti kresťanskej ženy! Je to zvláštne 

- myslievam si - chcú byť dámami a stroja 

sa hanebne ako predajné ženy alebo 

behajú po ulici v šortkách ako chlapci! 

Veru, ako pramálo máme žien, naozaj 

hodných tohto mena! 
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Osobitnou kapitolou by bola: dievča a 

bohoslovec. Koľko kňazských povolaní 

stroskotalo o úskalia neviazaného a 

vtieravého správania dievčat! „Však ešte 

nebol  kňazom!“, odbije sa taký pád. Ale 

mohol ním byť! A vieš, ty zlodejka 

kňazského povolania, koľko duší bolo 

zbavených milosti a spásy, ktoré by im 

tento kňaz mohol sprostredkovať? A máš 

zaručené, že v počte týchto duší nebude 

snáď aj tvoja alebo niekoho z tvojich 

drahých! Vieš, ako sa tomu hovorí, keď 

niekto podupal záhon lesnej kultúry? Tým 

že nešetrne stúpil do záhonu, nezničil len 

les, ale ochudobnil aj všetkých tých, ktorí 

by v budúcom lese našli obživu, osvieženie 

a teplo!  

Obzvlášť počas prázdnin a v spolkoch 

treba kontrolovať konanie dievčenskej 

mládeže voči bohoslovcom. Spolok, ktorý 

vyvíja seba horlivejšiu činnosť, avšak pri 

tom zvyklal alebo podlomil jediné budúce 

kňazské povolanie, uškodil Cirkvi 

stonásobne viac  ako jej prospel! A hrozné 

Spasiteľovo „Beda!“ zaznieva z evanjelia 
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proti tomu, skrze koho pochádza 

pohoršenie. Dievča spoznávaš hlas svojho 

Sudcu? Ako prísne asi vyžiada z tvojej ruky 

zničené kňazské povolania, keď tvojou 

vinou stratil jedného zo svojich - priateľov? 

Avšak - podľa pravdy - je potrebné 

povedať, že niekedy popud a počiatok 

nedôstojného a pohoršlivého konania 

vychádza od samotného kňaza. Aký zázrak 

Božej milosti tu však môže spôsobiť vážne 

slovo z úst dievčaťa alebo ženy, preniknuté 

vedomím vznešeného kňazstva! 

V rozjarenej nálade kňaz požiadal 

mladú dievčinu o tanec. Bola to naozajstná 

dáma v ušľachtilom zmysle. Čo mu 

odpovedala? „Stratila by som vo Vás 

spovedníka, keby som našla vo Vás  

tanečníka!“ To stačilo, aby sa kňaz 

zahanbil a spamätal. Veru, česť takej 

kresťanke! Kiež by sme mali ženy a 

dievčatá, ktoré by celým svojím zjavom a 

správaním ďakovali kňazovi za to, že je 

kňazom a zároveň by ho prosili, aby 

kňazom neprestal byť! 
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III. 

 

Nakoniec si kresťanka  

vo vzťahu ku kňazovi  

musí uvedomiť,  

že jedná s krehkým 

človekom,  

ktorý v sebe nesie  

– práve tak ako ona –  

smutné dôsledky dedičného 

hriechu. 
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Nikto z ľudí - vyjmúc Pannu Máriu - 

nie je zbavený bojov, pokušení a vášní, 

ktoré sa skrývajú v jeho vnútri. A že by 

svet a diabol vzali kňazov a seminaristov 

priateľsky na milosť, to veru nikdy nebolo 

počuť! Práve naopak, kňazské srdce je im 

žiaducou korisťou a terčom, na ktoré 

smeruje svoje jedovaté šípy!  

Koľkokrát sa kňazské cédre klátily vo 

víchrici ako slabučká trstina! Koľkokrát sa 

už zlomili! Kto by si trúfal hovoriť o 

kňazskej nezraniteľnosti? Kto by chcel 

tvrdiť, že kňaz nemôže hlboko klesnúť? 

Tým však nemôže byť v očiach kresťanskej 

ženy i dievčaťa otrasená úcta ku kňazskej 

dôstojnosti. Ako je v celom diele našej 

spásy dvojaký prvok: božský a ľudský, tak 

aj súčasť tohto diela - kňaz - má v sebe 

zastúpené obe stránky: Kňazstvo Ježiša 

Krista je zverené slabému a hriešnemu 

človeku. Prevzácny poklad je uložený do 

úbohej ľudskej schránky. Lenže stráca 

snáď  vzácne víno na svojej cene, ak je 

naliate do krehkej hlinenej nádoby? Nie! 

Táto okolnosť iba zvyšuje pozornosť a 
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zodpovednosť tých, ktorí sú nádobe 

nablízku. A skôr než by nádobu ohrozili, 

snažia sa ju zabezpečiť, upevniť, podoprieť. 

Vnímavá duša kresťanskej ženy a 

dievčaťa si z toho sama odvodí dôsledky 

správneho vzťahu ku kňazovi. Bude si 

vedieť všetko zariadiť tak, aby duši kňaza 

neuškodila, ale prospela. Veď aj kňaz je 

pozemský pútnik k večnosti a duša ženy 

mu môže byť východom zornice 

požehnania alebo bludičkou záhuby. 

Pri seba väčšej oddanosti a dôvere, 

ktorá je nutným predpokladom 

duchovného vedenia, pri radostnej 

srdečnosti, ktorá býva dobrým a vítaným 

hosťom v živote spolku najmä medzi 

mládežou, pri bežnej zvyklosti, ktorá 

vyplýva z nutného denného styku, ako to 

býva u služobného personálu na farách - 

vo všetkých týchto i podobných prípadoch, 

musí byť žena neustále preniknutá 

bázňou, aby nebola kňazovi na pád. 

Ako často dokáže zlý duch na seba brať 

tvár anjela! Nezačali takto mnohí skrze 
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duchovné priateľstvo, aby potom skončili v 

nízkej zmyselnosti? Aj svätená voda sa 

zmení na blato, keď sa zmieša so zemou! 

Je teda veľkou úlohou kresťanskej ženy, 

aby svojím správaním, konaním, rečou, 

odevom i celým svojím zjavom nezrážala 

kňaza z výšin svätých ideálov. 

Kedysi som čítal, že abiturienta 

priviedol do seminára pohľad na mladú 

rádovú sestru, ktorá ošetrovala chorého s 

modlitbou na perách. A úplne tomu verím! 

Keby si kresťanské ženy a dievčatá chceli 

uvedomiť, ako silne dokáže na dušu muža 

- a tým viac na dušu kňaza - zapôsobiť 

ušľachtilá reč - povedal by som - ich 

materská schopnosť obetovať sa, museli by 

chváliť Boha, že im dal takú moc ... !    

A najvzácnejším vzťahom, ktorý má 

mať kresťanka ku kňazovi je: za kňazov sa 

modliť a za nich prinášať obety! Za 

všetkých, ale obzvlášť za nehodných 

kňazov! Koľko tu býva pastvy práve pre 

ženské jazyky, keď kňaz klesne! Zatiaľ čo 

by sa mali veriace ženy zamyslieť, či 

príčinou poklesku nie je niektorá z ich 
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spolusestier, ktorej zhubný vplyv majú ony 

vyvážiť a nahradiť požehnaním svojej 

modlitby a prinášaním obety! 

Klebetným roznášaním kňazských chýb 

sa nikdy nedosiahla náprava chybujúceho 

kňaza, avšak kňazstvu samotnému sa 

ublížilo vždy! Kiež si kresťanské ženy a 

dievčatá spomenú na príklad svätej Terézie 

Ježiškovej, ktorú snáď majú tak radi a 

predsa tak málo rozumejú jej duchu! 

Krásne píše v „Dejinách duše“, že jej 

úlohou je modlitbou a obetovaním sa 

starať o to, aby kňazstvo - túto soľ zeme - 

pomáhala chrániť pred skazou ... ! 

Opisujúc spomienky na púť do Ríma, 

ktorú ako štrnásťročné dievča vykonala v 

roku 1887, hovorí: „Druhá skúsenosť, ktorú 

som nadobudla, sa týka kňazov. Až doteraz 

som jasne nechápala hlavný účel Karmelu. 

Myšlienka: modliť sa za hriešnikov, ma 

napĺňala nadšením. Ale zdalo sa mi 

nezvyklým, modliť sa za kňazov. Ich duše 

sa mi zdali čistejšie ako krištáľ. Ó, v 

Taliansku som porozumela svojmu 

povolaniu! Po celý mesiac som sa stretávala 
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s mnohými svätými kňazmi a videla som, že 

hoci ich nesmierna dôstojnosť ich povznáša 

nad anjelov, predsa zostávajú slabými a 

krehkými ľuďmi. Ak však dobrí a svedomití 

kňazi, ktorých Pán Ježiš nazýva soľou 

zeme, uznávajú, že potrebujú modlitby, čo 

potom  vlažní ! Nepovedal Pán Ježiš: „Ak sa 

soľ skazí, čím sa osolí?“ (Mat. 5, 13.) Aké 

krásne je naše povolanie! Máme zachovávať 

soľ zeme neporušenú. Obetujme svoje 

modlitby a obety za apoštolov Pána. Keď sa 

snažia, aby slovom i príkladom získali duše 

našich bratov pre evanjelium, my samy 

máme byť ich apoštolmi. Aká vznešená je 

táto úloha!“ (Svätá Terézia od Ježiška 

„Dejiny duše“, kapitola VI.) 

Byť kňazom podľa Srdca Ježišovho 

znamená dať sa za obetu a kto môže 

uskutočnenie tohto ideálu kňazovi skôr 

vyprosiť než srdce veriacej ženy, ktoré má 

so srdcom kňaza práve v obete styčný bod 

životného poslania...? Keď mladučký 

novokňaz kráča k svojej prvej najsvätejšej 

Obete, tu z rúk bielo odetého dievčaťa 

prijíma venček, ktorý spočinie na kalichu. 
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Je to len obyčajný zvyk? Aká je v tom 

ducha prázdnosť! Je to precítený symbol 

hlbokej myšlienky? Aká je v tom krása! 

Áno, biele, čisté, kresťanské ženstvo má 

ovenčovať vrúcnou vďačnosťou a hlbokou 

úctou svätý duchovný kalich Ježišovho 

kňazstva, odovzdaný do slabých dlaní 

služobníkov Božích ...     

Kiežby sa túto svoju úlohu naučili naše 

ženy a dievčatá v škole presvätej Panny, v 

ktorej sa ideál ženstva a veľkňazské 

materstvo snúbi do úchvatnej glorioly, 

ktorá svojím odleskom ožaruje aj všetky 

Máriine ľudské spolusestry od chvíle, kedy 

prvýkrát zaznelo: „Požehnaná si medzi 

ženami a požehnaný Plod života Tvojho ...!“   
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Z lásky ku kňazstvu ... 
 

Sú krásne ruky matky, ktorá v blahej nehe 

svoje dieťa objíma a šťastím celá žiari, 

avšak krásnejšie sú posvätené ruky kňaza, 

ktoré prinášajú Obeť Božiu na oltári, 

keď pri omši svätej v tajuplnej veľkej chvíli, 

kedy ticho zavládne a stíchne šepot pier, 

v kňazských dlaniach sa v závoj chleba 

snehobiely, skryl nekonečný Boh a Vládca 

svetov šírych ... 

 

Ó, ruky tajomné, ó ruky trikrát sväté. Vás 

nesmie znečistiť prach a pokryť špina! 

Ó, ruky prevzácne, vám v miere vrchovatej 

je denne zverená úloha lona Máriina ...! 

My z lásky ku kňazstvu sme sa Bohu v dar 

dali, aby vtedy kedy sa všetko v temnú 

priepasť rúti, 

tie ruky kňazské nikdy, nikdy neklesali a v 

nás mali sa vždy o čo podoprieť ... 
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Kto vykresliť by mohol krásu kňazských 

krokov, keď za stratenou ovcou ide a 

pozýva ju k sebe! 

Ako často bolesť vynúti mu slzy v oku, keď 

zdá sa mu, že slabý je proti ľudskej zlobe ... 

A vtedy prežíva kňaz chvíle getsemanské a 

predsa ďalej ísť musí a nesmie byť vratký 

a hoci by aj krvácal, tie ovce zblúdilé zas do 

ovčinca Kristovi priviesť späť musí... 

 

Ó, kňazské šľapaje. Ó, buďte požehnané! 

Sme vaším predvojom, ktorý cestu vpred 

vám razia. 

Chceme deliť sa s vami o krvavé rany, veď 

krásne nohy sú, ktoré mier a dobro veštia ! 

My z lásky ku kňazstvu sme Bohu v dar sa 

dali. 

Z tej lásky najčistejšej, ktorú svet 

nepochopí, aby kroky naše krokom 

kňazským pomáhali 

a v Kristovi ich v sväté stopy premenili... 
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Však nad ruky aj nad kroky sluhov Pána je 

kňazské srdce v pravde vecí najkrajšie! 

Toť vzácny drahokam, ktorým štedré Božie 

dlane nás obdarujú vo vyhnanstve púte 

tunajšej, 

toť svätostánok, ktorý úplne Bohu patrí, toť 

velechrám, ktorý Bohu je zasvätený 

každodenne, 

toť obetný je dar, ktorý sa s hostiou bratrí a 

oboje sa v Krista mení na Paténe ... 

 

Ó, kňazské srdcia, tajuplné Božie čaše, vás 

pozdravujem v tejto chvíli neustále! 

Kiež ste ako z krištáľu a vôňa kiež z vás 

srší a prúdy milosti kiež pretekajú stále! 

My z lásky ku kňazstvu sme sa Bohu v dar 

dali a srdce naše na oltári ticho leží, 

aby čisté svätožiare na večné veky planuli, 

vôkol živých kalichov,  

vôkol sŕdc našich kňazov ... 

  



 

 

 

 

 

 


