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SLOVO NA ÚVOD 
Na sviatok svätého Martina, patróna nášho 

Spišského biskupstva, začneme sláviť Jubilejný rok 
svätého Martina pre našu miestnu cirkev. Dôvodom 
tohto vyhlásenia Jubilejného roku je 1700. výročie 
narodenia svätého Martina.  

Je naozaj dôstojne a správne, aby Boží ľud 
našej diecézy si s úctou a s vďačnosťou v srdci za 
pomoc, ktorú už cez stáročia od neho pociťuje, pri-
pomenul toto vznešené jubileum svojho nebeského 
patróna, a zároveň aby sa na neho horlivejšie           
s vrúcnou dôverou obracal vo svojich modlitbách     
o pomoc a orodovanie.  

Jubilejný rok diecézy som ohlásil preto, aby 
som nás všetkých pozval k zvýšenej duchovnej akti-
vite, najmä k obráteniu našich sŕdc a k intenzív-
nemu prežívaniu tajomstva povolania všetkých 
k svätosti a dokonalosti života.  

Ako lepšie by sme si mohli uctiť nášho nebes-
kého patróna, ako práve tým, že sa odhodláme 
horlivejšie nasledovať jeho príklad a pripodobňovať 
sa mu vo svätosti života?! 

Za hlavnú úlohu tohto nášho Jubilejného roku 
teda považujme naše spoločné, ale i osobné úsilie    
o svätosť a dokonalosť nášho kresťanského života. 
Vyplýva to z podstaty našej úcty voči svätým v du-
chu článku viery o spoločenstve svätých. Ide          
o dvojjediný cieľ slávenia Jubilejného roku: pokro-
čiť vo svätosti života a utužiť naše vzájomné spo-
ločenstvo veriacich medzi sebou.  
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Koncil učí, že „pamiatku svätých si neuctie-
vame iba pre ich príklad, ale ešte viac, aby sa v Du-
chu utužila jednota celej Cirkvi uplatňovaním brat-
skej lásky. Lebo ako kresťanská vospolnosť putujú-
cich nás privádza bližšie ku Kristovi, tak aj spolo-
čenstvo so svätými nás spája s Kristom, ktorý ako 
Žriedlo a Hlava je i zdrojom všetkej milosti a života 
samého Božieho ľudu.“ (LG, 50) 

Svätých si uctievame ako vynikajúcich bratov 
a sestry preto, že ich sám Boh už oslávil. Naša úcta 
k nim nie je v rozpore s oslavou Boha, naopak, doko-
nalejšie nás k nej vedie. Svätí sú pre nás vzorom, 
ako nasledovať Krista a žiť v Božej láske. Sú našimi 
pomocníkmi, ktorí nás aj príkladom aj orodovaním 
spájajú užšie s Kristom, jediným žriedlom života     
a svätosti a korunou všetkých svätých. Jemu jedi-
nému sa klaniame, pretože je Boží Syn, úcta svä-
tých je len zvelebovaním Božej dobroty a lásky.  

Spoločenstvo s oslávenými bratmi a sestrami  
v nebi je veľkým požehnaním a prínosom pre 
putujúcich veriacich. V prvom rade sú pre nás vzo-
rom príkladného kresťanského života. Učíme sa od 
nich nasledovať Krista. Ich bohumilý život, ich 
čnosti a skutky sú akoby životom napísané Kristovo 
evanjelium, z ktorého možno čítať a spoznávať sa-
mého Krista. „V živote tých, čo majú s nami tú istú 
ľudskú prirodzenosť, ale sa dokonalejšie premie-
ňajú na Kristov obraz, Boh živo zjavuje svoju prí-
tomnosť a svoju tvár ľuďom. V nich On sám sa nám 
prihovára a dáva nám znamenie svojho Kráľovstva, 
ktoré nás mocne priťahuje, keďže máme okolo seba 
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toľký oblak svedkov a také potvrdenie pravdy evan-
jelia.“ (LG, 50)  

Osobitným dobrodením uctievania svätých 
v nebi je ich orodovanie za nás u Boha. Sú našimi 
priateľmi a dobrodincami. Milujú nás a z neba nám 
pomáhajú svojím ustavičným orodovaním. Boh ich 
prosby vždy vypočuje, lebo sú mu milí. Preto sa na 
nich obraciame v modlitbách a prosíme ich o pomoc 
a ochranu. 

„Pravá úcta k svätým nespočíva natoľko 
v množstve vonkajších úkonov, ale skôr vo vrúcnosti 
našej činnej lásky, ktorou na väčšie dobro naše       
a Cirkvi hľadáme „v styku so svätými príklad, v spo- 
ločenstve s nimi spolupatričnosť a v orodovaní po-
moc.“ (LG, 51) 

O úcte k svätým treba dodať, že ich nemáme 
obdivovať, ale napodobňovať. 

Nech nás svätý biskup Martin, tento obdivu-
hodný muž vynikajúcej viery, veľkej nábožnosti       
a plný milosrdenstva i ľudskosti, ktorý „mal oči       
i ruky ustavične pozdvihnuté k nebu a jeho ne-
zlomný duch neustával v modlitbe“, inšpiruje nastú-
piť na cestu svätosti života. Práve o tejto ceste     
k svätosti rozprávajú stránky tejto knihy. Vykres-
ľujú oporné body nášho úsilia o svätosť života, ku 
ktorej sme všetci povolaní. Sprievodcom a pomocní-
kom na tejto ceste k svätosti nám bude svätý Mar-
tin.  

Jubilejný rok nech je pre nás aj rokom pokánia 
a zmierenia sa, stále dokonalejšieho zmierenia sa      
s Bohom a stále úprimnejšieho zmierenia sa aj ľudí 
medzi sebou. Veď práve v pokání pokročíme jedni    
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k druhým a všetci spolu k Bohu a priblížime sa 
k svätosti.  

Božia svätosť zaplavuje svet najmä z Kristo-
vých prameňov spásy, zo sviatostí. Preto prežívanie 
Jubilejného roku má vyústiť v najosobnejšom du-
chovnom a vnútornom živote kresťanov, v spojení so 
slávením svätých sviatostí, predovšetkým Najsvä-
tejšej Eucharistie. 

V Jubilejnom roku svätého Martina, ktorý 
vynikal heroickým stupňom milosrdenstva voči chu-
dobným, sme všetci pozvaní najmä k horlivému        
a vytrvalému konaniu skutkov milosrdenstva. Jed-
notlivé skutky milosrdenstva nech sú našimi každo-
dennými krokmi na našej púti v sprievode svätého 
Martina k Bohu.  

Jubilejný rok nech je pre nás Boží dar času, 
ktorý máme premeniť svojou duchovnou horlivos-
ťou, láskou, modlitbou i pokáním na milosť spásy. Je 
to rok duchovnej obnovy, oživenia našej viery, po-
silnenia našej nádeje a roznietenia našej lásky         
k Bohu i ku všetkým ľuďom., v ktorej spočíva pod-
stata svätosti kresťana.  

Jubilejný rok nech je pre nás akoby pobudnu-
tie pri oáze, pri prameni života na spôsob Samari-
tánky, o ktorej hovorí evanjelium. Tým prameňom je 
Ježiš Kristus, prítomný v Najsvätejšej Eucharistii. 
Máme si v ňom regenerovať všetky duchovné sily na 
ďalší úsek života po ceste svätosti.  

Kniha je rozvrstvená na tri časti. Prvá obsa-
huje texty modlitieb k svätému Martinovi. V druhej 
časti sú zamyslenia na jednotlivé týždne Jubilej-
ného roku. Zamyslenia sú zamerané na najdôleži-
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tejšie hodnoty a dary, v ktorých prijímame dary 
Božej milosti na posvätenie nášho života. V tretej 
časti čitateľ nájde úvahy na mesačné duchovné ob-
novy počas Jubilejného roku.  

Texty v tejto knižočke môžu inšpirovať čita-
teľa, ako prežívať Jubilejný rok svätého Martina, 
ako premieňať čas na milosť, ako vykročiť novou     
a lepšou cestou, ako pozerať do budúcnosti s náde-
jou, ako možno nájsť v Kristovi pokoj a ako s ním 
možno kráčať v ústrety večnému šťastiu v spolo-
čenstve svätých v nebi.  

Všetkým čitateľom tejto knihy udeľujem svoje 
apoštolské požehnanie. 

 
+ Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup  
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DUCHOVNÝ PROGRAM NA JUBILEJNÝ 
ROK SVÄTÉHO MARTINA 

„Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ (1Pt 1, 16) 
Jubilejný rok svätého Martina budeme prežívať 

úsilím o svätosť života podľa tohto programu:  
1/Kažododenným vzývaním svätého Martina o oro-

dovanie a o jeho pomoc pri posväcovaní života; 
2/Slávením domácej pobožnosti v rodine k svä-

tému Martinovi (aspoň raz v týždni, odporúča sa        
v piatok alebo v nedeľu, keď je celá rodina pospolu); 

3/Prežívaním liturgického roka vrúcnou nábožnos-
ťou a sviatostným spôsobom (sväté prijímania najmä 
cez Advent, Vianoc, v Pôste, cez Veľkú noc, na Turíce 
a pri iných slávnostiach vo farnosti);  

4/ Účasťou na sv. omši aj v pracovný deň a čas-
tým duchovným čítaním (aspoň raz do týždňa);  

5/ Prehĺbením poznania dejín i súčasnosti našej 
Spišskej diecézy;  

6/ Každodennou modlitbou desiatky ruženca na 
úmysel za posvätenie veriacich nášho biskupstva a za 
upevnenie kresťanského spoločenstva v jeho farnos-
tiach; 

7/ Konaním mesačnej duchovnej obnovy v rámci 
prvých piatkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, duchovné 
čítanie); Na prvé piatky je možnosť získať jubilejné 
úplné odpustky, pri splnení ostatných obvyklých pod-
mienok; 

8/ Účasťou na uctení si relikvií svätého Martina, 
ktoré budú putovať po farnostiach diecézy; 

9/ Účasťou na slávení a podujatiach, ktoré sa 
budú konať vo farnosti ku cti svätého Martina;  
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10/ Putovaním do svätyne zasvätenej sv. Martinovi 
(Katedrála Spišská Kapitula, Trstená, Rakúsy, Dova-
lovo, Lučivná, Vikartovce, Ihľany, Granč-Petrovce, 
Hincovce, Katúň, Martinček, Podhorany).: 

11/ Častým konaním skutkov milosrdenstva. 

SVÄTÝ MARTIN Z TOURS, BISKUP 1 
(316 - 397) 

Svätý biskup Martin Tourský patrí medzi 
svätcov, ktorých úcta a pamiatka sa veľmi rozšírila 
v Cirkvi. V Európe je mu zasvätených niekoľko tisíc 
kostolov a kláštorov; viaceré mestá, hrady, ostrovy 
a iné lokality nesú jeho meno, s jeho sviatkom sú 
spojené niektoré ľudové tradície (nové víno, prvý 
sneh a i.). 

Napriek tomu, že sv. Martin Tourský žil v dáv-
nom 4. storočí, vieme o jeho živote pomerne veľa. 
Zaslúžil sa o to predovšetkým jeho žiak Sulpicius 
Severus, ktorý napísal obšírny životopis sv. Mar-
tina. Sulpiciove údaje možno kriticky porovnávať    
s údajmi sv. Paulína z Noly a iných jeho súčasníkov, 
ktorí po sebe zanechali cenné písomné svedectvá. 

Svätý Martin Tourský bol synom vyššieho rím-
skeho dôstojníka a narodil sa roku 316 alebo 317     
v rímskom posádkovom meste Sabaria v Panónii, 
dnešné Szombathely v Maďarsku. Kým bol ešte die-
ťaťom, jeho otca preložili do Pávie v severnej Itá-
lii. Tam Martin získal dobré základné vzdelanie. Na 
vyššie štúdiá sa nedostal, lebo otec ho už v pätnás-

                                           

1 ONDRUŠ, R., Blízki Bohu i ľuďom, Tatran, Bratislava 1991 
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tich rokoch, dva roky prv, ako bolo zvykom, prinútil, 
aby sa stal vojakom. 

V Pávii sa Martin zoznámil s kresťanstvom      
a dal sa zapísať medzi katechumenov. Jeho rodičia 
boli pohania a najmä otec sa pridŕžal starej pohan-
skej tradície, spojenej s kultom cisára. Ako mla-
dého vojaka preložili Martina do mesta Amiens       
v severnej Galii, terajšom Francúzsku. Tam sa mu 
prihodila známa epizóda, ktorú s obľubou zobrazo-
vali maliari a ktorá je charakteristická pre tohto 
svätca. Raz v zimnej noci Martin prechádzal mes-
tom. Mal kontrolovať vojenské hliadky. A tu zazrel 
na ulici polonahého žobráka, ktorý pýtal almužnu. 
Martin nemal pri sebe peniaze, ale chcel ochrániť 
úbožiaka aspoň pred zimou. Preto mečom rozrezal 
svoj vojenský plášť a polovicu daroval žobrákovi. 
Nasledujúcej noci sa mu vo sne zjavil Kristus pri-
krytý polovicou jeho plášťa. 

V tom čase bol Martin ešte katechumenom. 
Krst prijal na Veľkú noc 339, keď mal 22 alebo 23 
rokov. 

Po prijatí krstu sa chcel Martin zasvätiť Božej 
službe. Ale ako člen cisárskej gardy nemohol tak 
ľahko opustiť vojsko. Preto ostal v armáde ešte asi 
15 rokov a dosiahol dôstojnícku hodnosť. Bol kama-
rátsky a veselý, ale vždy v hraniciach kresťanského 
poriadku. Ako dôstojník mal sluhu. Ale zachádzal    
s ním po bratsky: jedol s ním pri jednom stole,        
a keď bol sluha ustatý, on sám mu slúžil. 

V marci 354 sa Martin zúčastnil na vojenskej 
výprave proti germánskym Alemanom. Pred začatím 
bojov vojaci dostávali osobitné peniaze, nazývané 
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„donativum". Ale Martin neprijal túto prémiu          
a oznámil svojmu veliteľovi, že chce odísť z vojska. 
Veliteľ sa rozčúlil a obvinil svojho podriadeného zo 
zbabelosti. Ten však, aby dokázal, že ho pri rozho-
dovaní nevedie zbabelosť, sa ponúkol, že pôjde 
oproti nepriateľovi pred ostatným vojskom, 
ozbrojený iba krížom. Tak sa aj stalo. K boju potom 
vôbec neprišlo; objavilo sa germánske posolstvo, 
ktoré žiadalo mier. Kresťania v tom videli zázrak    
a Martina už bez ťažkostí prepustili z vojska. 

Bývalý dôstojník sa vybral do Poitiers v západ-
nej Galii. Tam bol biskupom sv. Hilár, o ktorom 
Martin pravdepodobne počul už predtým. Horlivý 
biskup prijal Martina veľmi priateľsky a chcel ho 
vysvätiť za diakona. Ten však odmietol. Okrem 
skromnosti ho k tomu mohla viesť skutočnosť, že 
kňazi a veriaci neradi videli bývalých vojakov v du-
chovnej službe a neskoršie cirkevné predpisy 
priamo zakazovali udeliť bývalým príslušníkom ar-
mády vyššie svätenia. Hilár teda ustanovil Martina 
za exorcistu, čo bol nižší stupeň duchovnej služby. 
Pritom ho mohol hlbšie zasväcovať do cirkevnej 
služby a do cirkevnej vedy. 

Jednej noci mal Martin zvláštny sen, v ktorom 
videl Boží pokyn, aby získal pre kresťanstvo svojich 
vekom pokročilých rodičov, ktorí žili v Panónii. 
Odobral sa od biskupa Hilára s prísľubom, že sa 
vráti. Po dobrodružnej ceste našiel rodičov, ale iba 
matku sa mu podarilo získať pre Krista. Ostal za 
istý čas v Panónii, kde sa viackrát dostal do sporu 
so stúpencami Áriovej bludárskej náuky. Keďže ich 
chránil sám cisár Konstancius, trúfali si Martina 
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urážať, ba aj verejne trestať za obranu katolíckej 
viery. Prenasledovaný vyznavač odišiel do Milána, 
kde sa dozvedel, že biskup Hilár z Poitiers je vo 
vyhnanstve v ďalekej Frýgii. Ostal teda v Miláne, 
kde žil na okraji mesta ako pustovník. Ale ariánsky 
biskup Auxentius ho vyhnal. Martin sa utiahol do 
Ligúrie, kde žil s istým priateľom-kňazom na 
ostrove Gallinaria ako pustovník. 

Na začiatku roku 360 sa Martin dozvedel, že 
biskup Hilár sa vracia z vyhnanstva. Ponáhľal sa mu 
oproti do Ríma, ale tam ho už nestretol. Našiel ho 
až v Poitiers. Biskup s radosťou privítal Martina, 
vysvätil ho za diakona a neskôr pravdepodobne za 
kňaza. Martin však neostal v meste, ale s Hilárovým 
súhlasom žil mimo mesta ako pustovník a zároveň 
ohlasoval evanjelium vidiečanom. Čoskoro sa k nemu 
pripojili viacerí spoločníci. Vznikol tak kláštor Li-
gugé, najstarší známy kláštor v západnej Európe. 

V tom čase začali Martinovo účinkovanie spre-
vádzať zázraky a jeho povesť ako divotvorcu sa 
rýchlo rozšírila. Keď roku 371 zomrel biskup Libor 
v meste Tours, na sever od Poitiers, miestni du-
chovní a veriaci chceli mať za biskupa Martina. 
Keďže predpokladali, že sa bude brániť, pozvali ho 
pod zámienkou, aby prišiel k istej ťažko chorej 
žene. A keď sa Martin spolu s manželom údajne 
chorej ženy blížili k mestu Tours, tam ich už čakali 
tourskí veriaci, chytili Martina a víťazoslávne ho 
priviedli do mesta. Tam ho manifestačne zvolili za 
biskupa. Martin sa podrobil ich vôli a pravdepo-
dobne 4. júla 371 bol vysvätený za biskupa. 
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Zvláštnosťou Martinovho biskupského pôsobe-
nia bolo, že okrem vykonávania pastierskych povin-
ností v miestnej cirkvi misionárčil medzi vidieckym 
obyvateľstvom na širokom okolí. V tom čase totiž 
biskupská pastorácia ešte nezachytávala celé úze-
mie, ale sústreďovala sa na mestá. Vidiečania, 
najmä poľnohospodárski nevoľníci, ostávali opus-
tení. Martin poznal ich neutešenú situáciu pri de-
saťročnom pôsobení v Ligugé. Preto sa im usiloval 
pomôcť. Okrem toho, že sa sám vydával na misijné 
cesty, utvoril v Marmoutier, neďaleko Tours, stre-
disko na výchovu duchovenstva, kde sa klerici ok-
rem iného pripravovali aj na pôsobenie medzi vidie-
čanmi. 

Duchovní v Marmoutier žili takmer kláštorným 
životom. Všetko imanie mali spoločné. Spoločne sa 
modlili, spoločne i jedli. Ich jedlo bolo jednoduché, 
chudobné, podobne i šaty. Mladí klerici venovali 
veľa času opisovaniu Svätého písma a diel starých 
kresťanských spisovateľov. Takto sa nielen šírila 
cenná kresťanská literatúra, ale mladí duchovní 
získavali vedomosti, potrebné pre úspešné účinko-
vanie. Podľa Sulpicia Severa, žiaka a prvého životo-
pisca sv. Martina, Marmoutier sa stalo školou as-
kézy, ale súčasne aj semeniskom mníchov a bisku-
pov. 

Z Toursu a prostredníctvom Marmoutieru 
Martin vyvíjal apoštolskú činnosť, ktorá zasahovala 
veľkú časť Galie. Pritom uvádzal do života niektoré 
novoty, ktoré mali veľký význam pre ďalší rozvoj 
Cirkvi a pre jej pastoráciu. Jednou takou výz-
namnou novotou bolo zakladanie vidieckych far-
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ností. S ňou súvisela aj ďalšia, a to pastoračná vizi-
tácia diecézy, ktorá sa rozprestierala na väčšom 
území. Martin navštívil každý rok všetky farnosti 
biskupstva. Cestoval na somárovi, loďkou alebo jed-
noducho peši. Vo farnostiach býval a spával v sak-
ristii pri kostole. Vždy ho sprevádzali niekoľkí mnísi 
a klerici. Počas svojich ciest Martin zakladal, kde 
sa dalo, malé vidiecke kláštory, ktoré sa stali ohni-
skom kresťanského života na vidieku. Tento druh 
malých asketických komunít sa potom rozšíril a vo 
veľkej miere sa zaslúžil o pokresťančenie galského 
vidieka v 4. a 5. storočí. 

Životopisci spomínajú početné zázraky, kto-
rými Boh oslavoval svojho služobníka. Martin však 
nechcel mimoriadnymi skutkami budiť pozornosť. 
Boli to úkony silne viery alebo ešte viac prejavy za-
nietenej lásky, ktorou sa biskup Martin usiloval po-
môcť ľuďom postihnutým nešťastím alebo nespra-
vodlivosťou. Uzdravoval posadnutých zlým duchom, 
malomocných a iných chorých, dokonca kriesil          
i mŕtvych. Ľudia zvlášť obdivovali jeho odvahu,       
s ktorou sa vedel postaviť zoči-voči nebezpečným 
nepriateľom, a tí mu nemohli ublížiť. Viackrát sa 
smelo predstavil aj tvrdým mocipánom a dosiahol    
u nich oslobodenie ľudí, ktorí boli nespravodlivo 
väznení, prípadne odsúdení na smrť. Tak sa             
v záujme spravodlivosti a kresťanskej ľudskosti 
odvážil ísť až k cisárom Valentiniánovi a Maximovi. 

Hlboký cit spravodlivosti a kresťanskej lásky 
viedol biskupa Martina dokonca tak ďaleko, že sa 
zastával španielskeho askétu Prisciliána, ktorého 
synoda v Bordeaux roku 384 odsúdila ako bludára. 
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Na naliehanie španielskeho biskupa Ithacia cisár dal 
Prisciliána popraviť a vydal drastické nariadenia 
proti jeho prívržencom. Martin veľmi ľutoval, že sa 
cirkevné otázky dostali pred štátny súd a pokladal 
postup biskupa Ithacia za nekresťanský. Dva razy 
navštívil cisára Maxima v Trevíre, aby zachránil 
tých, čo boli odsúdení na smrť. Cisár napokon vyho-
vel Martinovi s podmienkou, že uzavrie cirkevné 
spoločenstvo s Ithaciom. Biskup Martin, hoci pokla-
dal Ithaciovo počínanie za odsúdeniahodné a vo 
všeobecnosti namierené proti asketickým mníchom, 
urobil cisárovi po vôli, a tak zabránil veľkej ma-
sakre v Španielsku. 

Biskup Martin Tourský sa dožil vyše 80-tich 
rokov. Zomrel 8. novembra 397 pri pastoračnej 
návšteve vo vidieckej farnosti Candes. Jeho telo 
previezli po rieke Loire do Tours, kde ho pochovali 
11. novembra za účasti veľkého množstva ľudí. Na 
čele pohrebného sprievodu kráčalo dvetisíc mní-
chov a Bohu zasvätených panien. Pochovali ho na 
predmestskom cintoríne v jednoduchom hrobe me-
dzi veriacimi, ako si to sám želal. Čoskoro však 
vznikla nad jeho hrobom jemu zasvätená bazilika. 

Sv. Martin Tourský patrí medzi prvých vyzna-
vačov, teda nie mučeníkov, ktorým Cirkev priznala 
titul svätosti a liturgickú úctu. A táto úcta sa mi-
moriadne rozšírila. Vo Francúzsku vzniklo vyše 3600 
kostolov a kláštorov zasvätených sv. Martinovi. Po-
merne veľkú úctu tomuto svätcovi preukazovali tiež 
v Taliansku, Nemecku, Rakúsku a zvlášť v Uhorsku, 
kde kedysi stála jeho kolíska. Mnoho kostolov         
a farností je zasvätených sv. Martinovi aj na 
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Slovensku. Medzi nimi najvýznamnejšie sú Dóm sv. 
Martina v Bratislave a Katedrála sv. Martina            
v Spišskej Kapitule. 

MODLITBOVÁ ČASŤ 

LITÁNIE K SV. MARTINOVI 2 
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. 
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 
Otec na nebesiach, Bože zmiluj sa nad nami. 
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože zmiluj sa nad nami. 
Duch Svätý, Bože zmiluj sa nad nami. 
Svätá Trojica, jeden Boh zmiluj sa nad nami. 
Svätý Martin, oroduj za nás. 
Odvážny muž, oroduj za nás. 
Štedrý Kristov vojak, oroduj za nás. 
Vnímavý k biede blížneho, oroduj za nás. 
Chudobný darca, oroduj za nás. 
Vzor skromnosti, oroduj za nás. 
Nepriateľ hriechu, oroduj za nás. 
Víťaz v pokušení, oroduj za nás. 
Bohatstvo chudobných, oroduj za nás. 
Povzbudenie utrápených, oroduj za nás. 
Nástroj v Božích rukách, oroduj za nás. 
Horlivý katechumen, oroduj za nás. 
Perla kňazov, oroduj za nás. 
Príkladný biskup, oroduj za nás. 

                                           
2 Text: Martin Bošanský; Cenzor: Mons. ThDr. Štefan Vallo, PhD; 
Imprimatur: Mons. Marián Chovanec, pomocný biskup a generálny vikár 
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Radosť svätej Cirkvi, oroduj za nás. 
Nositeľ pokoja, oroduj za nás. 
Tvorca porozumenia a jednoty, oroduj za nás 
Svetlo pravdy pre blúdiacich, oroduj za nás. 
Neúnavný hlásateľ evanjelia, oroduj za nás. 
Obhajca apoštolskej viery, oroduj za nás. 
Muž mocný v slovách i činoch, oroduj za nás. 
Postrach démonov, oroduj za nás. 
Na príhovor svätého Martina ochraňuj nás, Pane. 
Od každého sebectva ochraňuj nás, Pane. 
Od ľahostajnej nevšímavosti ochraňuj nás, Pane. 
Od lákavých pokušení ochraňuj nás, Pane. 
Od povrchnej viery ochraňuj nás, Pane. 
Od smútku a beznádeje ochraňuj nás, Pane. 
Od strachu a rezignácie ochraňuj nás, Pane. 
Od kompromisov so zlom ochraňuj nás, Pane. 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa 
nad nami, Pane. 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, 
Pane. 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad 
nami. 
Oroduj za nás, svätý Martin. 
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 
Modlime sa: 

Všemohúci Bože, svätý biskup Martin ťa oslávil 
svojím životom i svojou smrťou; aj v našich srd-
ciach konaj divy svojej milosti, aby nás ani smrť, 
ani život nemohli odlúčiť od tvojej lásky. O to ťa 
prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho 
Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jed-
note s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. 
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MODLITBA NA JUBILEJNÝ ROK 
SVÄTÉHO MARTINA                     

Všemohúci a večný Bože, svätého biskupa Mar-
tina si vyvolil za pastiera svojich veriacich a dal si 
nám ho za nebeského patróna miestnej Spišskej 
cirkvi.  

Na jeho príhovor milosrdne zhliadni na našu die-
cézu: na nášho otca biskupa Štefana, všetkých kňa-
zov, diakonov, seminaristov a zasvätené osoby i na 
celý Boží ľud a požehnaj nás, aby sme ustavične 
pociťovali jeho mocnú ochranu.  

Nech nás tento obdivuhodný muž vynikajúcej 
viery, veľkej nábožnosti a plný milosrdenstva i ľud-
skosti, ktorý „mal oči i ruky ustavične pozdvihnuté 
k nebu a jeho nezlomný duch neustával v modlitbe“, 
inšpiruje horlivejšie sa usilovať o svätosť života      
a o upevnenie jednoty kresťanského spoločenstva. 

Pomáhaj nám podľa jeho príkladu pracovať pre 
dobro každého človeka a pri obrane jeho dôstoj-
nosti, a slúžiť Kristovi v jeho Cirkvi s nerozdeleným 
srdcom, podľa jeho slov: „Pane, ak som ešte po-
trebný tvojmu ľudu, neodmietam pracovať. Nech sa 
stane tvoja vôľa.“ Prosíme ťa o to skrze Krista, 
nášho Pána. Amen.  

PIESEŇ K SVÄTÉMU MARTINOVI 

1. Zhliadni na nás z výšky skvelej, svätý Martin, 
patrón náš, nech sa ľud náš v láske vrelej vi-
nie k tebe každý čas. Zanechal si nemé modly, 
zvelebil si Kristov chrám. 
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2. V Ambiane žobrák sedel, medzi bránou zimou 
mrel, ty si naňho smutne hľadel, plášť s ním 
deliť ihneď chcel. Radosťou ti srdce plesá, 
Krista že si plášťom kryl, zbor anjelov k zemi 
klesá, Boha chváliac splna síl. 

3. Hneď si vravel: Vzdám sa služby, Julián, ty 
knieža môj, ku Kristovi zvú ma túžby, on ma 
volá vo zbor svoj. Zbožný biskup z Poitiersu  
k nebesiam ma povedie, pozná dobre pravú 
vieru, splní moje nádeje. 

4. Hilárius, ty muž svätý, nádej svoju v tebe 
mám, láskou tvojou v duchu vzňatý zcela sa ti 
oddávam, potom vrátim sa do vlasti k matke, 
by ju k Bohu mal, by získala rajské slasti,      
s ňou sa v nebi radoval.  

5. Verný ostal sľubu svojmu a rehoľu založil, 
aby slúžil len Kristovi a v nej s bratmi jemu 
žil. A keď umrel biskup v Tourse, Martina ľud 
vyvolil a on hľadiac k nebu hore s radosťou 
hneď privolil. 

6. Slovo lásky všade hlásal, k Bohu verne viedol 
ľud, v ťažké služby rád sa viazal, vykorenil 
nemrav, blud, mocou Božou divy tvoril, miernil 
ľudí hnevlivých, chrámy staval, modly boril 
Bohu verný bojovník. 

7. Dnes už žije v blaženosti, Boh mu túžbu vypl-
nil, bo on Boha v oddanosti celý život velebil. 
Na bratov on nezabudne, bojovníkov udat-
ných, pros aj za nás, svätý Martin, tebe verne 
oddaných! (JKS, 450) 

 
Svätý Martin, oroduj za nás. 
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RODINNÁ BOHOSLUŽBA SLOVA KU CTI 
SV. MARTINA 

1. Čítania zo Svätého písma:  

Z Knihy proroka Izaiáša − Iz 61, 1-3 
Pán ma pomazal a poslal ma hlásať evanjelium chudobným 

Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma 
Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chu-
dobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť za-
jatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok 
milosti Pána a deň pomsty nášho Boha, aby som po-
tešil všetkých zarmútených a tým, čo oplakávajú 
Sion, dal veniec namiesto popola, olej plesania na-
miesto smútku, rúcho radosti namiesto ducha 
skleslého. Budú sa volať dubmi spravodlivosti, sa-
denicou Pána na jeho oslavu. 

Kniha žalmov − Ž 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27 
Refrén: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem 
naveky. 

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať na-
veky; * po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami 
tvoju vernosť. 

Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je 
ustanovené naveky.“ * Tvoja vernosť je upevnená    
v nebesiach. R. 

„Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, * 
svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal: Naveky 
zaistím tvoj rod * a postavím tvoj trón, čo pretrvá 
všetky pokolenia. R. 
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Našiel som svojho služobníka Dávida, * poma-
zal som ho svojím svätým olejom. Pevne ho bude 
držať moja ruka * a posilňovať moje rameno. R. 

S ním bude moja vernosť a milosť * a v mojom 
mene povznesie sa jeho moc. On bude volať ku mne: 
‚Ty si môj otec, * môj Boh a útočište mojej spásy.‘“ 
R. 

Evanjelium podľa Matúša − Mt 25, 31-40 

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dá-
vam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som 
ja miloval vás. Aleluja, aleluja, aleluja.  

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn 
človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, za-
sadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním 
zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od 
druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce 
si postaví sprava a capov zľava. 

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: 
‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľov-
stvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia 
sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol 
som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný       
a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; 
bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení 
a prišli ste ku mne.‘ 

Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy 
sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo 
smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako 
pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priod-



 

 

- 23 - 

eli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo 
väzení a prišli sme k tebe?‘ 

Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek 
ste urobili jednému z týchto mojich najmenších 
bratov, mne ste urobili.‘ 

2. Čítanie o svätom Martinovi:  

Z Listov Sulpícia Sevéra 

(Epist. 3, 6. 9-10. 11. 14-17. 21: SCh 133, 336-340) 
Chudobný a skromný Martin 

Martin vedel dlho vopred o svojej smrti          
a povedal bratom, že sa blíži smrť jeho tela. 
Medzitým sa ukázala potreba navštíviť farnosť       
v Candes. Klerici tejto cirkvi sa preli a on túžil 
obnoviť tam pokoj. Hoci vedel, že sa jeho dni chýlia 
ku koncu, neodmietol vydať sa v takej veci na 
cestu, lebo bol presvedčený, že dobre zavŕši svoje 
čnosti, keď po sebe zanechá obnovený pokoj v Cir-
kvi. 

Šiel tam teda a po obnovení pokoja medzi kle-
rikmi sa nejaký čas zdržal v tej cirkevnej obci. Keď 
už pomýšľal vrátiť sa do kláštora, začali ho zrazu 
opúšťať telesné sily. I zvolal bratov a oznámil im, 
že zomiera. Tu začali všetci žalostne plakať a sú-
hlasne bedákali: „Prečo nás, otče, opúšťaš? A komu 
nás, opustených, zanecháš? Na tvoje stádo sa vrhnú 
draví vlci. Kto nás uchráni pred ich zubami, keď 
udrú pastiera? Vieme, že túžiš po Kristovi, ale od-
menu máš zabezpečenú a oddialením sa nezmenší. 
Radšej sa zľutuj nad nami, ktorých opúšťaš.“ 
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Tento plač ho dojal, lebo veď celý vždy oplýval 
hlbokým milosrdenstvom v Pánovi; a hovorí sa, že 
zaslzil. Obrátil sa k Pánovi a na ich plač povedal iba 
toto: „Pane, ak som ešte potrebný tvojmu ľudu, ne-
odmietam pracovať. Nech sa stane tvoja vôľa.“ 

Aký obdivuhodný muž! Ani práca ho nezlomila, 
ani smrť ho nemohla pokoriť! Neprikláňal sa ani na 
jednu stranu. Ani smrti sa nebál, ani žiť neodmie-
tal. Oči i ruky mal ustavične pozdvihnuté k nebu      
a jeho nezlomný duch neustával v modlitbe. A keď 
ho kňazi, čo sa k nemu zišli, prosili, aby sa obrátil 
na bok, a tak uľahčil svojmu telu, povedal: 
„Nechajte, nechajte ma, bratia, hľadieť radšej do 
neba ako na zem, aby sa duch uberal svojou cestou 
k Pánovi.“ Keď to povedal, videl stáť neďaleko seba 
diabla. „Čo tu stojíš,“ hovorí, „ty krutá beštia?! Nič 
na mne nenájdeš, prekliaty ničomník. Mňa prijme 
Abrahámovo lono.“ 

S týmito slovami odovzdal nebu ducha. Martina 
s radosťou prijímajú do Abrahámovho lona; chu-
dobný a skromný Martin vstupuje bohatý do neba. 

3. Modlitby veriacich:  

PROSBY VERIACICH 

Bratia a sestry, svätý Martin je vzorom lásky 
k chudobným a príkladom neúnavnej práce i služby 
pre svoj ľud. Prosme Pána za dobrých duchovných 
pastierov a za spásu sveta.  
1. Bože, roznieť v služobníkoch Cirkvi lásku k tebe 

a horlivosť za spásu duší. 
 R. Prosíme ťa, vyslyš nás. 
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1. Žehnaj všetkých, ktorí zmierňujú hlad a biedu vo 
svete. 

2. Daruj všetkým katechumenom horlivosť v prí-
prave na prijatie krstu. 

3. Priveď všetkých obyvateľov našej krajiny k to- 
mu, aby milovali svoju vlasť a bránili vieru otcov. 

4. Nauč nás podeliť si chlieb i rúcho s chudobnými 
a hladujúcimi. 

5. Daruj umierajúcim odvahu, aby v hodine smrti 
prosili teba i svoje okolie o odpustenie. 

6. Požehnávaj ľud našej diecézy, aby s horlivosťou 
budoval spoločenstvo lásky a vzájomnej pomoci.  

Dobrotivý Bože, 
ty chceš skôr milosrdenstvo ako obetu; 
Vyslyš naše prosby a daj, 
aby sme skutkami milosrdnej lásky k blížnemu 
upevňovali lásku k tebe. 
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.  

OTČE NÁŠ 

4. Modlitba na  Jubilejný rok sv. Martina :  

MODLITBA NA JUBILEJNÝ ROK 
SVÄTÉHO MARTINA 

Všemohúci a večný Bože, svätého biskupa Mar-
tina si vyvolil za pastiera svojich veriacich a dal si 
nám ho za nebeského patróna miestnej Spišskej 
cirkvi.  

Na jeho príhovor milosrdne zhliadni na našu 
diecézu: na nášho otca biskupa Štefana, všetkých 
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kňazov, diakonov, seminaristov a zasvätené osoby     
i na celý Boží ľud a požehnaj nás, aby sme 
ustavične pociťovali jeho mocnú ochranu.  

Nech nás tento obdivuhodný muž vynikajúcej 
viery, veľkej nábožnosti a plný milosrdenstva i ľud-
skosti, ktorý „mal oči i ruky ustavične pozdvihnuté 
k nebu a jeho nezlomný duch neustával v modlitbe“, 
inšpiruje horlivejšie sa usilovať o svätosť života      
a o upevnenie jednoty kresťanského spoločenstva. 

Pomáhaj nám podľa jeho príkladu pracovať pre 
dobro každého človeka a pri obrane jeho dôstoj-
nosti, a slúžiť Kristovi v jeho Cirkvi s nerozdeleným 
srdcom, podľa jeho slov: „Pane, ak som ešte po-
trebný tvojmu ľudu, neodmietam pracovať. Nech sa 
stane tvoja vôľa.“ Prosíme ťa o to skrze Krista, 
nášho Pána. Amen.  

5. Alebo iné čítanie:  

Úryvok z apoštolského listu sv. Jána Pavla II. 
Novo millennio ineunte 

o povolaní k svätosti života 
„A neváham v prvom rade povedať, že 

perspektíva, v ktorej sa má niesť celá pastoračná 
cesta, je perspektíva svätosti. Nebolo azda koneč-
ným zmyslom jubilejných odpustkov, ako osobitnej 
Kristovej milosti, práve to, aby sa život každého 
pokrsteného mohol očistiť a hlboko obnoviť? Želám 
si, aby sa mnohí z tých, čo sa zúčastnili na Jubileu, 
tešili z tejto milosti, ale aby si uvedomovali, že je 
to veľmi náročná milosť. Po ukončení Jubilea opäť 
začína obyčajná cesta, ale poukazovať na svätosť 
zostáva - viac ako inokedy - naliehavou úlohou 
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pastorácie. Preto treba znovu objaviť V. kapitolu 
dogmatickej konštitúcie o Cirkvi Lumen gentium      
v celej jej programovej hodnote. Táto kapitola je 
venovaná „všeobecnému povolaniu k svätosti". Ak 
tejto tematike dávali konciloví Otcovia taký veľký 
význam, nebolo to preto, aby priznali ekleziológii 
určitý duchovný ráz, ale skôr preto, aby tým vy-
nikla vnútorná dynamika, ktorá je jej vlastná. Zno-
vuobjavenie Cirkvi ako „tajomstva“, alebo ako „ľudu, 
zjednoteného jednotou Otca, Syna i Ducha Svä-
tého“, muselo viesť aj k znovuobjaveniu jej „sväto-
sti“, chápanej v základnom význame príslušnosti       
k tomu, ktorý je v pravom zmysle slova svätý, 
trikrát svätý (porov. Iz 6,3). Vyznávať Cirkev ako 
svätú znamená poukázať na jej tvár Kristovej 
nevesty, za ktorú sa Ježiš práve preto vydal na 
smrť, aby ju posvätil (porov. Ef 5,25-26). Tento 
dar tzv. „objektívnej“ svätosti sa ponúka každému 
pokrstenému. Ale dar sa stáva aj úlohou, ktorá má 
riadiť celú kresťanskú existenciu. To je Božia vôľa, 
vaše posvätenie (1Sol 4,3). Je to úloha, ktorá sa 
týka nie iba niektorých kresťanov: „Všetci v Krista 
veriaci, v každom stave alebo hodnosti, sú povolaní 
k plnosti kresťanského života a k dokonalosti 
lásky".  

Keď sa pripomína táto základná pravda a berie 
sa ako základ nášho plánovania na začiatku nového 
tisícročia, mohlo by sa na prvý pohľad zdať, že tu 
ide o čosi, z čoho sa len máločo bude dať uskutoč-
niť. Veď či sa svätosť môže „plánovať“? Čo môže 
toto slovo znamenať v logike pastoračného plánu? 
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Začleniť do pastoračného plánu svätosť je 
skutočne rozhodnutie plné dôsledkov. Znamená to 
vyjadriť presvedčenie, že ak je krst opravdivé 
vkročenie do Božej svätosti prostredníctvom za-
členenia sa do Krista a prijatia Ducha Svätého, bolo 
by nezmyselné uspokojiť sa s nejakým priemerným 
životom, prežívaným v znamení minimalistickej 
etiky a povrchnej religióznosti. Pýtať sa katechu-
mena: „Chceš sa dať pokrstiť?“, znamená zároveň 
sa ho aj pýtať, či sa chce stať svätým. Znamená to, 
že jeho cesta by sa mala riadiť radikalizmom reči 
na vrchu: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš ne-
beský Otec“ (Mt 5,48). 

Ako to sám Koncil vysvetlil, tento ideál 
dokonalosti neslobodno chápať nesprávne, ako keby 
to bol nejaký druh mimoriadneho života, ktorý 
môžu viesť len niektorí géniovia svätosti. Cesty 
svätosti sú mnohoraké a primerané povolaniu kaž-
dého jednotlivca. Ďakujem Pánovi, že mi doprial v 
týchto rokoch blahorečiť a svätorečiť toľkých 
kresťanov. Boli medzi nimi aj mnohí laici, ktorí sa 
posvätili v najobyčajnejších životných podmienkach. 
Je príhodný čas znovu presvedčivo predostrieť 
všetkým túto „vysokú úroveň“ každodenného kres-
ťanského života. Celý život cirkevného spoločen-
stva a kresťanských rodín musí viesť týmto sme-
rom. Je ale tiež zrejmé, že cesty svätosti sú osob-
nými cestami. Vyžadujú si opravdivú a vlastnú peda-
gogiku svätosti, ktorá by bola schopná prispôsobiť 
sa rytmom jednotlivých osôb. Táto pedagogika musí 
integrovať bohatstvá ponuky, poskytovanej všet-
kým, tradičnými formami pomoci, ktorá sa dáva 
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osobám a skupinám, ako aj novými formami, ktoré 
sa poskytujú v združeniach a hnutiach, schválených 
Cirkvou.“ (čl. 30-31) 

VOTÍVNA MODLITBA Z LITURGIE             
HODÍN 

V niektoré dni počas Jubilejného roku svätého Martina 
tí, čo nemajú záväznú povinnosť modlitby Liturgie hodín, 
sa môžu ako rannú alebo večernú modlitbu ku cti sv. Mar-
tina pomodliť Ranné chvály alebo Vešpery podľa textov, 
ktoré sú na Sviatok sv. Martina. 11. novembra. Je to 
vhodná modlitba najmä v kresťanských rodinách, alebo pre 
tých, čo pre chorobu nemôžu chodiť do kostola.  

RANNÉ CHVÁLY 
Bože, príď mi na pomoc. 
Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. 
Sláva Otcu. Ako bolo. Aleluja. 

HYMNUS 

Martin, si ako apoštol; 
povzbuď nás, keď ťa slávime. 
Pre svojich žiakov žiť si chcel 
i bývať v živých krajine. 
Urob, čo si prv robieval, 
biskupom, kňazom slávou žiar, 
zveľaďuj Cirkev, Boží ľud, 
a satanove lesti zmar. 
Trikrát si tieň zla rozptýlil; 
zobuď nás z ľahostajnosti. 
Ty vlastný plášť si rozdelil, 
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odej nás rúchom milosti. 
Za Božiu slávu horel si, 
Pán ti bol žitia obsahom; 
oroduj za nás u Pána, 
pomáhaj našim veľkňazom. 
Buď sláva svätej Trojici; 
to znelo v srdci Martina. 
Nech aj v nás zväčší lásku k nej 
on, svätec, biskup, hrdina. Amen. 

Ant. 1 Boží kňaz, Martin, otvorilo sa ti nebo v krá-
ľovstve môjho Otca. 

Žalm 63, 2-9 
Túžba duše za Bohom 

Bdie pre Boha, kto zavrhuje skutky tmy. 
Bože, ty si môj Boh, * 
už od úsvitu sa viniem k tebe. 
Za tebou prahne moja duša, * 
za tebou túži moje telo; 
ako vyschnutá, pustá zem bez vody, † 
tak ťa túžim uzrieť vo svätyni * 
a vidieť tvoju moc a slávu. 
Veď tvoja milosť je lepšia než život; * 
moje pery budú ťa oslavovať. 
Celý život ťa chcem velebiť * 
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. 
Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša * 
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. 
Na svojom lôžku myslím na teba, * 
o tebe rozjímam hneď za rána. 
Lebo ty si mi pomáhal * 
a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. 
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Moja duša sa vinie k tebe, * 
ujímaš sa ma svojou pravicou. 

Ant. Boží kňaz, Martin, otvorilo sa ti nebo v kráľov-
stve môjho Otca. 
Ant. 2 Oči i ruky mal ustavične pozdvihnuté k nebu 
a jeho nezlomný duch neustával v modlitbe. Aleluja. 

Chválospev 

Všetko tvorstvo nech chváli Pána 
Dan 3, 57-88. 56 

Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci. (Zjv 
19, 5) 

Velebte Pána, všetky jeho diela; * 
chváľte a vyvyšujte ho naveky. 
Velebte Pána, nebesia; * 
velebte Pána, jeho anjeli. 
Velebte Pána, všetky vody nad nebesami; * 
nech Pána velebia všetky jeho mocnosti. 
Velebte Pána, slnko a mesiac; * 
velebte Pána, hviezdy na nebi. 
Velebte Pána, dážď i rosa; * 
veleb Pána, každý vietor. 
Velebte Pána, oheň a páľava; * 
velebte Pána, chlad a horúčosť. 
Velebte Pána, rosa a srieň; * 
velebte Pána, mráz a zima. 
Velebte Pána, ľad a sneh; * 
velebte Pána, noci a dni. 
Velebte Pána, svetlo a tma; * 
velebte Pána, blesky a oblaky. 
Nech Pána velebí zem; * 
nech ho chváli a oslavuje naveky. 
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Velebte Pána, vrchy a kopce; * 
velebte Pána, všetky rastliny na zemi. 
Velebte Pána, moria a rieky; * 
velebte Pána, pramene. 
Velebte Pána, veľryby a všetko,  
čo sa hýbe vo vodách; * 
velebte Pána, všetky nebeské vtáky. 
Velebte Pána, všetka zver a dobytok; * 
velebte Pána, synovia človeka. 
Veleb Pána, Izrael; * 
chváľte a vyvyšujte ho naveky. 
Velebte Pána, vy, jeho kňazi; * 
velebte Pána, jeho služobníci. 
Velebte Pána, duchovia a duše spravodlivých; * 
velebte Pána, svätí a pokorní srdcom. 
Velebte Pána, Ananiáš, Azariáš a Mízael; * 
chváľte a vyvyšujte ho naveky. 
Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom; * 
chváľme a vyvyšujme ho naveky. 
Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe; * 
hoden chvály a slávy naveky. 

(Na konci tohto chválospevu sa nehovorí Sláva Otcu.) 

Ant. Oči i ruky mal ustavične pozdvihnuté k nebu a 
jeho nezlomný duch neustával v modlitbe. Aleluja. 
Ant. 3 Martina s radosťou prijímajú do Abrahá-
movho lona; chudobný a skromný Martin vstupuje 
bohatý do neba. 

Žalm 149 
Plesanie svätých 

Synovia Cirkvi, synovia nového ľudu, nech jasajú 
nad svojím kráľom, Kristom. (Hesychius) 
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Spievajte Pánovi pieseň novú; * 
jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých. 
Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, * 
synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom. 
Nech oslavujú jeho meno tancom, * 
nech mu hrajú na bubne a na citare. 
Lebo Pán miluje svoj ľud * 
a tichých venčí víťazstvom. 
Nech svätí jasajú v sláve, * 
nech sa veselia na svojich lôžkach. 
Oslavu Boha nech majú na perách * 
a v rukách meč dvojsečný, 
aby sa pomstili na pohanoch * 
a potrestali národy, 
aby ich kráľom nasadili putá * 
a ich veľmožom železné okovy 
a aby ich súdili podľa písaného práva. * 
Všetkým jeho svätým to bude na slávu. 

Ant. Martina s radosťou prijímajú do Abrahámovho 
lona; chudobný a skromný Martin vstupuje bohatý 
do neba. 

 
KRÁTKE ČÍTANIE 

Hebr 13, 7-8 
Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlá-
sali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec 
ich života, a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus 
je ten istý včera i dnes a naveky. 

KRÁTKE RESPONZÓRIUM 
Nad tebou, Jeruzalem, * Ustanovil som strážcov. 
Nad tebou, Jeruzalem, * Ustanovil som strážcov. 
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Vo dne v noci neprestanú hlásať Pánovo meno.  
Ustanovil som strážcov. Sláva Otcu i Synu i Duchu 
Svätému. Nad tebou, Jeruzalem, * Ustanovil som 
strážcov. 

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV 
Ant. na Benediktus: Blahoslavený muž, ktorého 
duša dosiahla raj! Jasajú nad tým anjeli, radujú sa 
archanjeli, zbor svätých volá a zástup panien ho 
vyzýva: Zostaň s nami naveky. 

O Mesiášovi a jeho predchodcovi 
Lk 1, 68-79 

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, * 
lebo navštívil a vykúpil svoj ľud 
a vzbudil nám mocného Spasiteľa * 
z rodu Dávida, svojho služobníka, 
ako odpradávna hovoril * 
ústami svojich svätých prorokov, 
že nás oslobodí od našich nepriateľov * 
a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. 
Preukázal milosrdenstvo našim otcom * 
a pamätá na svoju svätú zmluvu, 
na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi 
Abrahámovi, * že nás vyslobodí z rúk nepria-
teľov, 
aby sme mu * bez strachu slúžili 
vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou* 
po všetky dni nášho života. 
A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Naj-
vyššieho: * pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš 
mu cestu 
a poučíš jeho ľud o spáse, * 
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že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva 
odpustí hriechy. 
Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi * 
a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, 
a naše kroky * upriami na cestu pokoja. 

Ant. na Benediktus: Blahoslavený muž, ktorého 
duša dosiahla raj! Jasajú nad tým anjeli, radujú sa 
archanjeli, zbor svätých volá a zástup panien ho 
vyzýva: Zostaň s nami naveky. 

PROSBY 
Boh sa stará o každého, koho stvoril, a skrze 
svojho Syna vykúpil; preto ho s dôverou prosme: 
Otče, upevni, čo si v nás vykonal. 
Milosrdný Otče, upriam naše kroky na cestu sväto-
sti, aby sme sa usilovali o to, čo je dobré, 
spravodlivé a tebe milé. 
(Otče, upevni, čo si v nás vykonal.) 
Verný Bože, pre svoju veľkú lásku nikdy nás neo-
pusť a pamätaj na svoju svätú zmluvu. 
(Otče, upevni, čo si v nás vykonal.) 
Prijmi nás skrúšených srdcom a ponížených duchom, 
lebo nebudú zahanbení tí, čo dúfajú v teba. 
(Otče, upevni, čo si v nás vykonal.) 
Ty si nás v Kristovi povolal k prorockej službe, daj, 
nech slovom i životom ohlasujeme tvoje veľké 
skutky. 
(Otče, upevni, čo si v nás vykonal.) 
Otče náš. 
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MODLITBA 
Všemohúci Bože, svätý biskup Martin ťa oslávil 
svojím životom i svojou smrťou; aj v našich srd-
ciach konaj divy svojej milosti, aby nás ani smrť, 
ani život nemohli odlúčiť od tvojej lásky. O to ťa 
prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho 
Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jed-
note s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
Amen. 
Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého  
a nech nás privedie do večného života. Amen. 

VEŠPERY 
Bože, príď mi na pomoc. 
Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. 
Sláva Otcu. Ako bolo. Aleluja. 

 
HYMNUS 

Vyznávač Pána, Bohu zasvätený, 
tvoj sviatok slávi ľud na celej zemi, 
dnes vystúpil si ozaj natešený 
do Božích siení. 
Oddaný Bohu, múdry, skromný, cudný, 
triezvy a čistý, pokoj milujúci, 
kým dýchal, žiaril ako anjel skvele 
v pozemskom tele. 
Ľud k jeho hrobu putoval vždy s úctou, 
chorí tu našli nádej, radosť, zdravie, 
nevládne údy nadobudli silu 
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za krátku chvíľu. 
Preto mu teraz v zhromaždení našom 
spievame hymnus, pieseň s vrúcnym hlasom, 
aby nás krehkých jeho pomoc stála 
podporovala. 
Trojjedinému Bohu na výsostiach 
poklona, sláva, veleba a chvála, 
že z trónu moci s láskou na nás hľadí 
a vesmír riadi. Amen. 

PSALMÓDIA 
Ant. 1 Aký obdivuhodný muž! Ani práca ho nezlo-
mila, ani smrť ho nemohla pokoriť, lebo sa ani smrti 
nebál, ani žiť neodmietal. 

Žalm 15 
Kto obstojí pred Pánom? 

Priblížili ste sa k vrchu Sion a k mestu živého 
Boha. (Porov. Hebr 12, 22) 

Pane, kto smie bývať v tvojom stánku? * 
Kto môže nájsť odpočinok  
na tvojom svätom vrchu? 
Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo,* 
čo z úprimného srdca pravdu hovorí, 
čo nepodvádza svojím jazykom, † 
nekrivdí svojmu blížnemu, * 
ani ho nepotupuje. 
Čo ničomníka nemá za nič, * 
ale ctí si ľudí bohabojných. 
Čo nemení prísahu, aj keď mu vyjde na škodu. † 
Čo nepožičiava peniaze na úrok * 
a proti nevinnému sa nedá podplácať. 
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Kto si tak počína, * 
ten sa nikdy neskláti. 

Ant. Aký obdivuhodný muž! Ani práca ho nezlomila, 
ani smrť ho nemohla pokoriť, lebo sa ani smrti ne-
bál, ani žiť neodmietal. 
Ant. 2 Pane, ak som ešte potrebný tvojmu ľudu, ne-
odmietam pracovať. Nech sa stane tvoja vôľa. 

Žalm 112 
Blaženosť spravodlivého človeka 

Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej 
dobrote, spravodlivosti a pravde. (Ef 5, 8. 9) 

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána * 
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. 
Jeho potomstvo bude mocné na zemi; * 
pokolenie spravodlivých bude požehnané. 
V jeho dome bude úspech a bohatstvo, * 
jeho spravodlivosť ostane naveky. 
Spravodlivým žiari svetlo v temnotách, * 
milosrdný, milostivý a spravodlivý. 
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, † 
čo svoj majetok čestne spravuje; * 
nikdy nezakolíše. 
Vo večnej pamäti bude spravodlivý, * 
nebude sa báť zlej zvesti. 
Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, † 
bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, * 
kým nepokorí svojich nepriateľov. 
Rozdeľuje a dáva chudobným; † 
jeho dobročinnosť potrvá naveky * 
a jeho moc a sláva budú stále rásť. 
Hriešnik to uvidí a zanevrie, † 
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zubami bude škrípať a hynúť závisťou. * 
Želanie hriešnikov vyjde nazmar. 

Ant. Pane, ak som ešte potrebný tvojmu ľudu, ne-
odmietam pracovať. Nech sa stane tvoja vôľa. 
Ant. 3 Biskup Martin odišiel zo sveta a táto perla 
kňazov žije v Kristovi. 

Chválospev 
Hymnus poklony 

Zjv 15, 3-4 
Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, * 
Pane, Bože všemohúci; 
spravodlivé a správne sú tvoje cesty, * 
Kráľ národov. 
Kto by sa nebál, Pane, * 
a neoslavoval tvoje meno?! 
Veď ty jediný si Svätý; † 
prídu všetky národy a budú sa ti klaňať, * 
lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy. 

Ant. Biskup Martin odišiel zo sveta a táto perla 
kňazov žije v Kristovi. 

KRÁTKE ČÍTANIE 
1 Pt 5, 1-4 

Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a 
svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho 
slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: Paste Božie 
stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinúte-
nia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký 
zisk, ale ochotne, nie ako páni nad dedičným po-
dielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví Najvyšší 
pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy. 
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KRÁTKE RESPONZÓRIUM 
Toto je ten, čo miluje bratov * A mnoho sa modlí za 
ľud. Toto je ten, čo miluje bratov * A mnoho sa 
modlí za ľud. Aj svoj život dal za svojich bratov.    
A mnoho sa modlí za ľud. Sláva Otcu i Synu i Duchu 
Svätému. Toto je ten, čo miluje bratov * A mnoho 
sa modlí za ľud. 

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV 
Ant. na Magnifikat: Blažený veľkňaz, ktorý z celej 
duše miloval Krista Kráľa a nezľakol sa ani svetskej 
moci! Presvätá duša, ktorej sa nedotkol meč prena-
sledovateľa, a predsa nestratila palmu mučeníctva! 

Radosť duše v Pánovi 
Lk 1, 46-55 

Velebí * 
moja duša Pána 
a môj duch jasá * 
v Bohu, mojom Spasiteľovi, 
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. * 
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky 
pokolenia, 
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, * 
a sväté je jeho meno 
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie * 
s tými, čo sa ho boja. 
Ukázal silu svojho ramena, * 
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. 
Mocnárov zosadil z trónov * 
a povýšil ponížených. 
Hladných nakŕmil dobrotami * 
a bohatých prepustil naprázdno. 
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Ujal sa Izraela, svojho služobníka, * 
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 
ako sľúbil našim otcom, * 
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. 

Ant. na Magnifikat: Blažený veľkňaz, ktorý z celej 
duše miloval Krista Kráľa a nezľakol sa ani svetskej 
moci! Presvätá duša, ktorej sa nedotkol meč prena-
sledovateľa, a predsa nestratila palmu mučeníctva! 

PROSBY 
S dôverou vzývajme Krista, v ktorého dúfajú tí, čo 
poznajú jeho milosrdnú lásku, a prosme ho: 
Pane, zmiluj sa. (Alebo: Kýrie, eléison.) 
Ježišu Kriste, keďže sme krehkí a náchylní padnúť, 
posilňuj nás svojou milosťou. 
(Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.) 
Ty vieš, že človek sám od seba je náklonný na zlé; 
preto nám ustavične prichádzaj na pomoc. 
(Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.) 
Teba hriech uráža a kajúcnosť uzmieruje; 
odvráť od nás svoj trest, ktorý si za svoje hriechy 
zasluhujeme. 
(Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.) 
Ty si kajúcej žene odpustil hriechy a zblúdenú ovcu 
si vzal na plecia; nikdy od nás neodvráť svoje milo-
srdenstvo. 
(Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.) 
Kriste, ty si nám svojím krížom otvoril brány neba; 
prijmi k sebe všetkých, čo za svojho pozemského 
života dúfali v teba. 
(Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.) 
Otče náš. 
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MODLITBA 
Všemohúci Bože, svätý biskup Martin ťa oslávil 
svojím životom i svojou smrťou; aj v našich srd-
ciach konaj divy svojej milosti, aby nás ani smrť, 
ani život nemohli odlúčiť od tvojej lásky. O to ťa 
prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho 
Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jed-
note s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. 
Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého         
a nech nás privedie do večného života. Amen. 

DEVIATNIK MODLITIEB                   
K SVÄTÉMU MARTINOVI                           

ZA POSVÄTENIE A UPEVNENIE 
SPOLOČENSTVA MIESTNEJ CIRKVI 
Drahí bratia a sestry! 
Jubilejný Rok svätého Martina je pre nás 

hlavne časom pokorných modlitieb a prosieb. Svätý 
Martin okrem iných hrdinských čností vynikal veľ-
kým darom modlitby. „Oči i ruky mal ustavične po-
zdvihnuté k nebu a jeho nezlomný duch neustával    
v modlitbe.“, ako o ňom čítame v Listoch Sulpícia 
Sevéra.  

K modlitbám na orodovanie svätého Martina 
nás pobáda aj hlavné duchovné zameranie slávenia 
Jubilejného roku: úsilie o svätosť života a budova-
nie cirkevného spoločenstva v jednote. Keďže sama 
svätosť pre človeka je darom Ducha Svätého, 
treba sa nám o ňu vrúcne modliť.  
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Ako pomôcka pre naše modlitby k svätému 
Martinovi, nášmu nebeskému patrónovi, nech poslúži 
aj táto novéna. Pozostáva z niekoľkých krátkych 
zamyslení o našom povolaní k svätosti a dokonalosti 
kresťanského života, ktoré sú na jednotlivé dni 
prevzaté z dokumentu Druhého vatikánskeho kon-
cilu Lumen gentium.  

„Je predmetom viery, že Cirkev, ktorej tajom-
stvo posvätný koncil predkladá, je neporušiteľne 
svätá. Lebo Kristus, Boží Syn, ktorý je s Otcom       
a Duchom Svätým zvelebovaný ako „jediný Svätý“, 
miloval Cirkev ako svoju nevestu a seba samého vy-
dal za ňu, aby ju posvätil (porov. Ef 5, 25 – 26), 
spojil so sebou ako svoje telo a naplnil darom Ducha 
Svätého na Božiu slávu. Preto sú v Cirkvi všetci po-
volaní na svätosť, či už patria k hierarchii, alebo sú 
pod jej vedením, ako hovorí apoštol: „Lebo to je Bo-
žia vôľa, vaše posvätenie“ (1 Sol 4, 3; porov Ef 1, 4). 
Táto svätosť Cirkvi sa neprestajne prejavuje a má 
sa prejavovať v ovocí milosti, ktoré Duch Svätý 
prináša vo veriacich; nachádza mnohotvárne zvýraz-
nenie u jednotlivcov, ktorí smerujú k dokonalej 
láske vo svojom životnom stave a tým sú na povzbu-
denie ostatným; osobitným spôsobom sa prejavuje  
v praktizovaní rád, ktoré sa zvyčajne volajú evanje-
liové. Uskutočňovanie rád, na ktoré sa na podnet 
Ducha Svätého podujímajú mnohí kresťania buď 
súkromne, alebo v cirkevne schválenom povolaní 
alebo životnom stave, prináša a má prinášať do 
sveta žiarivé svedectvo a príklad tejto svätosti.“ 
(LG, 39) 
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PRIEBEH NOVÉNY 

1. Zamyslenie na deň 
2. Litánie k sv. Martinovi 

LITÁNIE K SV. MARTINOVI 

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. 
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 

Otec na nebesiach, Bože zmiluj sa nad nami. 
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože zmiluj sa nad nami. 
Duch Svätý, Bože zmiluj sa nad nami. 
Svätá Trojica, jeden Boh zmiluj sa nad nami. 

Svätý Martin, oroduj za nás. 
Odvážny muž, oroduj za nás. 
Štedrý Kristov vojak, oroduj za nás. 
Vnímavý k biede blížneho, oroduj za nás. 
Chudobný darca, oroduj za nás. 
Vzor skromnosti, oroduj za nás. 
Nepriateľ hriechu, oroduj za nás. 
Víťaz v pokušení, oroduj za nás. 
Bohatstvo chudobných, oroduj za nás. 
Povzbudenie utrápených, oroduj za nás. 
Nástroj v Božích rukách, oroduj za nás. 
Horlivý katechumen, oroduj za nás. 
Perla kňazov, oroduj za nás. 
Príkladný biskup, oroduj za nás. 
Radosť svätej Cirkvi, oroduj za nás. 
Nositeľ pokoja, oroduj za nás. 
Tvorca porozumenia a jednoty, oroduj za nás 
Svetlo pravdy pre blúdiacich, oroduj za nás. 
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Neúnavný hlásateľ evanjelia, oroduj za nás. 
Obhajca apoštolskej viery, oroduj za nás. 
Muž mocný v slovách i činoch, oroduj za nás. 
Postrach démonov, oroduj za nás. 
Na príhovor svätého Martina ochraňuj nás, Pane. 
Od každého sebectva ochraňuj nás, Pane. 
Od ľahostajnej nevšímavosti ochraňuj nás, Pane. 
Od lákavých pokušení ochraňuj nás, Pane. 
Od povrchnej viery ochraňuj nás, Pane. 
Od smútku a beznádeje ochraňuj nás, Pane. 
Od strachu a rezignácie ochraňuj nás, Pane. 
Od kompromisov so zlom ochraňuj nás, Pane. 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa 
nad nami, Pane. 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, 
Pane. 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad 
nami. 
Oroduj za nás, svätý Martin. 
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 
Modlime sa: 

Všemohúci Bože, svätý biskup Martin ťa oslávil 
svojím životom i svojou smrťou; aj v našich srd-
ciach konaj divy svojej milosti, aby nás ani smrť, 
ani život nemohli odlúčiť od tvojej lásky. O to ťa 
prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho 
Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jed-
note s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. 
3. Modlitba na Jubilejný rok sv. Martina  
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MODLITBA NA JUBILEJNÝ ROK 
SVÄTÉHO MARTINA 

Všemohúci a večný Bože, svätého biskupa Mar-
tina si vyvolil za pastiera svojich veriacich a dal si 
nám ho za nebeského patróna miestnej Spišskej 
cirkvi.  

Na jeho príhovor milosrdne zhliadni na našu 
diecézu: na nášho otca biskupa Štefana, všetkých 
kňazov, diakonov, seminaristov a zasvätené osoby i 
na celý Boží ľud a požehnaj nás, aby sme ustavične 
pociťovali jeho mocnú ochranu.  

Nech nás tento obdivuhodný muž vynikajúcej 
viery, veľkej nábožnosti a plný milosrdenstva i ľud-
skosti, ktorý „mal oči i ruky ustavične pozdvihnuté 
k nebu a jeho nezlomný duch neustával v modlitbe“, 
inšpiruje horlivejšie sa usilovať o svätosť života     
a o upevnenie jednoty kresťanského spoločenstva. 

Pomáhaj nám podľa jeho príkladu pracovať pre 
dobro každého človeka a pri obrane jeho dôstoj-
nosti, a slúžiť Kristovi v jeho Cirkvi s nerozdeleným 
srdcom, podľa jeho slov: „Pane, ak som ešte po-
trebný tvojmu ľudu, neodmietam pracovať. Nech sa 
stane tvoja vôľa.“ Prosíme ťa o to skrze Krista, 
nášho Pána. Amen.  
4. Desiatok posvätného ruženca   
5. Vzývanie svätého Martina za jednotlivé stavy Bo-
žieho ľudu 
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Sv. Martin sa delí o svoj vojenský plášť 
vitráž v Katedrále v Spišskej Kapitule 
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1. deň 

SVÄTOSŤ PRE VŠETKÝCH 
V rozličných životných stavoch a povolaniach 

je vždy jediná svätosť, ktorú žijú tí, ktorí sa dajú 
viesť Božím Duchom, poslúchajú Otcov hlas a kla-
ňajú sa Bohu Otcovi v Duchu a pravde, nasledujúc 
chudobného, poníženého Krista nesúceho kríž, aby 
si zaslúžili mať podiel na jeho sláve, pestujú jedinú 
svätosť. A každý má, podľa vlastných darov a po-
vinností, bez vyčkávania napredovať na ceste živej 
viery, ktorá vzbudzuje nádej a je činná v láske. 

Predovšetkým je potrebné, aby arcipastieri 
Kristovho stáda plnili svoju službu sväto, horlivo, 
ponížene a mužne, podľa vzoru najvyššieho a več-
ného Kňaza, Pastiera a Biskupa našich duší. Takto 
konaná služba sa stane aj pre nich výbornou cestou 
k svätosti. Vyvolení na plnosť kňazstva, dostávajú 
sviatostnú milosť, aby modlitbami, bohoslužbami, 
kázňami a všestrannou biskupskou starostlivosťou  
a službou dokonale plnili povinnosť pastierskej 
lásky k dušiam. Nech sa neboja dať svoj život za 
ovce a aj svojím vlastným príkladom viesť Cirkev     
k čoraz väčšej svätosti a nech sa pritom sami 
stávajú vzorom stádu (porov. 1 Pt 5, 3). (LG, 41) 

Kňazi, podobne ako biskupi, ktorým sú duchov-
nou korunou, majúc účasť na milosti ich služby 
skrze Krista, večného a jediného Prostredníka, 
nech rastú v láske k Bohu a blížnemu každodenným 
vykonávaním svojho úradu, nech udržujú zväzky 
kňazského spoločenstva, nech oplývajú všetkými du-
chovnými dobrami a nech všetkým dávajú živé sve-
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dectvo o Bohu ako nasledovníci tých kňazov, ktorí 
zanechali v priebehu storočí – neraz v skromnej a 
skrytej službe – skvelý vzor svätosti, za čo sú uc-
tievaní v Božej Cirkvi. Keď sa kňazi z povinnosti 
modlia a prinášajú obetu za všetok Boží ľud, ak sú si 
vedomí, čo konajú a nasledujú čo vysluhujú, apoštol-
ské starosti im nebudú na prekážku, ale skôr cez ne 
postúpia na ceste k väčšej svätosti. Preto nech oži-
vujú a zveľaďujú svoju činnosť hojnosťou kontem-
plácie na posilnenie celej Božej Cirkvi. (LG, 41) 

Svätosť služobníkov i laikov 

Spôsobom primeraným svojmu stupňu sa 
zúčastňujú na poslaní a milosti najvyššieho kňaza aj 
vysluhovatelia s nižším stupňom svätenia, predo- 
všetkým diakoni, ktorí – keďže sú v službách 
tajomstiev Krista a Cirkvi – sa majú uchovať od 
každej poškvrny, páčiť sa Bohu a usilovať sa pred 
ľuďmi o všetko dobré (porov. 1 Tim 3, 8 – 10 a 12 – 
13). Klerici, ktorých si povolal Boh a vyhradil si ich 
za svoj podiel, sa pripravujú na pastoračné úlohy 
pod bedlivou starostlivosťou arcipastierov a sú po-
vinní uspôsobiť si mysle a srdcia na také vznešené 
vyvolenie: byť vytrvalí v modlitbe, horliví v láske, 
mať na mysli všetko, čo je pravdivé, spravodlivé      
a počestné, konať všetko na česť a slávu Božiu.      
K nim sa pridružujú aj tí Bohom vyvolení laici, kto-
rých povoláva biskup, aby sa úplne venovali apoštol-
skej činnosti a svojou prácou prinášali veľa úžitku 
na Pánovej roli. 

Kresťanskí manželia a rodičia majú zas ísť 
svojou vlastnou cestou vo vernej láske, navzájom sa 
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po celý život udržiavať v milosti a potomstvo, ktoré 
láskyplne prijali od Boha, vychovávať v kresťanskej 
náuke a evanjeliových čnostiach. Takýmto spôso-
bom slúžia všetkým za príklad neúnavnej a šľachet-
nej lásky, budujú bratské spoločenstvo v láske a sú 
svedkami a spolupracovníkmi plodnosti matky Cirkvi, 
na znak účasti na tej láske, ktorou si Kristus zami-
loval svoju nevestu Cirkev, a obetoval za ňu seba 
samého. Podobný príklad iným spôsobom dávajú tí, 
ktorí žijú vo vdovstve alebo sú slobodní: aj oni môžu 
byť na nemalý osoh svätosti a činnosti Cirkvi. (LG, 
41) 
Nasleduje modlitbová časť novény: 2. – 4. 
5. Vzývanie svätého Martina za jednotlivé stavy Bo-
žieho ľudu 

Milosrdný Ježišu, na príhovor sv. Martina, ne-
beského patróna našej diecézy, zmiluj sa nado 
mnou, nad celým svetom i nad dušami v očistci a po-
žehnaj:  

Všetky deti nášho biskupstva, najmä tie, ktoré 
trpia na tele alebo na duši, ťažko postihnuté, tr-
piace násilím a zneužívané, deti v krízových a neúpl-
ných rodinách, siroty i tie pod srdcom svojich ma-
tiek. 

2. deň 

SVÄTOSŤ TÝCH, ČO S KRISTOM TRPIA 
Tí zase, ktorí musia často tvrdo pracovať, sa 

majú zdokonaľovať týmito ľudskými námahami, po-
máhať spoluobčanom, pracovať na zušľachťovaní 
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celej spoločnosti a všetkého stvorenstva, ale aj či-
norodou láskou nasledovať Krista, ktorého ruky sa 
venovali telesnej práci a ktorý ustavične pracuje    
s Otcom na spáse všetkých. Nech sa radujú v ná-
deji, navzájom si pomáhajú znášať ťažkosti a nech  
i svojou každodennou prácou napredujú vo svätosti, 
a to aj v apoštolskej svätosti. 

Nech i tí, na ktorých dolieha chudoba, slabosť, 
choroba a rozličné súženia alebo ktorí sú prenasle-
dovaní pre spravodlivosť, vedia, že sú zvlášť spo-
jení s Kristom trpiacim za spásu sveta: Pán ich v 
evanjeliu vyhlásil za blahoslavených a „nadovšetko 
milostivý Boh, ktorý nás skrze Ježiša Krista povolal 
do večnej slávy“, nech ich sám „po krátkom utrpení 
zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní“ (1 Pt 5, 10). 

A tak všetci veriaci v Krista sa budú deň čo 
deň čoraz väčšmi posväcovať vo svojich životných 
podmienkach, povinnostiach a okolnostiach pomocou 
všetkých týchto vecí, ak ich prijímajú s vierou z rúk 
nebeského Otca a spolupracujú s Božou vôľou, 
prejavujúc všetkým v časnej službe lásku, ktorou 
Boh miluje svet. (LG, 41) 
Nasleduje modlitbová časť novény: 2. – 4. 
5. Vzývanie svätého Martina za jednotlivé stavy Bo-
žieho ľudu 

Milosrdný Ježišu, na príhovor sv. Martina, ne-
beského patróna našej diecézy, zmiluj sa nado 
mnou, nad celým svetom i nad dušami v očistci a po-
žehnaj:  

Mládež nášho biskupstva, najmä ohrozených na 
tele alebo na duši, aj ich učiteľov a vychovávateľov.  



 - 52 - 

3. deň 

KRISTUS – UČITEĽ SVÄTOSTI 
Pán Ježiš, božský Učiteľ a vzor všetkej doko-

nalosti, hlásal všetkým svojim učeníkom bez roz-
dielu v každom životnom postavení svätosť života, 
ktorej on sám je pôvodcom a zavŕšením: „Vy teda 
buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ 
(Mt 5, 48). Všetkým totiž poslal Ducha Svätého, 
aby ich vnútorne pobádal milovať Boha z celého 
srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej svojej 
sily (porov. Mk 12, 30) a aby sa milovali navzájom, 
ako ich miloval Kristus (porov. Jn 13, 34; 15, 12). 
Kristovi nasledovníci Bohom povolaní a v Pánu Ježi-
šovi ospravedlnení nie podľa svojich skutkov, ale 
podľa jeho vôle a milosti stali sa krstom viery na-
ozaj Božími deťmi a spoluúčastnými na Božej priro-
dzenosti, čím sa stali skutočne svätými. Podľa 
tejto svätosti, ktorej sa im dostalo, majú s Božou 
pomocou aj žiť a zdokonaľovať ju. Apoštol ich na-
pomína, aby žili, „ako sa patrí na svätých“ (Ef 5, 3), 
obliekli si „ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, hl-
boké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť     
a trpezlivosť“ (Kol 3, 12) a tak prinášali ovocie Du-
cha vo svätosti (porov. Gal 5, 22; Rim 6, 22). Keďže 
sa však všetci v mnohom prehrešujeme (porov. Jak 
3, 2), neprestajne potrebujeme Božie milosrden-
stvo a každodenne sa musíme modliť: „A odpusť 
nám naše viny“ (Mt 6, 12). 

Z toho je každému jasné, že všetci veriaci       
v Krista, akéhokoľvek stavu a postavenia, sú povo-
laní na plnosť kresťanského života a na dokonalosť 
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v láske.124 Táto svätosť vedie i v pozemskej 
spoločnosti k ľudskejšiemu životu. Na dosiahnutie 
tejto dokonalosti nech veriaci používajú sily, ktoré 
dostali podľa miery Kristovho daru, nech nasledujú 
jeho príklad a stávajú sa mu podobní, aby poslušní 
vo všetkom Otcovej vôli, celou dušou sa oddali Bo-
žej sláve a službe blížnemu. Svätosť Božieho ľudu 
tak prinesie hojné ovocie, ako o tom v dejinách Cir-
kvi vynikajúco svedčia životy toľkých svätých. (LG, 
40) 
Nasleduje modlitbová časť novény: 2. – 4. 
5. Vzývanie svätého Martina za jednotlivé stavy Bo-
žieho ľudu 

Milosrdný Ježišu, na príhovor sv. Martina, ne-
beského patróna našej diecézy, zmiluj sa nado 
mnou, nad celým svetom i nad dušami v očistci a po-
žehnaj:  

Chorých, starých, nevládnych, zomierajúcich, 
prenasledovaných pre Kristovo meno, chudobných, 
hladujúcich, nezamestnaných, bezdomovcov, väzňov, 
utečencov, sužovaných živelnými pohromami, do-
pravnými nehodami, násilím a vojnami a oplakávajú-
cich svojich zosnulých. 

4. deň 

PANNA MÁRIA – PRÍKLAD SVÄTOSTI 
Kým v Preblahoslavenej Panne Cirkev už do-

siahla dokonalosť bez škvrny a vrásky (porov. Ef 5, 
27), veriaci v Krista sa ešte snažia, aby zvíťazili 
nad hriechom a rástli vo svätosti. Preto upierajú 
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zrak na Máriu, ktorá žiari celému spoločenstvu vy-
volených ako vzor čností. Cirkev na ňu s láskou 
myslí a rozjíma o nej vo svetle Slova, ktoré sa stalo 
človekom, a tak s posvätnou úctou preniká čoraz 
hlbšie do najväčšieho tajomstva vtelenia a stále 
viac a viac vrastá do podobnosti so svojím Žení-
chom. Lebo Mária, úzko spätá s dejinami spásy, ur-
čitým spôsobom zjednocuje a odzrkadľuje v sebe 
základné pravdy viery, a preto, keď sa o nej káže   
a keď sa uctieva, privádza veriacich k svojmu Sy-
novi a k jeho obete, ako aj k láske k Otcovi. No i 
Cirkev tým, že hľadá Kristovu slávu, stáva sa po-
dobnejšou svojmu vznešenému vzoru, pričom nepre-
stajne rastie vo viere, v nádeji a láske a vo všetkom 
hľadá a plní Božiu vôľu. Z toho dôvodu Cirkev pri 
svojej apoštolskej činnosti právom hľadí na tú, 
ktorá porodila Krista, počatého z Ducha Svätého    
a narodeného z Panny preto, aby sa skrze Cirkev 
narodil a rástol aj v srdciach veriacich. Táto Panna 
bola vo svojom živote vzorom tej materinskej lásky, 
ktorou sa majú dať preniknúť všetci, ktorí spolu-
pracujú s Cirkvou na jej apoštolskom poslaní na zno-
vuzrodení ľudí. 

Ježišova matka, ako v nebi už oslávená s telom 
i dušou, je obrazom a začiatkom Cirkvi, ktorá sa má 
zavŕšiť v budúcom veku, a kým nepríde Pánov deň 
(porov. 2 Pt 3, 10), tu na zemi svieti putujúcemu 
Božiemu ľudu ako znamenie bezpečnej nádeje        
a útechy. (LG, 65, 68) 
Nasleduje modlitbová časť novény: 2. – 4. 
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5. Vzývanie svätého Martina za jednotlivé stavy Bo-
žieho ľudu 

Milosrdný Ježišu, na príhovor sv. Martina, ne-
beského patróna našej diecézy, zmiluj sa nado 
mnou, nad celým svetom i nad dušami v očistci a po-
žehnaj:  

Svätého Otca Františka, nášho biskupa Šte-
fana, emeritného biskupa Andreja, kňazov, diako-
nov, seminaristov, zasvätené osoby, misionárov, ka-
techétov, všetkých laických pomocníkov v službách 
Cirkvi v našom biskupstve i nové duchovné povolania. 

5. deň 

SPOLOČENSTVO NEBESKEJ CIRKVI                     
S PUTUJÚCOU CIRKVOU 

Kým teda nepríde Pán vo svojej velebnosti      
a s ním všetci anjeli (porov. Mt 25, 31) a kým ne-
bude zničená smrť a nebude mu všetko podrobené 
(porov. 1 Kor 15, 26 – 27), niektorí z jeho učeníkov 
putujú na zemi, iní skončili tento život a očisťujú 
sa, iní sú zasa už oslávení a vidia „jasne samého 
trojjediného Boha takého, aký je“. Všetci však 
máme, i keď v rozličnom stupni a rôznym spôsobom, 
účasť na tej istej láske k Bohu a blížnemu a spie-
vame nášmu Bohu ten istý chválospev slávy. Všetci 
totiž, ktorí sú Kristovi a majú jeho Ducha, zlučujú 
sa do jednej Cirkvi a sú v ňom navzájom spojení 
(porov. Ef 4, 16). Spojenie putujúcich s bratmi, 
ktorí zosnuli v Kristovom pokoji, sa vôbec nepre-
rušuje, ba podľa stálej viery Cirkvi spoluúčasťou na 
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duchovných dobrách sa posilňuje. Lebo svätí v nebi 
tým, že sú dôvernejšie spojení s Kristom, väčšmi 
upevňujú celú Cirkev vo svätosti, povznášajú kult, 
ktorý ona preukazuje Bohu na zemi, a mnohorakým 
spôsobom majú podiel na jej stálom raste (porov. 1 
Kor 12, 12 – 27). Už sú prijatí do blaženej vlasti      
a bývajú u Pána (porov. 2 Kor 5, 8), skrze neho,        
s ním a v ňom neprestajne orodujú za nás u Otca    
a predkladajú mu zásluhy, ktoré získali na zemi 
skrze jediného Prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, 
Krista Ježiša (porov. 1 Tim 2, 5), tým, že slúžili vo 
všetkom Pánovi a na svojom tele dopĺňali, čo 
Kristovmu umučeniu ešte chýba k dobru jeho tela, 
to jest Cirkvi (porov. Kol 1, 24). Ich bratská 
starostlivosť nám teda veľmi pomáha v našej slabo-
sti. (LG, 49) 
Nasleduje modlitbová časť novény: 2. – 4. 
5. Vzývanie svätého Martina za jednotlivé stavy Bo-
žieho ľudu 

Milosrdný Ježišu, na príhovor sv. Martina, ne-
beského patróna našej diecézy, zmiluj sa nado 
mnou, nad celým svetom i nad dušami v očistci a po-
žehnaj: 

Lekárov a zdravotných pracovníkov, vojakov    
a záchranárov, policajtov a všetkých pracovníkov, 
ktorí vykonávajú služby pre spoločné dobro obča-
nov.  
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6. deň 
SVÄTÍ NÁS UČIA CESTE SVÄTOSTI 
Putujúca Cirkev veľmi dobre pochopila toto 

spoločenstvo celého tajomného tela Ježiša Krista,  
a preto si už od prvotných čias kresťanstva veľmi 
uctievala pamiatku zosnulých1; a keďže je to svätá 
a nábožná myšlienka modliť sa za mŕtvych, „aby boli 
zbavení hriechu“ (2 Mach 12, 46), obetovala za nich 
aj prosby. Cirkev vždy verila, že apoštoli a Kristovi 
mučeníci, ktorí vyliatím vlastnej krvi podali najvy-
ššie svedectvo viery a lásky, sú s nami užšie spojení 
v Kristovi, a preto ich zvlášť vrúcne uctievala spolu 
s Preblahoslavenou Pannou Máriou a so svätými an-
jelmi1 a nábožne vzývala pomoc ich orodovania.       
K nim sa čoskoro pridružili ďalší, ktorí verne nasle-
dovali Krista v čistote a chudobe, a napokon aj iní, 
ktorých vynikajúce kresťanské čnosti a božské 
charizmy sa stali pre veriacich odporúčaním na 
zbožné uctievanie a nasledovanie. 

Keď totiž pozorujeme život tých, ktorí verne 
nasledovali Krista, dostáva sa nám nového 
povzbudenia, aby sme hľadali budúce mesto (porov. 
Hebr 13, 14 a 11, 10), a zároveň sa učíme poznávať 
veľmi bezpečnú cestu, ktorou môžeme uprostred 
meniacich sa udalostí tohto sveta dôjsť k dokonalej 
jednote s Kristom, to jest k svätosti, zodpovedajú-
cej stavu a podmienkam každého osobitne. V živote 
tých, čo majú s nami tú istú ľudskú prirodzenosť, 
ale dokonalejšie sa premieňajú na Kristov obraz 
(porov. 2 Kor 3, 18), Boh živo zjavuje svoju prítom-
nosť a svoju tvár ľuďom. V nich sa nám prihovára 
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on sám a dáva nám znamenie svojho kráľovstva, 
ktoré nás mocne priťahuje, keďže máme okolo seba 
toľko svedkov (porov. Hebr 12, 1) a také potvrdenie 
evanjeliovej pravdy. (LG, 50) 
Nasleduje modlitbová časť novény: 2. – 4. 
5. Vzývanie svätého Martina za jednotlivé stavy Bo-
žieho ľudu 

Milosrdný Ježišu, na príhovor sv. Martina, ne-
beského patróna našej diecézy, zmiluj sa nado 
mnou, nad celým svetom i nad dušami v očistci a po-
žehnaj:  

Mužov a ženy, robotníkov, úradníkov, politikov, 
občianskych predstavených, pracujúcich v službách 
verejnému dobru a dobrovoľníkov, ktorí sa priči-
ňujú o spoločné dobro v cirkevnom i občianskom 
spoločenstve. 

7. deň 

SVÄTÍ POMÁHAJÚ PEVNEJŠIE          
SA ZJEDNOTIŤ S KRISTOM 

Lenže pamiatku svätých v nebi si uctievame 
nielen pre ich príklad, ale ešte viac preto, aby sa 
pestovaním bratskej lásky upevňovala jednota celej 
Cirkvi v Duchu (porov. Ef 4, 1 – 6). Lebo ako nás 
kresťanské spoločenstvo putujúcich privádza bliž-
šie ku Kristovi, tak nás spoločenstvo so svätými 
spája s Kristom, z ktorého ako z prameňa a hlavy 
prúdi všetka milosť a život Božieho ľudu. Preto je 
naozaj správne, aby sme mali v obľube týchto pria-
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teľov a spoludedičov Ježiša Krista, ako aj našich 
bratov a význačných dobrodincov, a vzdávali za nich 
Bohu povinné vďaky, aby sme „ich vzývali a utiekali 
sa o ich orodovanie, pomoc a ochranu, a tak dosiahli 
Božiu priazeň skrze jeho Syna Ježiša Krista, nášho 
Pána, ktorý je náš jediný Vykupiteľ a Spasiteľ.“ 
Lebo každý opravdivý prejav našej lásky k svätým 
je svojou povahou zameraný na Krista a v ňom má 
svoj cieľ, pretože on je „koruna všetkých svätých“; 
a skrze neho smeruje k Bohu, ktorý je obdivuhodný 
vo svojich svätých a v nich je oslávený. 

Naša jednota s nebeskou Cirkvou sa uskutoč-
ňuje naozaj vznešeným spôsobom hlavne v posvätnej 
liturgii, v ktorej na nás pôsobí prostredníctvom 
sviatostných znakov sila Ducha Svätého, keď spo-
ločným plesaním slávime chválu Božej velebnosti     
a všetci, vykúpení v Kristovej krvi z každého kmeňa 
a jazyka, ľudu a národa (porov. Zjv 5, 9), zhromaž-
dení do jednej Cirkvi, spoločným chválospevom 
zvelebujeme trojjediného Boha. Keď teda slávime 
eucharistickú obetu, spájame sa v tej najväčšej 
miere s kultom nebeskej Cirkvi, uctievajúc si vo 
svätom spoločenstve predovšetkým pamiatku sláv-
nej Márie, vždy Panny, ale aj svätého Jozefa a bla-
hoslavených apoštolov a mučeníkov, a všetkých svä-
tých. (LG, 50) 
Nasleduje modlitbová časť novény: 2. – 4. 
5. Vzývanie svätého Martina za jednotlivé stavy Bo-
žieho ľudu 

Milosrdný Ježišu, na príhovor sv. Martina, ne-
beského patróna našej diecézy, zmiluj sa nado 
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mnou, nad celým svetom i nad dušami v očistci a po-
žehnaj:  

Otcov a matky, slobodne žijúcich, ovdovelé 
osoby, rozvedených manželov, slobodné a opustené 
matky, sociálne odkázaných a homosexuálne osoby. 

8. deň 

SVÄTÝCH SVÄTO UCTIEVAŤ 
Úctyhodnú vieru našich predkov o životnom 

spoločenstve s bratmi, ktorí sú v nebeskej sláve 
alebo sa ešte po smrti očisťujú, prijíma tento po-
svätný koncil s veľkou vernosťou a opätovne pred-
kladá ustanovenia posvätného Druhého nicejského, 
Florentského a Tridentského koncilu. Zároveň však, 
vedený pastoračnou starostlivosťou, napomína 
všetkých, ktorých sa to týka, aby sa postarali o od-
stránenie, prípadne o nápravu zlozvykov, prepia-
tostí alebo nedostatkov, ak niekde prenikli; a aby 
všetko obnovili na väčšiu chválu Krista a Boha. Nech 
teda poučujú veriacich, že pravá úcta k svätým ne-
spočíva natoľko v množstve vonkajších úkonov, ako 
skôr vo vrúcnosti našej činorodej lásky, ktorou na 
väčšie dobro nás a Cirkvi hľadáme „v styku so svä-
tými príklad, v spoločenstve s nimi spolupatričnosť 
a v orodovaní pomoc“. Na druhej strane nech poučia 
veriacich, že naše vzťahy k tým, ktorí sú už v nebi – 
pod podmienkou, že ich chápeme v plnom svetle 
viery –, vôbec nie sú na ujmu kultu poklony, ktorý 
vzdávame Bohu Otcovi skrze Krista v Duchu, lež 
naopak, ešte viac ho obohacujú. 
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My všetci, ktorí sme Božími deťmi a tvoríme   
v Kristovi jednu rodinu (porov. Hebr 3, 6), sme me-
dzi sebou spojení vo vzájomnej láske a v spoločnej 
oslave Najsvätejšej Trojice, odpovedáme na naj-
hlbšie povolanie Cirkvi a vopred zakúšame účasť na 
liturgii v nebeskej sláve. Keď sa totiž zjaví Kristus 
a nastane slávne vzkriesenie mŕtvych, Božia žiara 
osvieti nebeskú obec a jej svetlom bude Baránok 
(porov. Zjv 21, 23). Vtedy sa bude celá Cirkev svä-
tých v dokonalej blaženosti lásky klaňať Bohu        
a „Baránkovi, ktorý bol zabitý“ (Zjv 5, 12), jedno-
hlasne bude volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi 
dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov“ 
(Zjv 5, 13). (LG, 51) 
Nasleduje modlitbová časť novény: 2. – 4. 
5. Vzývanie svätého Martina za jednotlivé stavy Bo-
žieho ľudu 

Milosrdný Ježišu, na príhovor sv. Martina, ne-
beského patróna našej diecézy, zmiluj sa nado 
mnou, nad celým svetom i nad dušami v očistci a po-
žehnaj:  

Všetky rodiny v našom biskupstve, najmä tie, 
ktoré sa nachádzajú v kríze a v ohrození tela          
a duše, i snúbencov, ktorí sa pripravujú na manžel-
stvo. 

9. deň  

SVÄTOSŤ JE V LÁSKE 
„Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva          

v Bohu a Boh ostáva v ňom“ (1 Jn 4, 16). Boh však 
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vlieva svoju lásku do našich sŕdc skrze Ducha Svä-
tého, ktorý je nám daný (porov. Rim 5, 5); teda pr-
vým a najpotrebnejším darom je láska, ktorou mi-
lujeme Boha nadovšetko a blížneho z lásky k Bohu. 
Aby láska naozaj rástla v duši ako dobré semeno     
a prinášala ovocie, každý veriaci má s radosťou po-
čúvať Božie slovo a pomocou Božej milosti uskutoč-
ňovať Božiu vôľu, často pristupovať k sviatostiam, 
najmä k svätému prijímaniu, a zúčastňovať sa na 
posvätných úkonoch, ako aj vytrvalo sa venovať 
modlitbe, sebazapieraniu, aktívnej službe bratom   
a cvičeniu sa vo všetkých čnostiach. Totiž láska ako 
spojivo dokonalosti a splnenie zákona (porov. Kol 3, 
14; Rim 13, 10) riadi všetky prostriedky posväcova-
nia, stvárňuje ich a privádza k cieľu.132 Preto 
pravý Kristov učeník sa vyznačuje tak láskou           
k Bohu, ako aj k blížnemu. 

Keďže Ježiš Kristus, Boží Syn, prejavil svoju 
lásku tým, že položil za nás život, nikto nemôže 
väčšmi milovať, ako keď dá svoj život za neho a za 
svojich bratov (porov. 1 Jn 3, 16; Jn 15, 13). Preto 
hneď od prvých čias boli niektorí kresťania povo-
laní – a vždy budú volaní – podať toto najvyššie sve-
dectvo lásky pred všetkými, najmä pred prenasle-
dovateľmi. Teda mučeníctvo, ktorým sa učeník 
stáva podobným Majstrovi, dobrovoľne podstupuje 
smrť za spásu sveta a ako on vylieva svoju krv, Cir-
kev pokladá za význačný dar a najvyšší dôkaz lásky. 
A hoci sa tohto daru dostáva iba máloktorým, 
predsa všetci majú byť pripravení vyznávať Krista 
pred ľuďmi a nasledovať ho na ceste kríža v pre-
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nasledovaniach, ktoré Cirkvi nikdy nechýbajú. (LG, 
42) 

Svätosť Cirkvi osobitne napomáhajú aj rozma-
nité rady, ktoré Pán predkladá v evanjeliu svojim 
učeníkom, aby ich zachovávali. Medzi nimi vyniká 
vzácny dar Božej milosti, ktorý Otec poniektorým 
udeľuje (porov. Mt 19, 11, 1 Kor 7, 7), aby sa s ne-
rozdeleným srdcom (porov. 1 Kor 7, 32 – 34) ľahšie 
zasvätili jedine Bohu v panenstve alebo celibáte. 
Túto dokonalú zdržanlivosť pre Božie kráľovstvo 
Cirkev vždy mala v mimoriadnej úcte ako znak        
a podnet lásky a ako význačný zdroj duchovnej 
plodnosti vo svete. 

Cirkev uvažuje aj nad napomenutím apoštola 
Pavla, ktorý pobáda veriacich k láske a vyzýva ich, 
aby zmýšľali o sebe tak ako Ježiš Kristus, ktorý „sa 
nepridŕžal svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa 
seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu a stal sa … 
poslušným až na smrť“ (Flp 2, 6 – 8), a „hoci bol bo-
hatý“, pre nás „sa stal chudobným“ (2 Kor 8, 9). 
Keďže učeníci majú vždy nasledovať Krista v láske 
a poníženosti a vydávať mu o tom svedectvo, matka 
Cirkev sa raduje, že má vo svojom lone mnoho mu-
žov a žien, ktorí zbližša nasledujú Spasiteľovo 
zrieknutie sa samého seba a výraznejšie to preja-
vujú tým, že v slobode Božích detí prijímajú chu-
dobu a zriekajú sa vlastnej vôle. Kvôli Bohu sa pod-
riaďujú človekovi v tom, čo sa týka dokonalosti, vo 
väčšej miere, ako to ukladá prikázanie, aby sa plnšie 
pripodobnili poslušnému Kristovi. 

Všetci veriaci v Krista sú teda pozvaní, ba po-
vinní usilovať sa o svätosť a dokonalosť vo vlast-
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nom stave. Preto nech sa všetci snažia správne 
usmerňovať svoje náklonnosti, aby im používanie 
pozemských vecí a lipnutie na bohatstve proti du-
chu evanjeliovej chudoby neprekážalo v úsilí o do-
konalú lásku, ako napomína apoštol Pavol: „Tí, čo 
užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo tvár-
nosť tohto sveta sa pomíňa“ (porov. 1 Kor 7, 31 gr). 
(LG, 42) 
Nasleduje modlitbová časť novény: 2. – 4. 
5. Vzývanie svätého Martina za jednotlivé stavy Bo-
žieho ľudu 

Milosrdný Ježišu, na príhovor sv. Martina, ne-
beského patróna našej diecézy, zmiluj sa nado 
mnou, nad celým svetom i nad dušami v očistci a po-
žehnaj:  

Celú Cirkev na svete, našu diecézu a jej duchov-
ných pastierov, jednotlivé farnosti a malé spoločen-
stvá veriacich i tých, ktorí najviac potrebujú tvoje 
milosrdenstvo. 
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Pohreb sv. Martina 
vitráž v Katedrále v Spišskej Kapitule 
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 TÝŽDENNÉ ZAMYSLENIA  
1. týždeň 

BUĎTE SVÄTÍ 
Jubilejný rok svätého Martina nás vyzýva 

pripomenúť si priority nášho života. Medzi nimi 
osobitne vyniká svätosť. Svätosť je hodnota, ku 
ktorej sa nám treba vrátiť ako k ozajstnej priorite 
- ako k autentickej podstate nášho kresťanského 
povolania.  

Svätosť sa pre mnohých ľudí stala len prázdnym 
slovom, frázou bez obsahu, ba niekedy až 
pejoratívnym výrazom - nadávkou - znakom nenor-
málnosti a extravagancie správania. Vplyv sekula-
rizmu vytisol do úzadia aj vo vedomí kresťanov túto 
najzákladnejšiu požiadavku života podľa evanjelia. 
Častý negatívny jav, s ktorým sa stretávame je, že 
sa niektorí ľudia domnievajú, že kresťanská svä-
tosť nie je každému dostupná, alebo že je len 
ťažko uskutočniteľná. Mylnú predstavu o svätosti 
prezrádzajú aj názory, že je rezervovaná a určená 
len pre niektoré typy povolaní, napríklad pre rehoľ-
níkov alebo kňazov. Boh od nás nemožnosti nežiada. 
Ak všetkých veriacich volá k svätosti, tým je jasne 
naznačené, že je to možné a uskutočniteľné.  

Krásne to vyjadril svätý Augustín: „Ak sa mohli 
stať svätými tí a tie, prečo nie ty, Augustín?!“  

Čo je vlastne svätosť človeka? V bežnej termi-
nológii výraz „svätý“ so zreteľom na ľudí sa používa 
vo viacerých významoch. Najrozšírenejší je význam 
slova „svätý“ na označenie tých ľudí, ktorí už do-
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siahli cieľ života a prežívajú blaženie videnie Boha. 
Za svätých považujeme oslávených bratov a sestry 
v nebi. Mnohí z nich pre mimoriadny stupeň svätosti 
a hrdinskej lásky boli vyhlásení Cirkvou za blahosla-
vených alebo svätých a prejavujeme im zvláštnu 
úctu.  

Zmysel uctievania svätých pekne vyjadruje pie-
seň vďaky pri liturgickej spomienke na svätých: 
„Lebo obdivuhodným svedectvom viery svätých 
ustavične obnovuješ životnú silu svojej Cirkvi a dá-
vaš nám presvedčivé dôkazy svojej lásky. Ich vyni-
kajúci príklad nás oduševňuje a ich láskavé orodo-
vanie nám pomáha, aby sme horlivo pracovali na 
diele našej spásy.“ 

Jestvuje aj biblický výraz „svätý“, častejšie     
v množnom čísle „svätí“, ktorým sa jednoducho 
označuje príslušnosť k spoločenstvu veriacich -      
k Cirkvi. Je to vlastne synonymum slova „učeníci“ 
alebo „kresťania“. Svätý Pavol apoštol ho s obľubou 
používal vo svojich apoštolských listoch: „Pozdra-
vujú vás všetci svätí.“ (2Kor 13,12); „Teda už nie ste 
cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých   
a patríte do Božej rodiny.“ (Ef 2,19); „...aby 
pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie 
Kristovho tela.“ (Ef 4,12) 

Práve biblický výraz „svätí“ nás privádza k au- 
tentickému chápaniu významu slova svätosť. Svä-
tosť kresťana nie je mimoriadna vlastnosť, či cha-
rakteristika človeka. Tajomstvo kresťanskej svä-
tosti je možné vnímať len vo svetle viery. K pocho-
peniu slova svätosť je potrebné mať na pamäti dve 
skutočnosti. Prvou je, že človek je stvorený na Boží 
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obraz, druhou, že je ranený dedičným hriechom. 
Svätosťou rozumieme potom takú kvalitu bytosti    
a správania sa človeka, že zodpovedá pôvodnému 
zámeru Boha s človekom. Byť svätý pre človeka ne-
znamená nič iné, ako to, že by bol Božím obrazom, 
to jest takým človekom, akého chce mať Boh. 

Hriech nepatrí k normálnosti človeka, k jeho 
prirodzenosti. Je priam deformáciou jeho osoby     
a dôstojnosti. Práve svätosť, ktorou sa odstraňuje 
hriešnosť a nadobúda podobnosť s Bohom, robí člo-
veka normálnym. Len vďaka svätosti môže človek 
byť opravdu človekom. Svätosťou nadobúdame op-
ravdivú ľudskosť. Niekedy sa označenie „svätý“ 
zamieňa výrazom „dobrý“. Dobrý človek nemusí byť 
automaticky aj svätým človekom, najmä vtedy, ak 
sa na hodnotenie dobroty človeka nepoužívajú ob-
jektívne kritéria mravnosti. Niekedy považujú ľudia 
za dobrého aj takého človeka, ktorý nespĺňa ob-
jektívne kritériá svätosti. Dobrým môže byť iba       
z určitého pohľadu. Svätý je dobrým človekom       
v každom ohľade. 

Svätým, t.j. normálnym, dobrým a dokonalým sa 
človek nemôže stať sám zo seba a od seba. Aj pr-
votná svätosť človeka bola Božím darom. Po tragé-
dii hriechu je ešte zrejmejšie, že svätosť je darom. 
Človek sa totiž sám nemôže zbaviť hriešnosti a na-
dobudnúť tie kvality, ktoré ho robia milým Bohu. 
Svätými sa stávame spoluprácou s Bohom, prijíma-
ním jeho darov. Túto spoluprácu na diele vlastného 
posvätenia nazývame úsilie o svätosť. Preto hovo-
ríme, že svätosť je dar i úloha. „Ale dar sa stáva aj 
úlohou, ktorá má riadiť celú kresťanskú existenciu. 
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To je Božia vôľa, vaše posvätenie (1Sol 4,3). Je to 
úloha, ktorá sa týka nie iba niektorých kresťanov: 
„Všetci v Krista veriaci, v každom stave alebo hod-
nosti, sú povolaní k plnosti kresťanského života       
a k dokonalosti lásky“ (LG,40).“ (NMI, 30) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

2. týždeň 
SVÄTOSŤ JE PRE VŠETKÝCH 

Svätý Ján Pavol II. v apoštolskom liste Novo 
millennio ineunte hovorí o svätosti ako o priorite 
našich čias a najpotrebnejšej úlohe Cirkvi do bu-
dúcnosti: „Preto treba znovu objaviť V. kapitolu 
dogmatickej konštitúcie o Cirkvi Lumen gentium      
v celej jej programovej hodnote. Táto kapitola je 
venovaná „všeobecnému povolaniu k svätosti.“ (čl. 
30) V tom istom liste uvádza hlboké zdôvodnenie 
všeobecného povolania k svätosti poukazom na krst. 
„...ak je krst opravdivé vkročenie do Božej svätosti 
prostredníctvom začlenenia sa do Krista a prijatia 
Ducha Svätého, bolo by nezmyselné uspokojiť sa     
s nejakým priemerným životom, prežívaným v zna-
mení minimalistickej etiky a povrchnej religióznosti. 
Pýtať sa katechumena: „Chceš sa dať pokrstiť?“, 
znamená zároveň sa ho aj pýtať, či sa chce stať 
svätým. Znamená to, že jeho cesta by sa mala ria-
diť radikalizmom reči na vrchu: „Buďte dokonalí, 
ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48).“ (čl. 
31) (NMI, 31)  

Dogmatická konštitúcia Lumen gentium vo svojej 
piatej kapitole jednoznačne učí, že svätosť je 
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povolanie pre všetkých veriacich. „Z toho je kaž-
dému jasné, že všetci v Krista veriaci sú v každom 
stave a postavení povolaní k plnosti kresťanského 
života a k dokonalosti v láske; a táto svätosť vedie 
i v po- zemskej spoločnosti k ľudskejšiemu životu. 
O dosiahnutie tejto dokonalosti nech sa veriaci 
usilujú všetkými silami, ktorými disponujú podľa 
miery, ktorou ich obdaroval Kristus: nech sa z tej 
duše zasvätia sláve Božej a službe blížneho, nasle-
dujúc Krista a stanúc sa podobnými jeho obrazu, vo 
všetkom podrobení Otcovej vôli. Takým spôsobom 
svätosť ľudu Božieho dozreje v hojné ovocie, ako 
to skvele dokazujú cirkevné dejiny životmi toľkých 
svätých.“(LG, 41) 

„Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým 
žiadostiam, ako keď ste boli v nevedomosti, ale ako 
svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo 
všetkom svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte 
svätí, lebo ja som svätý.“ (1Pt 1,14-16) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

3. týždeň 

ROZLIČNÉ FORMY SVÄTOSTI 
Svätosť je dostupná všetkým, ktorí spolupra-

cujú s Duchom Svätým na svojom posvätení a zdo-
konaľovaní svojho života. Cesty a spôsoby uskutoč-
ňovania jedinej svätosti sú však rozličné. Koncil učí, 
že „V rozličných životných stavoch a zamestna-
niach jedinú svätosť pestujú všetci, čo sa dajú 
viesť Duchom Božím, poslúchajú hlas Otcov a kla-
ňajú sa Bohu Otcu v duchu a pravde, nasledujúc 
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chudobného, poníženého a kríž nesúceho Krista, aby 
si zaslúžili mať podiel na jeho sláve. A každý má 
bez otáľania, podľa vlastných darov a povinností, 
napredovať na ceste živej viery, ktorá vzbudzuje 
nádej a je činná v láske.“ (LG, 41) 

Lumen gentium rozlišuje niekoľko základných 
typov, či foriem svätosti, podľa povolania a stavov, 
ako Božia prozreteľnosť povoláva jednotlivcov       
k určitému typu služby v Božom ľude. Poznáme svä-
tosť biskupského a kňazského stavu, svätosť za-
svätených rehoľnému povolaniu, čo uskutočňujú 
evanjeliové rady, svätosť laikov v ich svetských po-
volaniach a rozmanitých životných stavoch. 

Svätosť biskupov 
„Predovšetkým je potrebné, aby arcipastieri 

Kristovho stáda plnili svoju službu sväto, horlivo, 
ponížene a mužne, podľa vzoru najvyššieho a več-
ného Kňaza, Pastiera a Biskupa našich duší. Takto 
konaná služba sa stane aj pre nich výbornou cestou 
k svätosti. Vyvolení na plnosť kňazstva, dostávajú 
sviatostnú milosť, aby modlitbami, bohoslužbami, 
kázňami a všestrannou biskupskou starostlivosťou a 
službou dokonale plnili povinnosť pastorálnej lásky 
k dušiam, neváhali dať svoj život za ovečky a i svo-
jím vlastným príkladom viedli Cirkev k stále väčšej 
svätosti, stanúc sa oni sami vzorom stádu (porov. 
1Pt 5,3).“ (LG, 41)  

Svätosť kňazov 
„Kňazi, podobne ako biskupi, ktorých sú duchov-

ným vencom, majúc účasť na milosti ich služby 
skrze Krista, večného a jediného Prostredníka, 
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nech rastú v láske k Bohu a blížnemu každodenným 
vykonávaním svojho úradu, nech udržujú zväzky 
kňazskej vospolnosti, nech oplývajú všetkými du-
chovnými dobrami a nech všetkým dávajú živé sve-
dectvo o Bohu ako nasledovníci tých kňazov, čo za-
nechali v priebehu storočí - neraz v skromnej         
a skrytej službe - skvelý vzor svätosti, začo sa uc-
tievajú v Božej Cirkvi. Kňazi sú povinní modliť sa     
a prinášať obetu za svojich veriacich i za všetok 
ľud Boží. Pritom nech sú si vedomí, čo konajú,         
a nech nasledujú to, čoho sú vysluhovateľmi. Ani 
apoštolské starosti, nebezpečenstvá a útrapy nech 
im neprekážajú, ale skôr pomáhajú na ceste            
k väčšej svätosti. Preto nech oživujú a zveľaďujú 
svoju činnosť hojnosťou kontemplácie na potechu 
celej Cirkvi Božej. Všetci kňazi, a najmä tí, čo sa 
volajú diecéznymi kňazmi z osobitného titulu svojej 
vysviacky, nech nezabúdajú, do akej miery vernosť 
v spojení s ich biskupom a veľkodušná práca s ním 
osoží aj ich vlastnému posväcovaniu.“ (LG, 41)  

Svätosť diakonov a bohoslovcov 
 „Osobitným spôsobom sú účastní na poslaní      

a milosti najvyššieho kňaza aj vysluhovatelia s niž-
ším stupňom svätenia, predovšetkým diakoni, ktorí - 
keďže sú v službách tajomstiev Krista a Cirkvi - 
majú sa uchovať od každej poškvrny, páčiť sa Bohu 
a usilovať sa pred ľuďmi o všetko dobré (porov. 
1Tim 3,8-10 a 12-13). Klerici, ktorých si povolal Boh 
a vyhradil si ich za svoj podiel, pripravujú sa na 
dušpastierske úlohy pod bedlivosťou arcipastierov 
a sú povinní uspôsobiť si mysle a srdcia na také 
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vznešené vyvolenie: vytrvalí v modlitbe, horliví         
v láske, majúc na mysli všetko, čo je pravdivé, spra-
vodlivé a počestné a konajúc všetko na česť a slávu 
Božiu. K týmto sa pridružujú aj tí od Boha vyvolení 
laici, ktorých povoláva biskup, aby sa úplne venovali 
apoštolskej činnosti a pracovali s veľkým úžitkom 
na roli Pánovej.“ (LG, 41)  

Svätosť manželov a rodičov 
 „Kresťanskí manželia a rodičia majú zas ísť 

svojou vlastnou cestou vo vernej láske, navzájom sa 
udržovať cez celý život v milosti a vychovávať po-
tomstvo, ktoré láskyplne prijali od Boha, v kresťan-
skej náuke a evanjeliových čnostiach. Takýmto spô-
sobom slúžia všetkým za príklad neúnavnej a šľa-
chetnej lásky, budujú bratské spoločenstvo v láske 
a sú svedkami a spolupracovníkmi plodnosti Matky 
Cirkvi, na znak účasti na tej láske, ktorou si Kristus 
zamiloval svoju Nevestu, takže seba samého vydal  
v obeť za ňu.“ (LG, 41)  

Svätosť ostatných laikov 
„Podobný príklad iným spôsobom dávajú tí, čo 

žijú vo vdovstve alebo sú slobodní: aj oni môžu byť 
na nemalý osoh svätosti a činnosti Cirkvi. Tí zas, čo 
musia často tvrdo pracovať, majú sa zdokonaľovať 
skutkami ľudskosti, pomáhať spoluobčanom, pra-
covať na zošľachťovaní celej spoločnosti a všet-
kého stvorenstva, ale aj činorodou láskou nasledo-
vať Krista, ktorého ruky sa venovali telesnej práci 
a ktorý ustavične pracuje s Otcom na spáse všet-
kých. Nech sa radujú v nádeji, pomáhajú si navzá-
jom znášať ťažkosti a nech i svojou každodennou 
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prácou napredujú vo svätosti, a to aj v apoštolskej 
svätosti.  

 Nech vedia, že sú zvlášť spojení s Kristom tr-
piacim za spásu sveta i tí, ktorých gniavi chudoba, 
slabosť, choroba a všakovaké súženie, alebo ktorí 
sú prenasledovaní pre spravodlivosť: Pán ich           
v evanjeliu vyhlásil za blažených a „Boh všetkej mi-
losti, ktorý vás v Kristu Ježišovi povolal do svojej 
večnej slávy", nech ich sám „po krátkom utrpení 
zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní“ (1Pt 5,10).  

 A tak všetci v Krista veriaci budú deň čo deň 
vzrastať vo svätosti vo svojich životných podmien-
kach, povinnostiach a okolnostiach, pomocou všet-
kých týchto vecí, ak len všetko prijímajú s vierou    
z rúk nebeského Otca a spolupracujú s vôľou Božou, 
prejavujúc všetkým v samej časnej službe lásku, 
ktorou Boh miluje svet.“ (LG, 41)  

Svätý Ján Pavol II. na okraj rozmanitosti fo-
riem kresťanskej svätosti v Cirkvi v apoštolskom 
liste Novo millennio ineunte dodáva: „Ako to sám 
Koncil vysvetlil, tento ideál dokonalosti neslobodno 
chápať nesprávne, ako keby to bol nejaký druh mi-
moriadneho života, ktorý môžu viesť len niektorí 
géniovia svätosti. Cesty svätosti sú mnohoraké        
a primerané povolaniu každého jednotlivca. Ďaku-
jem Pánovi, že mi doprial v týchto rokoch blahore-
čiť a svätorečiť toľkých kresťanov. Boli medzi 
nimi aj mnohí laici, ktorí sa posvätili v najobyčaj-
nejších životných podmienkach. Je príhodný čas 
znovu presvedčivo predostrieť všetkým túto „vy-
sokú úroveň“ každodenného kresťanského života. 
Celý život cirkevného spoločenstva a kresťanských 
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rodín musí viesť týmto smerom. Je ale tiež zrejmé, 
že cesty svätosti sú osobnými cestami. Vyžadujú si 
opravdivú a vlastnú pedagogiku svätosti, ktorá by 
bola schopná prispôsobiť sa rytmom jednotlivých 
osôb. Táto pedagogika musí integrovať bohatstvá 
ponuky, poskytovanej všetkým, tradičnými formami 
pomoci, ktorá sa dáva osobám a skupinám, ako aj 
novými formami, ktoré sa poskytujú v združeniach 
a hnutiach, schválených Cirkvou.“ (NMI, 31)  

Svätý František Saleský vo svojej knihe Filotea 
vysvetľuje rozličnosť foriem kresťanskej svätosti 
a zdôrazňuje, že každé povolanie a životný stav po-
žaduje sebe primeraný spôsob nábožnosti. Svätosť 
nie je na škodu žiadnemu stavu, ale obohacuje ži-
votné povolania a ich zošľachťuje. Uvádza takýto 
príklad: „Včela zbiera med z kvetov tak, že ich ani 
najmenej nepoškodí, ani neporuší; zachováva ich 
také, nedotknuté, nepoškvrnené a svieže, ako ich 
našla. A pravá nábožnosť to robí ešte lepším, lebo 
ona nielenže neničí nijaké povolanie alebo zamest-
nanie, ale robí ho milším a krajším. Lebo ako všetky 
drahokamy ponorené do medu sú jasnejšie a žiari-
vejšie, každý podľa svojej farby, tak aj človek vo 
svojom povolaní stáva sa lepším a dokonalejším, ak 
ho spája s nábožnosťou. Prostredníctvom nej sa aj 
tvoja starosť o rodinu stáva pokojnejšou, vzájomná 
láska medzi manželom a manželkou úprimnejšou, 
povinná poslušnosť vladárovi vernejšou a každé za-
mestnanie príjemnejším a lepším.“3 

Svätý Martin, oroduj za nás. 
                                           

3 SV. FRANTIŠEK SALESKÝ, Filotea, Časť I., kap. 3. 
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4. týždeň 

OTEC - PRAMEŇ SVÄTOSTI 
V knihách Svätého písma sa veľmi často 

nachádza spojenie Božieho mena s prívlastkom 
svätý. Je to najpoužívanejšie slovo, keď sa hovorí  
o Bohu. Hlása mimoriadnu vlastnosť a kvalitu jeho 
bytosti. „Videl som Pána sedieť na vysokom            
a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal chrám. 
Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: 
dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali 
nohy a dvoma lietali. A jeden druhému volal: „Svätý, 
svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho 
slávy.“ (Iz 6,1-3) 

Svätosťou Boha rozumieme jeho zvrchovanú 
dokonalosť a imúnnosť od každého zla. V Bohu je 
plnosť všetkého dobra. Katechizmus svätosť Boha 
definuje ako zaľúbenie v dobrom a odmietanie aké-
hokoľvek zla. Svätosť je aj vznešenosť Boha, jeho 
veleba, jeho krása, nádhera a dokonalosť. Pre túto 
jeho vlastnosť je Boh v našich očiach nesmierne 
vznešený, úchvatný a hodný úcty. Preto sa pred ním 
koríme a sa mu klaniame.  

Druhá eucharistická modlitba označuje nebes-
kého Otca za prameň všetkej svätosti. „Naozaj si 
svätý Otče, ty prameň všetkej svätosti.“ Boh je 
svätý sám zo seba. On je Svätosť sama. Nie je to 
iba jedna z vlastností, ale jeho podstata. Teda nie 
je len svätý, ale je Svätosť. Božia svätosť sa vzťa-
huje aj na jeho bytie aj na všetko jeho konanie.  

Božia svätosť sa v prvom rade uplatňuje v hlbi-
nách jeho trojičného života. Zo Zjavenia vieme, že 
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Boh žije v Trojici osôb: Otec, Syn Boží a Duch 
Svätý. Tri božské osoby sú realizáciou jediného      
a nerozdielneho života Božej Svätosti. Preto kedy-
koľvek spomíname a vyslovujeme Trojicu, pridá-
vame k nej prívlastok Najsvätejšia Trojica. Život 
troch božských osôb v Najsvätejšej Trojici je pre-
siaknutý svätosťou, lebo je uskutočňovaním lásky 
medzi troma božskými osobami. Tam, kde je abso-
lútne dokonalá láska, niet miesta pre nedokonalosť, 
ba ani len náznak nedostatku dobra. „Každý dobrý 
údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od 
Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia  
z obratu.“ (Jak 1,17) Svätý Ján apoštol svätosť 
Trojice vyjadruje slovami: „Boh je láska; a kto 
ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ 
(1Jn 4,16) 

Boh je svätý aj vo všetkej svojej činnosti. 
Všetko, čo koná aj navonok, nesie pečať jeho bož-
skej svätosti. Všetko, čo robí, je dobré. Nie náho-
dou Sväté písmo pri opise stvorenia sveta zdôraz-
ňuje, že všetko, čo Boh stvoril, je dobré: „A Boh 
videl, že je to dobré.“ (Gn 1,10) Tejto stope Božej 
svätosti vo všetkých stvoreniach dávame názov „po-
svätno“. Všetky veci stvoreného sveta, najmä sám 
človek, práve preto, že sú ovocím svätého stvori-
teľského diela Boha, sú pre nás posvätné. Posvät-
ným je celý vesmír, posvätnou je príroda, v ktorej 
žijeme, a najposvätnejším zo stvorení je ľudská 
osoba. To preto, že človek bol stvorený na Boží ob-
raz. Nesie priamo a bezprostredne pečať Božej 
svätosti. Preto človekovi prináleží osobitná úcta, 
ktorú je povinný každý z nás preukazovať aj voči 
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sebe samému aj voči každej inej ľudskej osobe. 
Zneuctenie Božieho diela, najmä ľudskej osoby 
znevážením jeho dôstojnosti, je zneuctením samého 
svätého Boha - znesvätením jeho majestátu.  

Svätosť Boha je prameňom svätosti pre stvore-
nia, najmä pre anjelov a ľudí, ktorých povoláva        
k spoločenstvu so sebou. Účasťou na živote Naj- 
svätejšej Trojice sa stávame svätými. Toto po-
sväcovanie svätosťou Boha sa uskutočňuje v nás 
prostredníctvom daru Božej milosti, ktorú štedro 
rozdáva. Pomocou daru milosti sa mu stávame stále 
viac podobnejší tým, že absorbujeme stále viac 
jeho svätosti do svojho života a konania. 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

5. týždeň 

BOŽÍ SYN - VZOR SVÄTOSTI 
Pôvodný zámer nebeského Otca urobiť človeka 

účastným na svojej svätosti a nekonečnej blaže-
nosti narušil hriech Adama. On poškodil našu podob-
nosť s Bohom a znesvätil ľudskú bytosť. Kde je 
hriech, tam je neprítomná svätosť. Hriech našich 
prarodičov však nezrušil Božie povolanie človeka     
k svätosti a k účasti na živote v Najsvätejšej Tro-
jici. Prekážkou tohoto stále trvajúceho povolania 
bol hriech. Človek potreboval vykúpenie, ktorým by 
sa hriech odstránil, aby ľudia mohli opäť nastúpiť 
na cestu svätosti. Božia svätosť a láska vykúpila 
človeka veľkonočným tajomstvom požehnanej smrti 
a zmŕtvychvstania Božieho Syna Ježiša Krista. On 
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otvoril ľuďom cestu k svätosti a uschopnil ich čer-
pať svätosť z prameňov spásy. 

O zástoji Ježiša Krista v diele znovuposvätenia 
človeka hovorí Lumen gentium tieto slová: „Pán Je-
žiš, božský Učiteľ a vzor všetkej dokonalosti, hlásal 
všetkým svojim učeníkom bez rozdielu v každom 
životnom postavení svätosť života, ktorej on sám je 
pôvodcom a zavŕšením: „Vy teda buďte dokonalí, 
ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). Všet-
kým totiž poslal Ducha Svätého, aby ich vnútorne 
pobádal milovať Boha z celého srdca, z celej duše, 
zo všetkej mysle a zo všetkej sily svojej (porov. Mk 
12,30), a aby sa milovali navzájom, ako ich miloval 
Kristus (porov. Jn 13,34; 15,12). Kristovi vyznávači 
od Boha povolaní a v Pánu Ježišovi ospravedlnení, 
nie podľa svojich skutkov, ale podľa jeho vôle a mi-
losti, stali sa krstom viery naozaj dietkami Božími  
a účastnými Božej prirodzenosti, a teda tým sa 
vskutku stali svätými. Podľa tejto svätosti, ktorej 
sa im dostalo, majú s pomocou Božou aj žiť a ju 
zdokonaľovať. Apoštol ich napomína, aby žili „ako sa 
patrí na svätých“ (Ef 5,3) a osvojili si „ako Boží vy-
volenci, svätí a milovaní, hlboké milosrdenstvo, 
láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť“ (Kol 
3,12), a tak prinášali ovocie Ducha vo svätosti (po-
rov. Gal 5,22; Rim 6,22). Keďže sa však všetci         
v mnohom prehrešujeme (porov. Jak 3,2), nepres-
tajne potrebujeme Božie milosrdenstvo a musíme 
sa každodenne modliť: „A odpusť nám naše viny“ 
(Mt 6, 12).“ (LG, 40) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 
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6. týždeň 

DUCH SVÄTÝ - POSVÄTITEĽ 
Na zavŕšenie diela obnovy človeka a jeho posvä-

tenia poslal nebeský Otec a Syn Boží na Turíce Du-
cha Svätého, aby uskutočnil plné posvätenie ľud-
stva. Oprávnene ho nazývame Posvätiteľom, lebo 
jemu pripisujeme dielo prinavrátenia Božej podoby 
človekovi a jeho neustále dokonalejšieho posväco-
vania. Duch Svätý je Posvätiteľ, lebo nás posväcuje 
svojou milosťou. Očisťuje človeka z poškvrny hrie-
chu a prázdnotu duše napĺňa svojou prítomnosťou, 
t.j. Božím dobrom a Božou svätosťou. 

Duch Svätý nás posväcuje mnohotvárnymi do-
tykmi Božej lásky pri počúvaní Božieho slova, pri 
modlitbe, pri slávení bohoslužieb, ale najmä pro-
stredníctvom svätých sviatostí. Sviatosti používa 
Duch Svätý ako hlavné nástroje nášho posvätenia. 
Cez ne, najmä cez Najsvätejšiu Eucharistiu, nám 
vlieva do srdca Božiu milosť, ktorou sa stávame 
svätými. Božiu milosť nazývame aj milosť posväcu-
júca, lebo ňou dostávame do duše Boží život a máme 
spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou.  

V diele posvätenia Duchom Svätým človek nie je 
iba pasívnym prijímateľom Božieho daru svätosti, 
ale aktívnym spolupracovníkom. O svätosť sa každý 
z nás musí pričiňovať otváraním svojej slobody pre 
pôsobenie Ducha Svätého a prijímaním jeho darov. 
Treba však povedať, že človek sa dobrým a svätým 
nemôže stať sám od seba a iba vlastnou príčinli-
vosťou. To hlavné a rozhodujúce na zošľachtení       
a posvätení človeka je pôsobenie Božieho Ducha. 
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Pekne to vyjadruje verš turíčnej sekvencie: „Kde ty 
Bože neprídeš, v človeku len prázdno zrieš, škodu 
spolu s nečnosťou. ..“ 

Všetci tí, čo si uvedomujú svoje povolanie k svä-
tosti a nastupujú na cestu sebaposvätenia, nesmú 
zabudnúť, že posvätenie a rast v svätosti je možný 
len čerpaním z prameňa Svätosti, ktorým je Troj-
svätý Boh. 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

7. týždeň 

JEŽIŠ KRISTUS - CESTA K SVÄTOSTI 
Boh, ktorý nás povoláva k svätosti a dokonalosti 

života, nás nenechal blúdiť. Ten, ktorý pre nás sta-
novil cieľ života, ukázal nám aj cestu, ktorou sa       
k cieľu dostaneme. Je len jediná cesta k svätosti 
nášho života, a tou cestou je Ježiš Kristus. Hoci 
jestvuje len jediná cesta k svätosti - Kristus, 
predsa niekedy hovoríme aj o cestách. Chce sa tým 
naznačiť, že jestvuje zároveň rozličnosť spôsobov, 
akými sa po jedinej ceste kráča. Sú tri hlavné spô-
soby pohybu po ceste svätosti: poslušnosť prikáza-
niam, uskutočňovanie blahoslavenstiev a vernosť 
svedomiu.  

Keď sa povie cesta, naznačuje sa tým hneď viac 
skutočností. V prvom rade sa tým rozumie smer, 
ktorým sa treba uberať. Druhou skutočnosťou vo 
význame slova cesta je priestor pre uskutočňovanie 
pohybu. Treťou skutočnosťou je sám pohyb, kto-
rým sa človek dostáva k cieľu. Kristus sám o sebe 
vyhlásil: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde 
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k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14,6) v tomto jeho vý-
roku sa nachádzajú všetky tri významy slova cesta. 
Ak sa sám nazval cestou, chcel tým v prvom rade 
naznačiť nenahraditeľný význam svojej osoby pre 
uskutočnenie zmyslu nášho života, ktorým je bla-
žený život s Bohom v nebi - večná spása. Kristus 
ako cesta je ukazovateľom smeru nášho života. On 
sám je spojnicou medzi človekom a Bohom. Jeho 
sväté človečenstvo je cesta prichádzania Boha do 
nášho srdca, ale zároveň cesta nášho prístupu          
k Bohu. Kristovo podobenstvo o ceste treba ro-
zumieť aj tak, že je aj spôsobovateľom samotného 
pohybu človeka k nebeskému Otcovi. 

Kristove slová „pravda“ a „život“, ktoré v citova-
nom výroku spojil s „cestou“ dopĺňajú plnosť výz-
namu Krista ako cesty svätosti. Slovo „pravda“ je 
obrazom svetla viery, bez ktorého je pohyb človeka 
po ceste nemožný. Len v jase Kristovej pravdy 
možno kráčať po ceste spásy. Výraz „život“ je vy-
jadrením jednak energie nevyhnutnej k pohybu, ale 
aj samotného cieľa cesty. Pán Ježiš je nám aj silou, 
ktorá nám umožňuje kráčať, a je aj cieľom, ku kto-
rému sa uberáme, podľa jeho slov: „Ja a Otec sme 
jedno.“ (Jn 10,30) 

Kráčať po ceste svätosti nie je teda nič iné, ako 
žiť s Kristom a podľa Krista. S Kristom žijeme, ak 
sme s ním zjednotení milosťou posväcujúcou. Podľa 
neho žijeme, ak sa riadime jeho svätou vôľou. Ona 
je pre nás normou mravnosti a určuje spôsob ľud-
ského konania. Presnejšie povedané, to sú jeho pri-
kázania, jeho celé evanjelium. Ísť po ceste, ktorou 
je Kristus, znamená toľko, ako verne zachovávať 
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Božie prikázania. V tomto zmysle chápal význam 
Krista ako cesty aj svätý Pavol apoštol: „A ešte 
vznešenejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril 
ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som ne-
mal ... ničím by som nebol." (1Kor 12,21; 13,1,2) Pri-
kázania sú cestou a láska, ktorá „spočíva v tom, že 
zachovávame jeho prikázania" (1Jn 5,3), je pohy-
bom na tejto ceste k Bohu. Svätý Augustín to takto 
vyjadril: „Do neba sa nejde nohami, ale láskou.“ 
Uznať Božie prikázania a prijať ich je byť na 
ceste. Zachovávať ich a konať podľa nich je krá-
čať po ceste. Nie vždy sa nám podarí verne zacho-
vať Božie prikázania. Prídu aj slabosti i pády. Ale 
svätý Tomáš Akvinský múdro radí: „Lepšie je ísť 
kuľhavo po ceste, ako zísť z cesty.“ 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

8. týždeň 

SVÄTOSŤ - POSLUŠNOSŤ BOŽEJ VÔLI 
Vieme, že svätosť kresťana je v účasti na ži-

vote Najsvätejšej Trojice. Boh žije láskou, preto aj 
náš svätý život spočíva v láske. Hlavným spôsobom 
uskutočňovania svätosti života je láska, ktorá je 
ovocím zachovávania prikázaní. Kristus to vyjadril 
zrozumiteľne pre všetkých: „Ako mňa miluje Otec, 
tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak bu-
dete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej 
láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca     
a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby 
vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola 
úplná.“ (Jn 15,9-11) Pán Ježiš vo svojej výzve 
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ostávať        v jeho láske nás vedie k poslušnosti 
Božej vôli, lebo len v jej naplňovaní spočíva láska.  

Boh nám zjavuje svoju vôľu v prikázaniach. Prvé 
miesto medzi všetkými Božími prikázaniami patrí 
prikázaniu lásky. „Milovať budeš Pána, svojho Boha, 
celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou 
svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. 
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blíž-
neho ako seba samého! Na týchto dvoch prikáza-
niach spočíva celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22, 37-40) 
Obsahuje pre nás tri životné úlohy: lásku k Bohu,    
k sebe a k blížnym.  

Okrem prikázania lásky Boh dal ľuďom aj iné 
prikázania. Sú to predovšetkým príkazy Dekalógu, 
čiže desať Božích prikázaní. V nich nám zjavuje 
svoju vôľu. Nežiada v nich od nás niečo iné ako       
v prikázaní lásky. Desať Božích prikázaní obsahuje 
príkaz lásky rozvedený na rôzne okolnosti a situácie 
ľudského života vzhľadom na Boha alebo na člo-
veka. Všetky Božie prikázania vedú k láske a jedine 
v nej majú svoj zmysel.  

Desať Božích prikázaní má každý človek vpísané 
aj vo svojom srdci, preto ich obsah sa zhoduje 
vlastne s prirodzeným mravným zákonom, ktorý člo-
vek objavuje vo svojom svedomí. Svätý Augustín 
napísal: „Čo nechceli ľudia čítať vo svojom srdci, 
bolo napísané na tabule.“  

Poslušnosť Božej vôli, čiže zachovávanie priká-
zaní, vedie človeka k svätosti života. Neposlušnosť 
voči prikázaniam je opakom našej lásky k Bohu         
i k blížnemu a vedie k znesväteniu človeka. Pre ná-
chylnosť na zlé sa musí človek namáhať, aby zacho-
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val Božie zákony. Svätý Ján apoštol o nich povedal: 
„A jeho prikázania nie sú ťažké.“ (1Jn 5,3) Treba 
to rozumieť tak, že k plneniu Božích prikázaní do-
stávame pomoc Božej milosti. Ak sa jej v slobode 
otvárame, vládzeme splniť záväzky každého priká- 
zania z Dekalógu. „To, čo Boh prikazuje, robí svojou 
milosťou aj možným.“ (KKC, 2082)  

Príkladom dokonalej poslušnosti Bohu je nám 
sám Ježiš Kristus, o ktorom svätý Pavol napísal: 
„Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na 
smrť na kríži.“ (Flp 2,8) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

9. týždeň 

BLAHOSLAVENSTVÁ - KRITÉRIA              
SVÄTOSTI 

Svätú Božiu vôľu nám Kristus dokonalejšie zja-
vil v ôsmych blahoslavenstvách, ktoré ohlásil v kázni 
na Hore, keď učeníkov zasväcoval do tajomstva Bo-
žieho zákona. On neprišiel zrušiť Zákon alebo Pro-
rokov, ale zdokonaliť a naplniť. Božie prikázania 
dané na Sinaji osvetľuje motívom prisľúbení za ich 
zachovávanie. Desatoro a blahoslavenstvá patria 
spolu a tvoria len jeden mravný poriadok svätého 
života Božích detí. 

 „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je ne-
beské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni 
budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú de-
dičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravod-
livosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milo-
srdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení 
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čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, 
čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. 
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo 
ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď 
vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať          
a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa  
a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak pre-
nasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.” (Mt 
5,3-12) 

Na blahoslavenstvá sa treba pozerať v dvoja-
kom pohľade. Sú to v prvom rade Božie prisľúbenia, 
v ktorých je načrtnutá perspektíva človeka túžia-
ceho po šťastí. Blahoslavenstvá sú aj evanjeliové 
pravidlá života, Kristove zákony, mravné normy, 
ktorých zachovávanie vedie človeka k svätosti        
a cez ňu k večnej blaženosti. Máme v nich kritériá 
svätosti a kresťanskej dokonalosti. Možno ich chá-
pať aj ako evanjeliové čnosti, ktoré si majú osvojiť 
a ozdobiť sa nimi tí, čo chcú byť Kristovými uče-
níkmi.  

„Blahoslavenstvá vykresľujú tvár Ježiša Krista   
a opisujú jeho lásku, pozývajú veriacich pridružiť 
sa k sláve jeho umučenia a zmŕtvychvstania, osvet-
ľujú charakteristické činy a postoje kresťanského 
života, sú to paradoxné prisľúbenia, ktoré udržia-
vajú nádej v protivenstvách, zvestujú požehnania    
a odmeny, sľúbené už učeníkom, uplatnené v živote 
Panny Márie a všetkých svätých.“ (KKC, 1717) 

Blahoslavenstvá slúžia všetkým veriacim ako 
mocný výchovný prostriedok a spôsob dosahovania 
svätosti. Upozorňujú nás, že na svete sme len 
preto, aby sme Boha poznali, milovali a slúžili mu,     
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a tak prišli do neba. „Blahoslavenstvá nás poučujú    
o poslednom cieli, ku ktorému nás Boh pozýva. Je 
ním: Božie kráľovstvo, videnie Boha, účasť na Božej 
prirodzenosti, večný život, Božie synovstvo, spo- 
činutie v Bohu.“ (KKC, 1726) 

Blahoslavenstvá považujeme za hlavné pravidlá 
kresťanskej svätosti. Voláme ich aj „Ústava Cirkvi.“ 
Na nich sa buduje celý náš mravný poriadok. Sú 
ozvenou prikázania lásky. Pomáhajú nám naplno roz-
vinúť lásku k Bohu a ku všetkým ľuďom. Ich zacho-
vávanie nás privádza k plnej a pravej slobode Bo-
žích detí a k autentickej svätosti. 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

10. týždeň 

SVEDOMIE - KOMPAS SVÄTOSTI 
Všetko úsilie o poslušnosť Božej vôli sa priamo  

a bezprostredne dotýka svedomia človeka. „V hlbi-
nách svojho svedomia človek spoznáva zákon, ktorý 
si sám nedáva, ale ktorý je povinný poslúchať. Jeho 
hlas neprestajne vyzýva človeka milovať a konať 
dobré a chrániť sa zlého...Lebo človek má v srdci 
od Boha vpísaný zákon a práve v poslušnosti tomuto 
zákonu sa prejavuje jeho dôstojnosť. Svedomie je 
najtajnejším jadrom človeka, svätyňou, kde zostáva 
sám s Bohom, ktorého hlas sa mu ozýva vo vnútri.“ 
(GS, 16) 

Svedomie má nezastupiteľnú úlohu na ceste      
k svätosti. Je „tajomným zariadením“ ľudského 
vnútra. Je to akýsi „kompas“ svätosti človeka. Vo 
svedomí je vpísaný mravný zákon, ktorý človekovi    
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v pravej chvíli prikazuje robiť dobro a vyhýbať sa 
zlu. Toto „zariadenie“ posudzuje konkrétne kroky 
ľudského konania. Schvaľuje tie, ktoré sú dobré,    
a upozorňuje na tie, čo sú zlé. Zároveň človeka za 
dobro chváli a za zlo ho trestá výčitkami.  

Poslušnosť tomuto prirodzenému mravnému zá-
konu je vlastne poslušnosťou voči Bohu, od ktorého 
tento vpísaný zákon pochádza. Prostredníctvom to-
hoto zákona je vlastne človek v kontakte s Bohom, 
ktorý sa mu prihovára, môže ho počúvať a reagovať 
na jeho hlas.  

„Mravné svedomie je súd rozumu, ktorým človek 
rozpoznáva mravnú kvalitu konkrétneho činu, na 
ktorý sa pripravuje, ktorý práve koná, alebo ktorý 
už uskutočnil. Vo všetkom, čo človek robí, musí 
prísne rešpektovať poznanie dobrého a správneho. 
Pomocou súdu svedomia človek vníma a spoznáva 
predpisy Božieho zákona. Svedomie je zákon nášho 
ducha, ktorý však ducha presahuje. Vydáva nám prí-
kazy a predstavuje zodpovednosť a povinnosť, 
vzbudzuje strach a nádej...Je poslom toho, ktorý sa 
nám prihovára akoby cez závoj tak v prirodzenom 
svete ako aj vo svete milosti a ktorý nás poučuje     
a riadi. Svedomie je prvým zo všetkých jeho 
zástupcov.“ (KKC, 1778) 

Veľkým nebezpečenstvom je, že človek, zaujatý 
rôznymi starosťami a vonkajšími záujmami, málo ve-
nuje pozornosť svojmu svedomiu. Žije príliš na po-
vrchu a málo pri sebe a ešte menej v sebe. „Je 
dôležité, aby každý bol dostatočne prítomný sám    
v sebe a aby tak mohol počuť a nasledovať hlas 
svojho svedomia. Táto potreba zvnútornenia je o to 
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naliehavejšia, že život nás často odvádza od akého-
koľvek uvažovania, sebaskúmania alebo návratom do 
seba.“ (KKC, 1779) Aj svätý Augustín volá po tomto 
návrate k vlastnému svedomiu: „Vráť sa do svojho 
svedomia a spytuj sa ...Vráťte sa, bratia, do svojho 
vnútra a vo všetkom, čo robíte, dbajte na svedka - 
Boha.“ 

Svedomie je „svedkom“ všetkého nášho konania 
a teda aj svedkom našej svätosti. V konaní dobrého 
nás uspokojuje i navzdory nášmu okoliu, ktoré nie-
kedy hodnotí i naše dobré počínanie ako zlé. Sve-
domie je však aj „svedkom“ toho, čo sme urobili zle. 
Prijať toto svedectvo vlastného svedomia je pod-
kladom mravnej zodpovednosti. Je to záruka ná-
deje v odmenu od Boha alebo úfnosti v odpustenie  
z milosrdenstva. Tým, že svedomie svedčí o spácha-
nom priestupku, pripomína, že treba žiadať o od-
pustenie, znova konať iba dobro a s Božou milosťou 
neprestajne pestovať čnosť. (Porov. KKC, 1781) 
„Podľa toho poznáme, že sme z pravdy a uspokojíme 
si pred ním srdce. Lebo keby nám srdce niečo vyčí-
talo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko.“ (1 Jn 
3,19-20) 

„Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.“ 
(Zjv 2, 10) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

11. týždeň 

ZÁRUKY SVÄTOSTI 
Ľudia, ktorí v niečom podnikajú, potrebujú ga-

rancie nielen toho, že sa im námaha vyplatí, ale že 
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budú môcť aj svoj zámer uskutočniť. Podmienkami 
úspešného podnikania sú okolnosti a prostriedky, 
ktoré napomáhajú ľudskej aktivite. Aj naše úsilie    
o svätosť a dokonalosť života môžeme prirovnať 
podnikaniu. Ziskom svätosti je večná spása. Záru-
kami jej dosiahnutia sú predovšetkým tieto tri sku-
točnosti: poznanie Kristovho tajomstva, účasť na 
jeho kríži a nasledovanie Krista.  

Najdôležitejším predpokladom napredovania po 
ceste svätosti je pre nás poznanie Kristovho tajom-
stva. Sotva by sme mohli milovať Boha a žiť podľa 
jeho svätej vôle, keby sme najprv nepoznali Krista. 
Poznanie viery predchádza všetky aktivity svätosti. 
Pán Ježiš Povedal: „A večný život je v tom, aby po-
znali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého 
si poslal, Ježiša Krista.“ (Jn 17,3) 

Ježiš Kristus je Božie tajomstvo. Takto ozna-
čuje Krista Sväté písmo. Zvlášť to robí vo svojich 
listoch svätý Pavol apoštol: „Im chcel Boh dať po-
znať bohatstvo slávy tohoto tajomstva medzi po-
hanmi, a ním je Kristus vo vás, nádej slávy.“ (Kol 
1,27) A v tom istom liste na inom mieste napísal: 
„...aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohat-
stvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, 
Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady, múdrosti 
a poznania.“ (Kol 2,2-3) 

Výraz „Božie tajomstvo“ skrýva v sebe niekoľko 
významov. V prvom rade hlása, že Kristus sám je 
nevyspytateľné a nepochopiteľné tajomstvo, jedno-
ducho povedané, že je tajomný. Jeho zjav a bohat-
stvo ukryté v jeho osobe prevyšuje všetko ľudské 
chápanie a poznanie. Je tajomstvom ponajprv preto, 
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že je Boh, ktorý býva v neprístupnom svetle. 
Všetko, čo o ňom môžeme vedieť a poznať, pochá-
dza len zo Zjavenia.  

V reči liturgie sa výraz tajomstvo používa nielen 
na označenie Ježišovej osoby, ale aj všetkého toho, 
čo Kristus robil pri uskutočňovaní diela vykúpenia. 
Tajomstvom nazývame udalosť vtelenia, tajom-
stvom je jeho narodenie, tajomstvom je jeho 
skrytý život, jeho verejné účinkovanie. Vrcholom 
Kristovho tajomstva je nadovšetko jeho požehnaná 
smrť na kríži a slávne zmŕtvychvstanie. Toto 
tajomstvo nazývame Veľkonočným tajomstvom - 
Pascha. Veľkonočné tajomstvo Krista nie je vyjad-
rením len udalostí, ktoré sa odohrali na Veľkú noc, 
keď sa za nás obetoval, ale vyjadruje celú šírku       
a hĺbku Krista - jeho osoby, jeho života i jeho diela 
vykúpenia. 

Ježiša Krista označujeme Božie tajomstvo aj 
preto, že on sám je epifániou - zjavením tajomstva 
Boha i tajomstva človeka. Prišiel na túto zem, aby 
nám odkryl a sprístupnil nevýslovné tajomstvo Boha. 
„Nikto nikdy nevidel Boha. Iba jednorodený Syn 
Boží, ktorý je v náručí Otca, ten o ňom priniesol 
zvesť.“ (Jn 1,18) Kristus je aj zjavením plnej 
pravdy o tajomstve človeka. „Tajomstvo človeka sa 
popravde naozaj vyjasňuje jedine v tajomstve vte-
leného Slova. Lebo Adam, prvý človek, bol predob-
razom toho, ktorý má prísť, to jest Krista Pána. 
Kristus, nový Adam, práve tým, že zjavuje tajom-
stvo Otca a jeho lásky, v plnej miere odhaľuje člo-
veka človeku a dáva mu najavo vznešenosť jeho po-
volania. Niet sa teda čo čudovať, že všetky pravdy 
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o ktorých je reč, v ňom nachádzajú svoj zdroj        
a dosahujú svoje vyvrcholenie.“ (GS, 22) 

Poznanie nevyspytateľného tajomstva o Kristovi 
je možné len vierou, ktorá je „základom toho, v čo 
dúfame, a dôkazom toho, čo nevidíme.“ (Hebr 11,1) 
Poznať Krista, jeho tajomstvo, nestačí len tak, že 
máme o ňom veľa informácií, či poznatkov. Poznáva-
nie Kristovho tajomstva vierou je nevýslovne viac. 
Je to vnikanie do jeho tajomstva. Na vstupovaní 
ľudského ducha do Kristovho tajomstva má účasť 
celý človek a všetky jeho mohutnosti: rozum, slo-
bodná vôľa i ľudské srdce. Celý kresťanský život je 
účasťou na Kristovom tajomstve, jeho prežívanie, 
stotožňovanie sa s jeho pravdou a láskou. Takto 
ponímal poznanie Kristovho tajomstva aj svätý Pa-
vol. V Liste Filipanom napísal: „Ale čo mi bolo zis-
kom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. A vôbec 
všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania 
Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil  
a pokladám za odpadky, aby som získal Krista          
a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá 
je zo zákona, ale s tou, ktorá je skrze vieru            
v Krista - spravodlivosťou z Boha, založenou na 
viere -, aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvych-
vstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pri-
podobním v smrti, aby som tak nejako dosiahol aj 
vzkriesenie z mŕtvych. Nie že by som ho už bol do-
siahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, 
aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus 
Ježiš zmocnil mňa.“ (Flp 3,7-12) 

Vhĺbanie sa do Kristovho tajomstva sa deje rôz-
nymi cestami. Slávenie liturgie, prijímanie sviatostí, 
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vrúcna modlitba, to všetko sú stretnutia s Kristom 
a ponáranie sa do jeho tajomstva.  

Poznanie Krista a jeho tajomstva čerpáme 
najmä zo Svätého písma. Sväté písmo má nesmierny 
význam pre formovanie svätosti a rast kresťanskej 
dokonalosti. Svätý Hieronym napísal: „Kto nepozná 
Písmo, nepozná Krista.“ Čítanie zo Svätého písma 
treba vždy spájať s modlitbou. Spojenie modlitby  
s čítaním Písma utvára z neho ozajstný dialóg viery. 
Dôležitá je meditácia – rozjímanie o texte. Je to 
vzťahovanie Božieho slova na seba. Rozmýšľame     
o hlavnej myšlienke textu a o tom, ako sa dotýka 
táto myšlienka osobného života. Objavujeme pritom 
súvislosť medzi tým, čo čítame a tým, čo práve ži-
jeme. Najdôležitejšie je skúmanie Božej vôle, aby 
sme vedeli urobiť, čo Boh chce. Najúčinnejšia fáza 
stretnutia sa s Božím slovom je kontemplácia, t.j. 
prežívanie prítomnosti Krista hovoriaceho k srdcu 
človeka. V nej sa rodia sväté city radosti, nadšenia 
a oduševnenia zo stretnutia s Kristom v Božom 
slove, ale aj rozhodnutia uskutočniť jeho želanie 
objavené v čítaní. Príkladom kontemplatívneho pre-
žívania Božieho slova bola Panna Mária, ako o nej 
vydávajú svedectvo evanjelia: „Ale Mária zachová-
vala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala 
o nich.“ (Lk 2,19) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 
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12. týždeň 

ÚČASŤ NA KRISTOVOM KRÍŽI 
Veľmi dôležitým predpokladom svätosti kres-

ťana je účasť na Kristovom kalichu, v tom zmysle, 
ako o ňom hovorí v evanjeliu. Zebedejovi synovia 
žiadali od Ježiša výhody v jeho kráľovstve. Miesto 
po jeho pravici a ľavici. „Na to im Ježiš povedal: 
„Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja 
pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým 
som ja krstený? Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im 
povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krs-
tom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale 
dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici 
nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripra-
vené.“ (Mk 10,38-40) Piť z kalicha Kristus rozumel 
obrazne. Jedná sa o metaforu, v ktorej kalich sym-
bolizuje utrpenie. Svätosť sa naozaj pije z Kris-
tovho kalicha. Jednak z kalicha Eucharistie, ktorým 
je predrahá Kristova krv, ale aj z kalicha jeho utr-
penia. Medzi týmito dvoma významami kalicha je 
vnútorný súvis. Piť z oboch kalichov je forma účasti 
na tajomstve Kristovho kríža.  

Utrpenie, ktoré nám treba znášať, môže mať 
rozličné podoby. Raz sa ním rozumie prenasledova-
nie pre Krista, ktorého najkrajšou podobou je mu-
čeníctvo. Inokedy sa kalichom utrpenia chápe naše 
vlastne odriekanie a umŕtvovanie - askéza. Do kate-
górie utrpenia patria aj naše choroby a trápenia 
sociálneho, či psychologického rázu. To sú všetko 
rozličné formy účasti na Kristovom kríži. 
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Všetci tí, čo sa podujímajú na cestu svätosti, 
majú vedieť, že je to „krížová cesta“. „Kto chce ísť 
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň 
svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9,23) Svätý Pavol 
apoštol dobrovoľnú askézu označuje za zomieranie. 
„Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na 
našom tele zjavil aj Ježišov život. A tak kým ži-
jeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, 
aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom 
tele. V nás teda účinkuje smrť, vo vás život." (2Kor 
4,10-11) A v liste Galaťanom túto istú myšlienku 
vyjadril takto: „S Kristom som pribitý na kríž. Už 
nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2,19-20)  
A v tom istom liste život posvätený askézou 
charakterizoval takto: „Tí, čo patria Kristovi Ježi-
šovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.“ (Gal 
5,24) 

Ku Kristovmu utrpeniu nás pridružujú aj roz-
ličné choroby a trápenia, ktoré na nás prichádzajú. 
Ich prapríčinou je hriech. Človek môže znášať tele-
sné choroby a bolesti aj bez vlastnej viny. Podľa 
piateho Božieho prikázania je povinný sa o zdravie 
starať a proti chorobám bojovať. Ak stratí zdra-
vie, má povinnosť dať sa liečiť. Bolesť a utrpenie 
môžeme však využiť v úsilí o sebaposvätenie. Tr-
pezlivým znášaním chorôb a trápení spájame svoje 
utrpenie s Kristovým výkupným utrpením na kríži, 
podľa slov Apoštola: „Teraz sa radujem v utrpe-
niach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo 
chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je 
Cirkev.“ (Kol 1,24) 
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„Cesta k dokonalosti vedie cez kríž. Niet sväto-
sti bez odriekania a duchovného boja. Duchovný 
pokrok vyžaduje askézu a umŕtvovanie, ktoré po-
stupne vedú k životu v pokoji a radosti blahoslaven-
stiev. „Kto vystupuje, nikdy sa nezastavuje, znova  
a znova začína a nikdy neskončí…začínať. Kto 
vystupuje, neprestáva túžiť po tom, čo už pozná.“ 
(KKC, 2015)  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

13. týždeň 

NASLEDOVANIE KRISTA 
Nevyhnutnou podmienkou k dosiahnutiu svätosti 

života je nasledovanie Krista. Na mnohých miestach 
v evanjeliu stretávame túto požiadavku. Svojím 
učením, ale i celým svojím životom ukázal, v čom je 
opravdivá dokonalosť učeníkov. Kristus sám je ste-
lesnením Božej svätosti na zemi. Všetko jeho kona-
nie bolo sväté a dokonalé. Všetko, čo konal, robil aj 
preto, aby nám dal príklad: „Dal som vám príklad, 
aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn 
13,15) Keď žiada od nás lásku, hovorí: „Nové priká-
zanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby 
ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval 
vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, 
ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13,34-35) Aj 
apoštol Peter upriamuje našu pozornosť na Kristov 
príklad: „Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus tr-
pel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali    
v jeho šľapajach.“ (1Pt 2,21) 
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 Svätosť a dokonalosť kresťana vedie k stále 
väčšej podobnosti s Kristom. To je cieľ všetkého 
úsilia o svätosť. „Lebo ktorých predpoznal, tých aj 
predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, 
aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.“ (Rim 
8,29) 

Ježiš Kristus je pre nás mierou dokonalosti         
a vzorom každej čnosti. On sám povedal: „Vezmite 
na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som 
tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre 
svoju dušu.“ (Mt 11,29) Napodobňovanie Krista je 
jediná cesta, ako sa stať svätým.  

 Súčasťou napodobňovania Krista je aj odvaha 
kráčať za ním po krížovej ceste života. „A kto ide 
za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím 
učeníkom.“ (Lk 14,27) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

14. týždeň 

SKRYTOSŤ - STRATÉGIA SVÄTOSTI 
Opravdivá svätosť sa nevystavuje na obdiv, ale 

má tendenciu zostať ukrytá. Je to preto, že svä-
tosť sa snúbi s pokorou a nehľadá chválu u ľudí. 
Jediným motívom svätého konania a správania sa je 
túžba zapáčiť sa Bohu. Svätý Pavol takto uvažuje: 
„Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa 
usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel 
páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.“ 
(Gal 1,10) 

Sám Kristus skrytosť svätosti vyhlásil za jej 
primárny znak. Keď učil o troch základných preja-
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voch evanjeliovej svätosti: o almužne, modlitbe       
a pôste, poučoval učeníkov o potrebe konať v skry-
tosti. Na adresu konania dobrých skutkov povedal: 
„Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky 
pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať 
odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach...Ale 
keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, 
čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá.“ 
(Mt 6,1-4) Podobne sa vyjadril o spôsobe modlitby. 
„A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa 
radi postojačky modlievajú v synagógach a na ro-
hoch ulíc, aby ich ľudia videli... Ale keď sa ty ideš 
modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere 
a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti.“ 
(Mt 6,5-6) Skrytým pred ľuďmi má zostať aj náš 
pôst a život odriekania: „Keď sa ty postíš, pomaž si 
hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa po-
stíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti.“ (Mt 
6,17ň18) Zvlášť si treba všimnúť slová, ktoré Kris-
tus opakovane vyriekol o pravom dôvode skrytého 
konania našich skutkov: „A tvoj Otec ťa odmení, 
lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6,18) 

Ak chceme lepšie pochopiť, čo je to skrytosť 
svätosti, všimnime si svätú Teréziu z Lisieux. Svoje 
čnosti a skutky nevystavovala na obdiv. Ani spolu-
sestry v rehoľnom spoločenstve, v ktorom žila, ne-
vedeli, aký veľký duch sa v nej skrýva. Sestrička, 
ktorá viedla kroniku kláštora, mala po jej smrti 
niečo napísať, čím sa vyznačovala a čo ju charakte-
rizovalo. Mala však veľký problém. Nevedela, čo 
zvláštneho by o nej mohla napísať. Až autobiogra-
fia, ktorú svätá Terézia napísala z poslušnosti na 
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príkaz predstavenej, odkryla toto nesmierne dielo 
Božej milosti v jej duši. 

Pravú povahu svätosti vyjadril Apoštol národov 
slovami: „Veď ste zomreli a váš život je s Kristom 
ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, 
vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.“ (Kol 3,3-4) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

15. týždeň 

BOŽIA MILOSŤ - ZÁKLAD SVÄTOSTI  
Nik z nás ľudí sa vlastnou usilovnosťou a sám zo 

seba nemôže posvätiť. Svätým sa človek môže stať 
len účasťou na svätosti Boha, ktorý je jediný 
Svätý. Naša ľudská svätosť pramení z Boha a je 
darom jeho lásky. Svätosť možno len prijať a ne-
chať sa ňou presiaknuť a naplniť. Svätý Pavol apoš-
tol to jednoznačne vyjadril slovami: „Ale z Božej 
milosti som tým, čím som.“ (1Kor 15,10)  

Tajomstvo našej kresťanskej svätosti tkvie      
v dare, ktorý menujeme Božia milosť. Pán Ježiš      
v podobenstve o viniči ho pripodobnil miazge, ktorá 
koluje v kmeni stromu a jeho konároch: „Ja som 
pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú 
ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, 
a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala 
viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám 
povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť 
nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane 
na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som 
vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, 
prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič 
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urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von 
ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia 
ich do ohňa a zhoria.“ (Jn 15,1-6) Životodarnou 
miazgou, ktorá spôsobuje svätosť v človekovi         
a uschopňuje ho sväto žiť, t.j. robiť dobro, je dar 
milosti Ducha Svätého. 

Katechizmus Katolíckej cirkvi o tomto základe 
svätosti kresťana uvádza: „Naše ospravodlivenie 
pochádza z Božej milosti. Milosť je priazeň, neza-
slúžiteľná pomoc, ktorú nám Boh dáva, aby sme od-
povedali na jeho pozvanie stať sa Božími deťmi, 
adoptovanými synmi, účastnými na Božej prirodze-
nosti a na večnom živote. 

Milosť je účasťou na Božom živote, uvádza nás 
do dôverného vzťahu trojičného života: krstom 
získava kresťan účasť na Kristovej milosti, ktorý 
je hlavou svojho Tela. Ako „adoptovaný syn“ môže 
od krstu nazývať Boha „Otcom“ spolu s Ježišom 
Kristom, jeho jediným Synom. Dostáva život Ducha, 
ktorý v ňom vzbudzuje lásku a formuje Cirkev. 

Toto pozvanie k večnému životu je nadpriro-
dzené. Úplne závisí od nami nezaslúženej iniciatívy 
Boha, lebo len on sa môže zjaviť a dávať seba sa-
mého. Presahuje schopnosť rozumu a sily ľudskej 
vôle i každého stvorenia. Kristova milosť je neza-
slúžený dar Božieho života, ktorý do našej duše 
vlieva Duch Svätý, aby ju uzdravil z hriechu a po-
svätil: je to milosť posväcujúca alebo zbožšťujúca, 
ktorú sme prijali v krste. Ona je prameňom diela 
nášho posvätenia. „Kto je teda v Kristovi, je novým 
stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Ale to 
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všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so 
sebou (2 Kor 5,15-18).“ (KKC, 1996-1999) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

16. týždeň 

POSVÄCUJÚCA MILOSŤ - STAV   
SVÄTOSTI 

Duch Svätý udeľuje kresťanovi dvojaký typ Bo-
žej milosti: milosť posväcujúcu a milosť pomáha-
júcu.  

Milosť posväcujúca má aj rôzne iné názvy: mi-
losť ospravedlnenia, prebývanie Ducha Svätého      
v nás, alebo prijatie za synov. Katechizmus Kato- 
líckej cirkvi ju definuje takto: „Posväcujúca milosť 
je trvalý dar, stála nadprirodzená dispozícia, ktorá 
zdokonaľuje dušu a robí ju schopnou žiť s Bohom    
a konať skrze jeho lásku.“ (KKC, 2000) 

 Milosť posväcujúca je nadprirodzený duchovný 
dar trvalo zostávajúci v duši, ktorý nás robí účast-
nými na božskej prirodzenosti. Výrazom božská pri-
rodzenosť (divina natura) rozumieme vnútorný tro-
jičný život Boha. Preto milosť posväcujúcu možno 
zjednodušene definovať ako Boží život v nás.  

Prijatie milosti posväcujúcej nás v prvom rade 
robí účastnými na Božom živote. Výslovne o tom 
napísal svätý Peter apoštol v liste: „Tým nám daro-
val vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa 
skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti.“ 
(2 Pt 1,4) 

 Milosť posväcujúca nám umožňuje žiť v spolo-
čenstve Najsvätejšej Trojice: tvorí z nás Božích 
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synov a dcéry, bratov a sestry Ježiša Krista a prí-
bytok Ducha Svätého. O všetkých týchto nových 
skutočnostiach omilosteného človeka nachádzame 
svedectvá vo Svätom písme. 

Svätý Pavol apoštol píše: „Veď všetci, ktorých 
vedie Boží Duch sú Božími synmi, lebo ste nedostali 
ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale do-
stali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom 
voláme: „Abba, Otče“! Sám Duch spolu s naším du-
chom dosvedčuje, že sme Božie deti.” (Rim 8,14-16) 

 O spoločenstve s Najsvätejšou Trojicou a pre-
bývaní troch božských osôb v nás ako účinku milosti 
posväcujúcej zasa čítame v evanjeliu: „Kto ma mi-
luje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho 
bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho 
príbytok.” (Jn 14, 23) 

Milosť posväcujúca z nás utvára aj Božích pria-
teľov a robí nás milými Bohu. Vlastne od tohto 
stavu človeka, že má Boh v nás zaľúbenie dostal 
tento božský dar aj meno - milosť. O priateľstve 
medzi Bohom a omilosteným človekom treba pove-
dať, že je vzájomné, obojstranné. Boh nedáva len 
priateľstvo ako dar človekovi, ale aj všetko pot-
rebné, dary a schopnosti, aby sme my mohli byť 
priateľmi Boha. Pán Ježiš o tom priateľstve pove-
dal: „Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo 
robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože 
som vám oznámil všetko, čo som počul od Otca.” (Jn 
15,15) 

Milosť posväcujúcu možno vysloviť ako spôsob 
zjednotenia človeka s Bohom. Ide o vnútornú nad-
prirodzenú jednotu, ktorá má tri určujúce vlast-
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nosti. Nie je to jednota podstatná, ale prípadková; 
je to jednota morálna, keďže sa uskutočňuje lás-
kou, je to jednota dynamická, ktorá rastie, rozvíja 
sa. Preto hovoríme aj o vzraste milosti posväcujú-
cej. Táto jednota Boha a človeka milosťou posvä-
cujúcou sa odlišuje napríklad od hypostatickej únie 
v Kristovi medzi jeho božstvom a človečenstvom    
a líši sa aj od jednoty medzi telom a dušou, lebo 
Duch Boží a duch človeka aj po zjednotení zostá-
vajú reálne aj bytostne odlíšené. 

„Keďže milosť je nadprirodzeného pôvodu, ne-
spadá do našej skúsenosti, a môžeme ju spoznať iba 
vierou. Nemôžeme sa teda spoliehať ani na naše 
city, ani na naše konanie, aby sme z nich vyvodzovali 
svoje ospravodlivenie a svoju spásu. Ale predsa 
podľa Pánových slov: „teda po ovocí ich poznáte“ 
(Mt 7,20), uvažovanie o Božom dobrodení v našom 
živote i v živote svätých nám poskytuje záruku, že 
milosť v nás pôsobí a povzbudzuje k stále väčšej 
viere a k dôverujúcej pokore. Krásnu ilustráciu ta-
kéhoto postoja nachádzame v odpovedi svätej 
Janky z Arcu na otázku, ktorou jej chystali pascu 
cirkevní sudcovia: „Či vie vyšetrovaná, že je v mi-
losti Božej?“ Odpoveď znela: „Ak nie som v milosti, 
nech mi ju Boh udelí; ak som v nej, nech ma Boh      
v nej zachová.“ (KKC, 2005) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 
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17. týždeň 

SPRIEVOD POSVÄCUJÚCEJ MILOSTI 
Milosť posväcujúca neprichádza do našej duše 

samotná. Dostávame ju vždy aj v sprievode iných 
nadprirodzených darov a schopností, ktoré človeka 
uschopňujú žiť v spoločenstve Najsvätejšej Tro-
jice. Sú to predovšetkým tri božské čnosti: viera, 
nádej a láska a dary Ducha Svätého. Tieto božské 
čnosti a dary Ducha Svätého sú tak úzko späté        
s hlavným darom, že keď strácame milosť posväcu-
júcu, prichádzame aj o ne. Keď rozmnožujeme Boží 
život v sebe, rozmnožujú sa v nás a rastú aj božské 
čnosti a dary Ducha Svätého.  

Svätosť kresťana účinne podporujú dary Ducha 
Svätého, ktoré tiež považujeme za dielo milosti         
v človekovi. „Sú to trvalé dispozície, ktoré uspôso-
bujú človeka počúvať a nasledovať vnuknutia Ducha 
Svätého." (KKC, 1830) 

„Sedem darov Ducha Svätého predstavuje: dar 
múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar pozna-
nia, dar nábožnosti a dar Božej bázne. Ich plnosť 
patrí Dávidovmu Synovi Ježišovi Kristovi. Dopĺňajú 
čnosti a vedú k dokonalosti tých, ktorí ich dostanú. 
Robia veriacich poslušnými, aby rýchlo nasledovali 
Božie vnuknutia.“ (KKC, 1861)  

Do ústrojenstva Božej milosti, cez ktoré pôsobí 
v duši kresťana Duch Svätý a koná v ňom dielo po-
svätenia, patria aj zvláštne dokonalosti, ktoré zvyk-
neme nazývať „ovocie Ducha“. „Ovocím Ducha sú 
dokonalosti, ktoré stvárňuje v nás Duch Svätý ako 
prvotiny večnej slávy. Cirkevná tradícia ich vyme-
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núva dvanásť: „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, 
láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanli-
vosť, trpezlivosť, jemnosť, čistota" (Gal 5,22-23 
vulg.).“ (KKC, 1832)  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

18. týždeň 

VIERA, NÁDEJ A LÁSKA 
Pri uskutočňovaní kresťanskej svätosti oso-

bitné postavenie a funkciu majú tri teologálne 
čnosti: viera, nádej a láska. Sú späté s milosťou 
posväcujúcou a spolu s ňou tvoria základ našej svä-
tosti. Považujeme ich akoby za vykonávateľov svä-
tého života podľa Božej vôle. Sú to výkonné schop-
nosti nášho ducha prežívať v pozemskom putovaní 
spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou. „A tak teraz 
ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia      
z nich je láska.“ (1Kor 13,13) 

Viera je prvá najhlavnejšia podmienka svätosti 
človeka. „Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. 
Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že 
odmieňa tých, čo ho hľadajú.“ (Hebr 11,6) Veriť 
znamená povedať Bohu áno, súhlasiť s jeho pravdou 
a poslúchať jeho vôľu. Viera je cesta do neznámeho 
sveta Božích tajomstiev. Keď sa jedná o vieru, vždy 
ide o tajomstvá. „Viera je základom toho, v čo dú-
fame, dôkazom toho, čo nevidíme.“ (Hebr 11,1) 
Cesta viery nás vťahuje do tajomstva. Boha možno 
stretnúť len v ríši tajomstva. Zo všetkých tajom-
stiev, ktoré vypĺňajú svet viery, treba nám osobitne 
vyzdvihnúť tieto tri: tajomstvo Najsvätejšej Tro-
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jice, tajomstvo Krista – jeho veľkonočné dielo 
vykúpenia a tajomstvo Cirkvi. Viera je i poznanie 
Božích tajomstiev, ale aj život, konanie podľa 
pravdy. „Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama        
v sebe mŕtva.“ (Jak 2,17) 

Nádej je nadprirodzená duchovná schopnosť tú-
žiť po Bohu a radostne očakávať splnenie jeho pri-
sľúbení. Podstatou nádeje, jej dušou, je túžiť po 
Bohu. Naša nádej sa meria záujmom o Boha a jeho 
dary, ktoré nám ponúka. Dôležitou zložkou kresťan-
skej nádeje je dôvera v nebeského Otca. Dôvera     
v Boha sa zakladá na viere v Božiu lásku a na jeho 
všemohúcnosti. Výrazom tejto dôvery sú naše mod-
litby, ktorými sa na neho obraciame vo všetkých 
našich potrebách života. Na neho prenášame svoje 
starosti, lebo vieme, že on sa o nás postará. Nádej 
spočíva aj v tom, že ustavične očakávame splnenie 
Božích prisľúbení. V tomto zmysle je celý náš život 
prežívaním nádeje na spásu a na slávne vzkriesenie, 
ktoré Boh prisľúbil tým, ktorí ho milujú. Nádej je 
takto hybnou silou našej svätosti. 

Najdôležitejšia pre naše spoločenstvo s Bohom 
je láska. Láska je božská čnosť, ktorou milujeme 
Boha nadovšetko pre neho samého, a blížneho ako 
seba samého pre lásku k Bohu. Bez lásky, ako hovorí 
apoštol Pavol, nie sme ničím...A všetko: výsady, 
služba, dokonca aj čnosť by nám „bez lásky nič“ 
neosožili (1Kor 13,1-4). Láska je väčšia ako všetky 
ostatné čnosti, je prvá aj medzi božskými čnos-
ťami. Láska oživuje a inšpiruje všetky čnosti. Ona 
je „zväzkom dokonalosti.“ (Kol 3,14) Ona je formou 
čností, ona ich spája a vzájomne usporaduje, ona je 
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prameňom a cieľom ich kresťanského uskutočňova-
nia. Láska zabezpečuje a očisťuje našu ľudskú 
schopnosť milovať. Ona ju dvíha do nadprirodzenej 
dokonalosti Božej lásky. Láska je vyvrcholením 
nášho úsilia o svätosť a dokonalosť života. Tvorí 
podstatný obsah kresťanskej svätosti.  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

19. týždeň 

POMÁHAJÚCA MILOSŤ - ENERGIA  
SVÄTOSTI 

Povolanie k svätosti treba rozumieť v dvojakej 
rovine: v rovine bytia a konania. Rozlišujeme stav 
svätosti človeka, ktorý má svoj základ vo vlastnení 
milosti posväcujúcej, a svätosť konania, ktorá spo-
číva v spolupráci s Duchom Svätým na diele posvä-
tenia. Rozumieme ním zvláštne pôsobenie milosti vo 
všetkom našom konaní. Ako človek ku všetkej svojej 
prirodzenej činnosti potrebuje fyzickú energiu, 
práve tak nevyhnutne potrebuje duchovnú energiu  
k nadprirodzenému konaniu, t.j. aby mohol sväto ko-
nať. Túto energiu nám dáva Duch Svätý.  

„Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. 
Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné 
sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všet-
kých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha 
na všeobecný úžitok.“ (1Kor 12,4-7) 

Duch Svätý, ktorého v dare milosti posväcujúcej 
prijímame ako jeho stálu prítomnosť, v nás mo-
hutne pôsobí a uskutočňuje dielo posvätenia. On je 
Duch živý a činný. Neustále vyžaruje na človeka      
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a jeho schopnosti prúdy svojej milosti. Toto pôso- 
benie Ducha Svätého na vykúpeného človeka je 
dielom milosti pomáhajúcej. 

 Milosť pomáhajúca je nadprirodzená pomoc Bo-
žia, ktorou Duch Svätý osvecuje rozum a posilňuje 
vôľu ku konaniu nadprirodzených dobrých skutkov. 
Ak sme milosť posväcujúcu vyslovili ako prítomnosť 
Ducha Svätého v duši, tak zasa milosť pomáhajúcu 
možno vyjadriť ako pôsobenie Ducha Svätého v nás 
a na nás. Katechizmus Katolíckej cirkvi ju definuje 
ako „stálu dispozíciu žiť a konať podľa Božej výzvy 
a aktuálnych milostí, ktoré sú Božím zásahom buď 
na začiatku obrátenia, alebo v priebehu posväcova-
nia.“ (KKC, 2000)  

Teológovia rozlišujú rôzne druhy milosti pomá- 
hajúcej podľa toho, ako sa prejavuje a pôsobí na 
schopnosti človeka. Tak poznáme milosť uzdravu-
júcu, milosť pozdvihujúcu, predchádzajúcu, sprevá-
dzajúcu a podobne. Dôležité je rozlíšenie na milosť 
dostačujúcu a účinnú. Dostačujúca je taká milosť, 
ktorú síce človek dostáva, ale ju nezužitkuje - ne-
spolupracuje s ňou a ostáva bez spasiteľného 
skutku. Túto milosť dostáva každý, lebo Boh chce, 
aby všetci ľudia prišli k poznaniu pravdy a boli spa-
sení. Naproti tomu je aj milosť účinná, ktorú človek 
prijíma a s ňou spolupracuje. Výsledkom je spasi-
teľný skutok - zásluha. 

Ku konaniu nadprirodzených dobrých skutkov je 
Božia milosť nevyhnutná. Túto základnú pravdu 
viery na mnohých miestach potvrdzuje Sväté písmo. 
Ježiš povedal: „Ja som vinič, vy ste ratolesti, kto 
ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo 
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bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15,5) Alebo 
svätý Pavol napísal: „Nie že by sme boli schopní vy-
myslieť niečo sami od seba, akoby to bolo z nás, ale 
naša schopnosť je z Boha.” (2Kor 3,5)  

Nevyhnutnosť Božej pomoci sa vzťahuje aj na 
skutky, ktoré ospravodlivenie predchádzajú, a tak 
isto aj na spásonosné skutky, ktoré konáme v stave 
milosti posväcujúcej. Svätý Augustín vysvetľuje 
nevyhnutnosť Božej pomoci ku konaniu spásnych 
skutkov aj u ospravedlneného človeka takýmto pri-
rovnaním: „Ako oko človeka, hoci je celkom zdravé, 
potme nevníma predmety a nerozlišuje farby, po-
dobne aj človek, duchovne zdravý, bez svetla Božej 
milosti nemôže rozlišovať dobré a správne žiť        
a konať.“ Zvláštnu pomoc Božiu potrebujeme aj       
k tomu, aby sme v dobrom zotrvali. Preto nám káže 
Kristus v modlitbe prosiť o milosť vytrvať v dob-
rom. „Bedlite a modlite sa, aby ste neprišli do po-
kušenia.” (Mt 26,41) 

Špeciálnu milosť pomáhajúcu potrebujeme na 
to, aby sme vytrvali až do konca. Túto milosť vytr-
vať až do smrti nazývajú bohovedci veľký Boží dar. 
A o tejto milosti napísal svätý Pavol apoštol v liste 
Filipanom: „A som si istý, že ten, čo začal vo vás 
dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.” 
(Flp 1,6) 

O rozmanitosti darov Božej milosti hovorí Kate-
chizmus Katolíckej cirkvi: „Milosť je predovšetkým 
a hlavne dar Ducha Svätého, ktorý nás ospravedl-
ňuje a posväcuje. Ale milosť zahrňuje aj dary, 
ktoré nám udeľuje, aby nás pridružil k svojmu dielu 
a urobil nás schopnými spolupracovať na spáse 
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iných a na raste Kristovej Cirkvi. To sú sviatostné 
milosti, osobitné dary každej jednotlivej sviatosti. 
Okrem toho existujú aj zvláštne milosti, takzvané 
charizmy (grécky výraz sv. Pavla). Znamenajú pria-
zeň, nezaslúžený dar za dobrodenie. Ich povaha je 
niekedy skutočne mimoriadna: ako dar zázrakov     
a jazykov, ale vždy sú výsledkom posväcujúcej mi-
losti a ich cieľom je spoločné dobro Cirkvi. Sú         
v službách lásky, ktorá buduje Cirkev. Zo zvlášt-
nych milostí treba ešte spomenúť stavovské mi-
losti, ktoré sprevádzajú vykonávanie zodpovedností 
kresťanského života a služieb v lone Cirkvi: „Máme 
rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali; či už 
dar prorokovať v súlade s vierou, alebo dar slúžiť  
v službe, alebo učiť pri vyučovaní, či povzbudzovať 
pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva ne-
zištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto 
preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne" 
(Rim12,6-8).“ (KKC, 2003-2004) 

Nevyspytateľné a tajomné sú cesty Božej mi-
losti do duše človeka. Poznáme cesty riadne a mi-
moriadne. Riadne cesty milosti sú sviatosti, mod-
litba, sväteniny a iné prostriedky spásy, ktoré nám 
zanechal Kristus. Za mimoriadne cesty Božej mi-
losti považujeme to, keď Boh dáva svoju milosť 
rozmanitým ľuďom, aby ho mohli poznať a milovať 
a prísť k nemu aj mimo obvyklých prostriedkov: 
„Vietor veje, kam chce...tak je to s každým, kto sa 
narodí z Ducha.” (Jn 3,8) Takto k Božej milosti 
môžu prísť pohania, ktorí žili bez poznania Krista    
a jeho spásonosného diela. 

Svätý Martin, oroduj za nás. 
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20. týždeň 

MILOSŤ PREDPOKLADÁ SLOBODU 
Milosť pomáhajúca neumenšuje a neoslabuje 

slobodu človeka. Pod vplyvom milosti sa človek slo-
bodne a zároveň ľahšie rozhoduje pre dobro. Preto 
vykonanie dobrého skutku, aj keď sa na ňom zúčas-
tňuje Boh svojou milosťou, sa plnoprávne pripisuje 
subjektu, ktorý ho vykonal. Je to spasiteľný skutok 
človeka. Je však natoľko Božím, nakoľko celé dielo 
spásy je dielom Božej milosti, čiže skutok Boží. Ako 
všetky tajomstvá viery, aj toto tajomstvo zostáva 
pre ľudský rozum nepochopiteľné. Nám stačí veriť, 
že nás úbohých Boh neponecháva napospas vlastnej 
slabosti a nedostatočnosti, ale že nám láskavo po-
máha robiť dobre 

Spolupráca s Duchom Svätým v láske a posväco-
vaní je založená na slobode človeka. Človek aj pri 
pôsobení Božej milosti zostáva vnútorne slobodný     
a slobodne odpovedá na jeho volanie. Milosť 
neokliešťuje ľudskú slobodu, ale naopak, slobode 
pomáha sa realizovať. „Slobodná Božia iniciatíva si 
žiada slobodnú odpoveď človeka. Lebo Boh stvoril 
človeka na svoj obraz, keď mu so slobodou zveril aj 
schopnosť poznávať ho a milovať ho. Do spolo- 
čenstva lásky môže duša vstupovať len slobodne. 
Boh zasahuje bezprostredne a priamo hýbe srdcom 
človeka. Vložil do človeka túžbu po pravde a dobre, 
ktorú len on sám môže naplniť. Prísľuby „večného 
života“ odpovedajú na túto túžbu tak, že prevyšujú 
každú nádej.“ (KKC, 2002)  
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Výrazom otvorenia sa našej slobody pôsobeniu 
Božej milosti je modlitba a prosba o Božiu pomoc. 
Boh, ktorý pre nás pripravil nevýslovné bohatstvo 
svojich darov, žiada od nás modlitbu. Nie preto, 
žeby nevedel, čo potrebujeme, ale preto, aby sme 
sa slobodne pre jeho milosť rozhodli a túžili po 
jeho daroch. „A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, 
je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa 
viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v Cir-
kvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky 
vekov. Amen.“ (Ef 3,20-21) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

21. týždeň 

OVOCIE SPOLUPRÁCE S MILOSŤOU 
Výsledkom našej spolupráce s Duchom Svätým 

je dobrý skutok. Menujeme ho aj spásny skutok, 
alebo jednoducho zásluha. Zásluha ho menujeme 
preto, lebo si ním získavame u Boha nárok na od-
menu. Zásluha vo všeobecnosti je právo človeka na 
odmenu.  

V našom prípade hovoríme o zásluhách v nadpri-
rodzenom slova zmysle, t.j. o skutkoch, ktorými si 
nadobúdame právo na splnenie Božích prisľúbení, 
čiže získavame právo na Božiu odmenu. 

 Poznáme dva druhy zásluh. Prvý, to sú zásluhy 
zo spravodlivosti. Takými sú napríklad Kristove zá-
sluhy. Všetko, čo robil Kristus ako Boží Syn, má ne-
konečnú cenu. Všetko jeho konanie je záslužné - je 
zdrojom nekonečných zásluh v očiach nebeského 
Otca. Druhý typ zásluh pred Bohom je odvodený     



 

 

- 113 - 

z Božieho prisľúbenia a zakladá sa na svätosti toho, 
kto koná dobro.  

K tomu, aby nejaký skutok bol pre nás zásluhou 
pre nebo je potrebné zo strany konateľa splniť 
tieto podmienky: aby bol na ceste do neba, to zna-
mená, že žije v tomto pozemskom čase, v časnosti. 
Po smrti nie je možné už získavať zásluhy. „Musím 
konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. 
Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať.” (Jn 9, 4); 
druhou podmienkou, aby človek získal zásluhy je, 
aby žil v stave milosti posväcujúcej. (Porov. Jn 
15,4) 

Zo strany skutku sa žiada, aby to bol skutok 
slobodne vykonaný, bez akéhokoľvek donútenia; aby 
sa zhodoval s Božou vôľou, čiže, aby bol mravne 
dobrý; a napokon sa žiada, aby bol nadprirodzený, 
aj čo do vplyvu milosti, pomocou ktorej ho konáme, 
aj čo do cieľa, pre ktorý skutok konáme (úmysel) - 
láska k Bohu, kajúcnosť, večný život... Dôležitosť 
dobrého úmyslu pri konaní dobrých skutkov vyjadril 
Pán Ježiš slovami: „Dajte si pozor a nekonajte svoje 
dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo 
nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na 
nebesiach.“ (Mt 6,1)  

 Zo strany Boha sa zasa žiada, aby konanie člo-
veka zodpovedalo Božiemu prisľúbeniu. Získavanie 
zásluh pred Bohom je len natoľko naším právom a zo 
strany Boha „povinnosťou” voči nám, nakoľko nám 
to Boh prisľúbil. Súhrnom Božích prisľúbení, na zá-
klade ktorých môžeme očakávať záslužnosť za naše 
sväté konanie je osem blahoslavenstiev. 
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Na záver tejto úvahy bude dobre uviesť slová 
svätého Jána Pavla II. v apoštolskom liste Novo 
millennio ineunte, ktoré napísal o prvenstve milosti: 
„Zapojiť sa s veľkou dôverou do nastávajúceho plá-
novania pastorácie, ktorá poskytuje všetok svoj 
priestor osobnej a komunitnej modlitbe, znamená 
uznávať podstatný princíp kresťanské- ho chápania 
života: prvenstvo milosti. Existuje totiž pokušenie, 
ktoré odjakživa ohrozuje každú duchovnú cestu      
a aj samotnú pastoračnú prácu. Tým pokušením je 
domnienka, že výsledky závisia od našej schopnosti 
plánovať a robiť. Boh od nás celkom určite žiada 
reálnu spoluprácu s jeho milosťou. Preto nás vy-
zýva, aby sme do našej služby Božiemu kráľovstvu 
vložili všetky svoje intelektuálne a praktické schop-
nosti. Ale beda, ak by sme zabudli, že bez Krista 
nemôžeme urobiť nič (porov. Jn 15,5).“ (NMI, 38)  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

22. týždeň 

LÁSKA - PODSTATA SVÄTOSTI 
„Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväz-

kom dokonalosti!“ (Kol 3,14) 
Všetky aktivity kresťana majú svoj jediný zmy-

sel a opodstatnenie v láske, ku ktorej povoláva Boh 
človeka. Láska a svätosť sa majú k sebe ako telo     
a duša v človekovi. Ako duša oživuje telo a je princí-
pom všetkej jeho činnosti, podobne aj láska je 
akoby oživujúcim princípom svätosti nášho života. 
Láska je podstatou svätosti a tvorí obsah kresťan-
skej dokonalosti. Kde je pravá láska, tam je svä-
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tosť, kde jej niet, tam niet ani svätosti. Svätosť 
nášho života spočíva v tom, že vdychujeme lásku     
k Bohu a ku všetkým ľuďom do všetkého nášho 
konania.  

Človek je podľa Božieho zámeru stvorený pre 
lásku, je povolaný žiť v spoločenstve lásky s Bohom 
aj so všetkými ľuďmi. Toto odveké povolanie člo-
veka k láske vyjadruje hlavné prikázanie - prikáza-
nie lásky: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým 
svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou 
mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je 
mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako 
seba samého!“ (Mt 22,37-39) V tomto prikázaní je 
vyjadrený hlavný program ľudského života. Jeho 
dôležitosť pre ľudí vyjadruje Sväté písmo takto: 
„A tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, nech sú     
v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám 
uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či 
budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.“ (Dt 6,6-
7) 

Svätý Pavol apoštol označil lásku za „cestu 
nadovšetko“. (Porov.1Kor 13,1) Láska je naozaj jedi-
nou cestou človeka aj k časnému blahu aj k večnej 
blaženosti. Prikázanie lásky obsahuje tri základné 
životné úlohy pre každého človeka: lásku k Bohu, 
lásku k sebe a lásku k blížnemu. Tieto tri úlohy na-
vzájom spolu súvisia, vzájomne sa podmieňujú a tvo-
ria jeden celok. Človek nemôže milovať Boha bez 
toho, že by nemiloval druhého človeka, ani človeka 
nemôže milovať bez toho, že by nemiloval Boha. Aj 
opravdivá láska človeka k sebe samému je podmie-
nená láskou k Bohu i k blížnemu. Človek nemôže mi-
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lovať druhého človeka, ak nemiluje seba, ani milo-
vať seba, ak nemiluje blížneho. „Preto láska k Bohu 
a blížnemu je prvým a najväčším prikázaním. Sväté 
písmo nás učí, že nemožno oddeliť lásku k Bohu od 
lásky k blížnemu: „Lebo každé iné prikázanie je 
zhrnuté v slovách: Miluj blížneho ako seba samého... 
Láska je teda splnením zákona“ (Rim 13,9-10, 1Jn 
4,20).“ (GS, 24)  

Láska v celom Božom zjavení sa predstavuje ako 
život a priam sa s ním stotožňuje. Svätý Ján apoš-
tol to zhrnul do vety: „Kto nemiluje, ostáva             
v smrti.“ (1Jn 3,14) Opravdivý ľudský život je 
možný len v láske. Ona je zmyslom a náplňou ľud-
ského života na zemi a je aj perspektívou jeho ži-
vota vo večnosti. Človek je bytie k láske. Žije 
preto, aby lásku prijímal a lásku dával, potrebuje 
milovať a byť milovaným. Ak lásku nedostáva a ani 
ju iným nerozdáva, je nešťastný a prežíva frustrá-
ciu svojej existencie.  

Piata kapitola dogmatickej konštitúcie Lumen 
gentium povolanie k svätosti a dokonalosti života 
stotožňuje s povolaním človeka k láske. „Boh je 
láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh 
ostáva v ňom." (1Jn 4,16). Boh však rozlieva svoju 
lásku v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý 
je nám daný (porov. Rim 5,5); teda prvým a najpo-
trebnejším darom je láska, ktorou milujeme Boha 
nadovšetko a blížneho kvôli nemu. Aby láska naozaj 
rástla v duši ako dobré semeno a prinášala ovocie, 
každý veriaci má rád počúvať slovo Božie a pomo-
cou milosti Božej uskutočňovať vôľu Božiu, často 
pristupovať k sviatostiam, najmä k svätému prijí-
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maniu, a zúčastňovať sa na posvätných úkonoch, 
ako aj vytrvalo sa venovať modlitbe, sebazapiera-
niu, činnej bratskej službe a cvičeniu sa vo všet-
kých čnostiach. Láska totiž ako spojivo dokonalosti 
a splnenie zákona (porov. Kol 3,14; Rim 13,10) 
usmerňuje všetky prostriedky posväcovania, stvár-
ňuje ich a privádza k cieľu. Preto pravý Kristov 
učeník sa vyznačuje láskou k Bohu, ako aj k blíž-
nemu.“ (LG, 42)  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

23. týždeň 

LÁSKA - NORMA SVÄTOSTI 
Pôvodné povolanie človeka do spoločenstva 

lásky s Bohom a so všetkými ľuďmi nenarušil ani 
prvotný hriech Adama. Hriech však skomplikoval 
človekovi cestu k láske. Vytrhol človeka zo sveta 
lásky, zranil mu srdce a narušil jeho schopnosť mi-
lovať. Kristus svojím veľkonočným tajomstvom vy-
kúpil človeka a uzdravil ľudské srdce. On prišiel 
nielen nanovo ohlásiť ľuďom povolanie k láske, ale 
svojím vykúpením ľudí uschopnil odpovedať na Bo-
žie povolanie. Pre vykúpené ľudstvo Kristus nastolil 
prikázanie lásky za hlavnú normu nového života: 
„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali 
navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako 
som ja miloval vás.“(Jn 13, 34) 

Kristus utvoril Cirkev ako spoločenstvo lásky, 
aby jej prostredníctvom, jej službami a duchovnými 
darmi, mohli ľudia naplno realizovať povolanie         
k svätosti a láske. Kristus v Cirkvi a prostredníc-
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tvom Cirkvi povoláva človeka v prvom rade milovať 
Otca. Na toto je zameraná celá evanjelizácia aj 
všetky ostatné aktivity cirkevného života. 

Celé dielo vykúpenia a spásy, ktoré v mene 
Krista a jeho pôsobením uskutočňuje Cirkev, je za-
merané na to, aby voviedlo človeka do nadprirodze-
ného spoločenstva lásky s Najsvätejšou Trojicou. 
Láskou k Bohu má človek účasť na vnútornom ži-
vote Najsvätejšej Trojice, je akoby zapojený do 
kolobehu lásky medzi Otcom, Synom a Duchom Svä-
tým. „Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva         
v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1Jn 4,16) 

Boha milujeme preto, lebo on nás prv miloval. 
(Porov. 1Jn 4,19) Láska človeka k Bohu je iba jeho 
odpoveďou na jeho lásku. „Láska je v tom, že nie my 
sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal 
svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“ 
(1Jn 4,10) 

Boha nemožno milovať tak, ako milujeme ľudí 
alebo veci. Milujeme ho nadovšetko, čiže „z celého 
srdca, z celej mysle a z celej sily“. Táto výnimoč-
nosť lásky k Bohu znamená, že mu dávame vo všet-
kom prvé miesto, že ho milujeme viac ako seba a že 
ho milujeme kvôli nemu samému. „Láska k Bohu spo-
číva v tom, že zachovávame jeho prikázania.“ (1Jn 
1,5,3) Nezáleží na tom, či robíme veľké alebo malé 
skutky. Aj nepatrné skutky lásky, ak ich robíme 
podľa vôle Božej a s úmyslom sa mu zapáčiť, sú vy-
znaním a dôkazom našej lásky k Bohu.  

Boha v tomto živote síce vidieť nemôžeme, ale 
svoju lásku mu môžeme viditeľne dosvedčovať. 
Stretávame ho a milujeme ho vo všetkých ľudských 
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bratoch a sestrách. Láska k človekovi je najlepším 
vyznaním lásky k Bohu. „Ak niekto povie: „Milujem 
Boha“, a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto 
nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nemôže milo-
vať Boha, ktorého nevidí.“ (1Jn 4,20) Sám Pán po-
vedal, že každý prejav lásky k človekovi, je vyzna-
ním lásky k nemu: „Čokoľvek ste urobili jednému     
z týchto mojich najmenších bratov, mne ste uro-
bili.“ (Mt 25,40) (GS, 38) 

Z lásky nemožno vylúčiť žiadneho človeka. Blíž-
nym je každý človek bez rozdielu. Človeka milujeme 
preto, že je Božím obrazom a v Kristovi je nám bra-
tom alebo sestrou. „Otec totiž chce, aby sme vo 
všetkých ľuďoch uznávali a slovom i skutkom účinne 
milovali Krista brata a tak vydávali svedectvo         
o pravde a sme spolu s ostatnými boli účastní 
tajomstva lásky nebeského Otca.“ (GS, 38) 

Láska k človekovi zahŕňa starostlivosť o jeho 
telesné a duchovné dobro, o jeho časné blaho         
a večnú spásu. „Základným zákonom ľudskej doko-
nalosti, a teda aj pretvorenia sveta, je nové 
prikázanie lásky... táto láska sa nemá uplatňovať iba 
vo veľkých veciach, ale aj, ba predovšetkým v oby-
čajných životných okolnostiach.“ (GS, 38)  

Táto láska k človekovi má na sebe niesť podob-
nosť s Kristovou láskou k nám. „Toto je moje priká-
zanie: aby ste sa milovali navzájom, ako som ja mi-
loval vás.“ (Jn 15,12) v tomto Kristovom výroku je 
vyjadrená nadprirodzená dimenzia lásky človeka     
k človeku. Ako Kristus miluje nás kvôli Otcovi, tak 
aj my máme milovať ľudí kvôli Bohu. Zároveň sa tým 
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vyjadruje aj nezištnosť a obetavosť v láske k blíž-
nemu, čo sú hlavné atribúty Kristovej lásky k nám.  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

24. týždeň 

ÚCTA - PRVÝ KROK LÁSKY 
Prvým krokom k láske k človekovi je úcta k jeho 

osobe a rešpektovanie jeho dôstojnosti, ktorá má 
základ v podobnosti každého človeka s Bohom. Je 
to potrebné zdôrazňovať najmä v našej dobe, ktorá 
sa vyznačuje pošliapavaním ľudskej dôstojnosti vo 
veľkých rozmeroch. Druhý vatikánsky koncil veno-
val tejto otázke veľkú pozornosť. „Vyvodzujúc 
praktické dôsledky naliehavejšej povahy, koncil kla-
die dôraz na úctu k človeku: teda každý má pokla-
dať svojho blížneho, nikoho nevynímajúc, ako za 
„druhého seba samého“ a predovšetkým má brať 
ohľad na jeho život a na prostriedky potrebné pre 
dôstojný spôsob života, aby nenasledoval toho bo-
háča, ktorý sa vôbec nestaral o chudobného La-
zára.“ (GS, 2) 

„Úcta a láska sa má rozprestierať aj na tých, čo 
ináč zmýšľajú, alebo konajú než my v sociálnej, poli-
tickej alebo aj náboženskej oblasti. A čím dôklad-
nejšie pochopíme v duchu ľudskosti a lásky ich spô-
sob zmýšľania, tým ľahšie nám bude nadviazať        
s nimi dialóg. Isteže naša láska a vľúdnosť nás          
v nijakom prípade nesmú priviesť k ľahostajnosti 
voči pravde a dobru. Ba práve táto láska podnecuje 
Kristových učeníkov ohlasovať všetkým ľuďom spa-
siteľnú pravdu. Lenže treba rozlišovať medzi blu-
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dom, ktorý treba vždy odmietať, a blúdiacim, ktorý 
nikdy nestráca svoju ľudskú dôstojnosť, aj keď je 
nakazený pomýlenými alebo nie celkom správnymi 
názormi vo veci náboženstva. Jediný Boh súdi          
a skúma srdcia, a preto nám nedovoľuje súdiť  
o vnútornej vine nikoho. 

Učenie Kristovo od nás vyžaduje odpúšťať aj 
krivdy a rozprestiera príkaz lásky - ktorý je priká-
zaním Nového zákona - na všetkých nepriateľov: 
„Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho 
priateľa a nenávidieť svojho nepriateľa! Ja vám 
však hovorím: Milujte aj svojich nepriateľov, dobre 
robte tým, čo vás nenávidia, a modlite sa za svojich 
prenasledovateľov a osočovateľov“(Mt 5,43-44).“ 
(GS, 28)  

Človek je povinný milovať aj sám seba. Láska     
k sebe samému je pre človeka mierou jeho lásky      
k blížnemu. Spočíva v tom, že sa človek stará          
o všetky osobné potreby pre telo i pre dušu. Človek 
náchylný k hriechu je v pokušení porušiť rovnováhu 
medzi láskou k sebe a láskou k druhému človekovi. 
Ohrozuje ho nebezpečenstvo sebectva - egoizmus. 
Tento hriech je príčinou nedorozumení, konfliktov 
a problémov spolužitia medzi ľuďmi vo všetkých 
rovinách ľudského života. 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

25. týždeň 

LÁSKA - SVEDECTVO SVÄTOSTI 
Láska nie je iba okrajová záležitosť kresťan-

ského života, ale naozaj jeho podstata. Pán Ježiš ju 
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vyhlásil za hlavný rozpoznávací znak kresťanstva. 
„Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak 
sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13,35) Je záro-
veň aj rozhodujúcim svedectvom o našej osobnej      
i spoločnej svätosti. „Kto ostáva v láske, ostáva       
v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1Jn 4,16) 

Svätý Pavol apoštol v známom hymne na lásku 
ohlásil primát lásky medzi všetkými ľudskými 
činnosťami. Jednoznačne vyhlasuje lásku za hlavné 
kritérium ľudskej dokonalosti a svedectvo svätosti 
života.  

„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjel-
skými, a lásky by som nemal, bol by som ako cven-
džiaci kov a zuniaci cimbal.  

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky 
tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú 
vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som ne-
mal, ničím by som nebol. 

A keby som rozdal celý svoj majetok ako al-
mužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol 
slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. 

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, 
nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie 
je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší 
sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko 
znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska 
nikdy nezanikne.“ (1Kor 13,1-8) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 
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26. týždeň 

SVIATOSTI - PRAMENE SVÄTOSTI 
„I budete čerpať vodu s radosťou z prameňov 

spásy.“ (Iz 12,3) 
Boh nás nielen povolal k svätosti života, ale nám 

dal aj možnosť čerpať z jeho svätosti. Hlavnými 
prameňmi Božej svätosti pre človeka sú sväté svia-
tosti. V nich sa podivuhodným spôsobom človek 
môže stať účastným na živote Najsvätejšej Trojice 
a čerpať posilu k svätosti každodenného života. 
Preto naše úsilie o svätosť vedie k sviatostiam Cir-
kvi. Bez nich je dielo nášho posvätenia neuskutočni-
teľné. 

Sviatosti považujeme za hlavné pramene Bo-
žieho života a Božej pomoci. V nich sa nám otvára 
prístup k ovociu Kristovho vykupiteľského diela. 
Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním 
prinavrátil ľuďom pôvodnú dôstojnosť Božích detí, 
ktorá spočíva vo vlastnení milosti posväcujúcej       
a v účasti na Božom živote. Svoje dary vykúpenia 
dáva ľuďom prostredníctvom sviatostí. 

Preto Kristus zostal prítomný v Cirkvi najmä vo 
svojich sviatostiach. „Kristus je prítomný svojou 
mocou vo sviatostiach, takže keď kto krstí, sám 
Kristus krstí.“ (SC, 7) Pán Ježiš vo sviatostiach na-
vždy sprítomnil seba a celé dielo vykúpenia. Používa 
ich ako „nástroje“, pomocou ktorých nám dáva po-
diel na svojom veľkonočnom tajomstve. Vo sviatos-
tiach sťaby vdychuje Ducha - Oživovateľa, ktorý     
z človeka robí nové stvorenie. Kristus ustanovil 
všetkých sedem sviatostí: krst, birmovanie, Eucha-
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ristiu, zmierenie, sväté pomazanie, kňazstvo a man-
želstvo.  

Sviatosti sú posvätné znaky, cez ktoré dostá-
vajú ľudia ovocie vykúpenia. Sú to viditeľné znaky, 
ktoré navonok naznačujú, čo Božia milosť spôso-
buje v duši. Každá sviatosť má z Kristovho ustano-
venia svoj osobitný viditeľný znak. Napr. voda pri 
krste je znakom očistenia a vliatia nového života. 
Chlieb vo sviatosti Eucharistie je znakom pokrmu    
a výživy ducha, olej pri pomazaní je znakom lieku    
a posily. Každá sviatosť je znakom mnohotvárnej 
Kristovej vykupiteľskej lásky a milosti posvätenia. 

Katechizmus Katolíckej cirkvi rozlišuje tri typy 
sviatostí: sviatosti kresťanskej iniciácie - krst, 
birmovanie a Eucharistia, ktorými Duch Svätý uvá-
dza človeka do života s Kristom a do spoločenstva 
Cirkvi; sviatosti uzdravenia - pokánie a sväté poma-
zanie, ktorými pomáha prekonávať krízy na ceste    
k svätosti; sviatosti služby spoločenstvu - kňazstvo 
a manželstvo, ktorými milosť Ducha Svätého 
uschopňuje veriacich uskutočňovať svoje poslanie   
v Cirkvi. Tri sviatosti: krst, birmovanie a kňazstvo 
vtláčajú nezmazateľný znak, ktorým sa kresťan 
plnšie pridružuje ku Kristovi a má podiel na jeho 
kňazstve. Nemôžu sa opakovať. Je to najmä preto, 
že Božie povolanie, ktoré sa nimi uskutočňuje, je 
neodvolateľné. 

Klasické rozlišovanie sviatostí na sviatosti ži-
vých a sviatosti mŕtvych vysvetľuje súvis sviatostí 
so svätosťou života. Sviatosťami živých sa chápu 
tie, ktoré môže prijať človek iba v stave milosti 
posväcujúcej, čiže v stave svätosti (duchovne živý). 
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Sú určené na rozmnoženie Božieho života a vliatie 
Božej pomoci pre spasiteľné konanie. Sviatosťami 
mŕtvych rozumieme tie, ktorými sa prinavracia Boží 
život do duše človeka (oživujú duchovne mŕtveho 
človeka - krst a pokánie). 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

27. týždeň 

SVIATOSTI A VEĽKONOČNÉ                 
TAJOMSTVO 

Dobro všetkých sviatostí pochádza z Kristovho 
veľkonočného tajomstva. Paschálnosť sviatostí 
znamená to, že umožňujú človekovi mať podiel na 
Kristovom veľkonočnom tajomstve - jeho smrti      
a zmŕtvychvstaní. Skutočnosť, že ovocie sviatostí 
pramení z Kristovho veľkonočného tajomstva sa 
zvýrazňuje aj tým, že sa vysluhujú vo svätej omši, 
ktorá Kristovu Paschu eminentným spôsobom sprí-
tomňuje a hlása. Účasťou na sviatostiach dostáva 
človek podiel na vykúpení, t.j. odumiera hriechu      
a žije v Kristovi.  

Milosť zo sviatostí dostávame pôsobením Ducha 
Svätého. Jeho poslal Kristus na Turíce na zavŕšenie 
svojho veľkonočného tajomstva, aby ľuďom rozdá-
val dary vykúpenia. Preto hovoríme, že sviatosti 
majú pneumatologický charakter. Výraz „pneuma-
tologický“ vyjadruje zástoj Ducha Svätého v diele 
posvätenia ľudí cez sviatosti. Ovocie Kristovho vy-
kúpenia vo sviatostiach udeľuje a spôsobuje Duch 
Svätý. Jeho pôsobenie vo všetkých sviatostiach vy-
jadrujú jednak slová sviatostnej modlitby, ale aj 
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gestá, ktoré symbolizujú Ducha Svätého. V krste je 
to liatie vody a krstná formula; v birmovaní zasa 
vkladanie ruky biskupa a pomazanie svätou krizmou; 
v Eucharistii vkladanie rúk nad obetné dary a epik-
léza - vzývanie Ducha Svätého; v pokání vkladanie 
rúk (ruky) a slová rozhrešenia; vo svätom pomazaní 
vkladanie rúk na chorého a pomazanie olejom;         
v kňazstve je to vkladanie rúk biskupa a konsek-
račná modlitba.  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

28. týždeň 

SVIATOSTI A CIRKEV 
Pre tých, čo sviatosti vysluhujú alebo prijímajú, 

je potrebné mať vždy na pamäti ich spätosť s ta-
jomstvom Cirkvi. Tento rozmer sviatostí označu-
jeme výrazom „ekleziálnosť“ sviatostí. Je v tom, že 
Kristus sviatosti zveril na starosť Cirkvi. Preto ich 
nazývame sviatosťami Cirkvi. Udeľujú sa len v Cir-
kvi a prostredníctvom nej. Prvými vysluhovateľmi 
sviatostí boli apoštoli. Im dal Kristus na to moc        
a poverenie: „Krstite ich v mene Otca i Syna i Du-
cha Svätého." (Mt 28,19); „Komu odpustíte hriechy 
budú mu odpustené...“ (Jn 20, 23); „Toto robte na 
moju pamiatku.“ (Lk 22, 19) Apoštoli túto moc odo-
vzdali svojim nástupcom - biskupom a oni kňazom. 
Biskupi a kňazi sú riadni vysluhovatelia sviatostí. 
Veriaci laici sú vysluhovateľmi manželstva, keď ho 
prijímajú, a môžu aj krstiť v nebezpečenstve smrti, 
ak niet riadneho vysluhovateľa.  
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Ekleziálnosť sviatostí tkvie aj v tom, že sa pro-
stredníctvom nich Cirkev tvorí a buduje. Krstom, 
birmovaním a Eucharistiou sa ľudia včleňujú do 
Krista a Cirkvi. Pokáním sa prinavracajú k Cirkvi, od 
ktorej sa vzdialili hriechom alebo ju opustili. Sväté 
pomazanie uschopňuje veriacich, aby svojím utrpe-
ním dopĺňali, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho 
telo, ktorým je Cirkev. (Porov. Kol 1,24) Kňazstvom 
a manželstvom sa veriaci uschopňujú preukazovať 
služby Cirkvi pre jej vzrast a budovanie. Sviatos-
ťami sa rozvíja a upevňuje spoločenstvo lásky s Bo-
hom i medzi veriacimi. „Sviatosti, najmä Eucharis-
tia, udeľujú a živia lásku k Bohu a ľuďom.“ (LG, 33) 

Vysluhovanie sviatostí je slávnostnou bohosluž-
bou Cirkvi. Nikdy to nie je súkromnou záležitosťou 
jednotlivcov, ale vecou celej Cirkvi. Liturgia svia-
tostí sa má konať slávnostne a za účasti Božieho 
ľudu. Neosoží iba tým, čo sviatosti prijímajú, ale aj 
ostatným ľuďom: „Sviatosti majú za cieľ posväco-
vanie človeka, výstavbu Tela Kristovho a konečne 
vzdávanie úcty Bohu." (SC, 59) 

Slávenie liturgie a vysluhovanie sviatostí je pre 
Cirkev najdôležitejšou úlohou a najvýznamnejšou 
službou ľuďom. Cirkev práve liturgiou a sviatosťami 
najviac pomáha k zaisťovaniu večnej spásy pre ľudí 
a posväcuje aj ich terajší život a poľudšťuje ich 
mravy. Duch Svätý ozdravuje a pretvára tých, ktorí 
prijímajú sviatosti, a tak ich pripodobňuje Božiemu 
Synovi. Ovocie sviatostného života je v tom, že 
Boh, skrze Ducha Svätého, ľudí prijíma za svoje 
deti a ich život spája so životom Ježiša Krista. 
„Ovocie sviatostného života je zároveň osobné aj 
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cirkevné. Na jednej strane je toto ovocie pre kaž-
dého veriaceho životom pre Boha v Ježišovi Kris-
tovi, na druhej strane pre Cirkev znamená rast       
v láske a v jej svedeckom poslaní.“ (KKC, 1134) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

29. týždeň 

SVIATOSTI A VIERA 
Vo sviatostiach sa osobne človek stretáva          

s Kristom. Toto stretnutie sa uskutočňuje na rovine 
viery. Viera je hlavná podmienka prijatia sviatostí  
a spolupráce človeka s Kristom na vykúpení. „Svia-
tosti vieru nielen predpokladajú, ale ju aj udržujú, 
posilňujú a prejavujú slovami a vecami, preto sa na-
zývajú sviatosťami viery.“ (SC, 59)  

Sviatosti, za predpokladu, že sú splnené všetky 
podmienky, spôsobujú vždy neomylne aj účinok. Úlo-
hou prijímateľa sviatostí je uspôsobiť sa na hodné 
prijatie daru milosti a odpovedať na Božie povola-
nie, ktoré Boh sviatosťou dáva. Táto pripravenosť 
prijať sviatosť sama o sebe nedáva účinnosť svia-
tosti. Tak sa môže niekedy stať, že veriaci príjme 
sviatosť platne, ale nehodne - svätokrádežne, napr.: 
birmovanie alebo manželstvo v ťažkom hriechu. 
Spolupráca s Kristom pri prijímaní sviatostí je 
veľmi dôležitá a zahrňuje tak duchovnú priprave-
nosť, ako aj ochotu plniť záväzky z prijatia svia-
tosti. Od stupňa pripravenosti a uspôsobenia závisí 
plnosť duchovného ovocia sviatosti. 

Hlavným udeľovateľom sviatosti je sám Kristus. 
On je prítomný a účinkuje v kňazoch, ktorí sviatosti 
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vysluhujú. Preto aj nehodný kňaz, keď vysluhuje 
sviatosť, ju vysluhuje platne. Viera a svätosť života 
sa však vyžaduje aj od vysluhovateľa sviatostí. 
Nielen preto, že tento posvätný liturgický úkon má 
moc posväcovať jeho samého, ale aj preto, že živé 
svedectvo kňaza napomáha otvárať sa prijímateľovi 
pre pôsobenie sviatosti a upevňuje jeho vieru. 

30. týždeň 

SVIATOSTNÝ ŽIVOT 
Zbožné a pravidelné prijímanie sviatostí zvyk-

neme označovať výrazom „sviatostný život“. Jedná 
sa najmä o sviatosť pokánia a sväté prijímanie. 
Okolo pokánia a Najsvätejšej Eucharistii sa sús-
treďuje sviatostný život kresťanov. Ak hovoríme    
o našom sviatostnom živote, máme na mysli aj kva-
litu prijímania sviatosti, ale aj kvantitu, t.j. frek-
venciu pristupovania k sviatostiam.  

O sviatostnom živote môžeme hovoriť v dvoch 
rovinách. Prvá rovina je intenzívne a vďačné preží-
vanie sviatostí, ktoré prijímame. Je to aktuálne 
stretávanie sa s Kristom pri vysluhovaní sviatostí. 
Druhou rovinou sviatostného života kresťanov je 
prežívanie životných sviatostí. Najmä tých, ktoré 
sme prijali iba raz v živote: krst, birmovanie, man-
želstvo, kňazská vysviacka. Sviatostne žiť znamená 
teda nielen prijímať, ale aj prežívať sviatosť          
a uskutočňovať jej poslanie v živote.  

Na prvom mieste je to krst, ktorým to všetko 
začalo. Krst je prameň, z ktorého pochádza náš 
kresťanský - krstný život. Je ako koreň celého 
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nášho života z Krista a v Kristovi. Kresťanský život 
ani nemožno ináč prežívať, len v povedomí krstu. 
Birmovanie je tiež životná sviatosť. Touto sviatos-
ťou dostávame Ducha Svätého a jeho dary na po-
silnenie krstnej viery. Voláme ju aj sviatosť kres-
ťanskej dospelosti, lebo ňou sa pokrstený stáva 
zodpovedný za bratov a činný v spoločenstve ve-
riacich. Prijíma sa raz navždy ako krst, ale to 
neznamená, že jej udelením všetko skončilo. Birmo-
vanie ako sviatosť pomazania Duchom Svätým je 
sviatosť trvajúca. Má ustavične pôsobiť v našom ži-
vote. Prežívanie sviatosti birmovania spočíva           
v ochote žiť pre Cirkev a pracovať pre ňu. Bir-
movné poslanie spočíva v tom, že sme apoštolmi - 
šíriteľmi Kristovej pravdy a dobra; strážcami du-
chovných hodnôt; svedkami Krista vo svete. Žiť 
sviatosť birmovania znamená pre kresťana úsilie     
o to, aby bol soľou zeme, kvasom ľudstva a svetlom 
sveta.  

V živote kresťana majú významné miesto aj 
sviatosti uzdravenia: pokánie a sväté pomazania 
chorých. Pokánie je sviatosť na odpúšťanie hrie-
chov spáchaných po krste. Jej význam a dobrodenie 
je nevýslovné a pre svätosť nezastupiteľné. Svia-
tosť pomazania chorých patrí medzi sviatosti 
uzdravenia. V nej Kristus Pán uľavuje v bolesti        
a posilňuje v slabosti. Posväcuje ňou ľudské utrpe-
nie a pridružuje ho k svojmu vykupiteľskému utrpe-
niu. Udeľuje sa vo vážnom ochorení alebo pri zo-
slabnutí zo staroby. Rozumie sa tým choroba, ktorá 
môže zapríčiniť smrť. Možno ju prijímať aj viac 
ráz v živote. Vždy vtedy, keď človek upadne do no-
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vej vážnej choroby, alebo keď v tej istej chorobe 
sa zhoršil zdravotný stav. Sviatosťou svätého 
pomazania sám Kristus vychováva chorého k trpez-
livosti a odovzdanosti do vôle nebeského Otca. Pre 
zdravých je táto sviatosť výchovou k súcitnej láske 
ku chorým a k ochote ich opatrovať a slúžiť im.  

Sviatosti služby - kňazstvo a manželstvo - majú 
nesmierny význam, tak pre život kresťanského 
spoločenstva, ako aj pre osobný duchovný život 
jednotlivých kresťanov. Pre kňazov žiť naplno svoje 
kňazstvo je neodmysliteľnou súčasťou ich vlast-
ného sebaposväcovania. Zvláštnu pozornosť si za-
sluhuje sviatosť manželstva. Prostredníctvom nej 
je Kristus prítomný medzi manželmi, posväcuje ich 
lásku, uschopňuje ich v plnení svojho rodičovského 
povolania a vedie kresťanskú rodinu k nebeskému 
Otcovi. Zvláštnym dobrodením tejto sviatosti je 
stála prítomnosť Pána Ježiša v rodine, podľa jeho 
prisľúbenia: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhro-
maždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.” 
(Mt 18, 20) Vďaka tejto stálej duchovnej prítom-
nosti Krista v rodine, považujeme kresťanskú ro-
dinu za domácu cirkev, za cirkev v malom alebo cir-
kev v dome.  

Orientácia na Krista prítomného vo sviatostiach 
nech sa stane určujúcou líniou úsilia o svätosť        
a dokonalosť kresťanského života. Vráťme sa        
k presvedčeniu, že opravdivý kresťanský život je 
život sviatostný. 

Svätý Martin, oroduj za nás. 
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31. týždeň 

OBETA SVÄTEJ OMŠE - KONSEKRÁCIA 
SVÄTÝCH 

Medzi všetkými prostriedkami posväcovania sa 
vyniká Najsvätejšia Eucharistia. Voláme ju sviatosť 
sviatostí. Jej patrí prvé miesto medzi prameňmi 
kresťanskej svätosti. Nie je iba studnicou, ale 
priam oceánom Božej svätosti na tejto zemi. Eu-
charistia je naozaj najsvätejšia, lebo v nej upros-
tred nás prebýva a sa nám dáva Trojsvätý Boh. 

Prví kresťania nazvali sviatosť Kristovho tela    
a krvi „Eucharistia“, t.j. vzdávanie vďaky. Je pre 
nás darom, za ktorý naozaj treba stále ďakovať. 
Eucharistia je umučený a vzkriesený Kristus, prí-
tomný medzi nami pod spôsobom chleba a vína.       
V tomto dare nám Pán Ježiš zanechal sám seba - 
svoje predrahé telo a krv a celé dielo vykúpenia.    
V Eucharistii sprítomnil svoju smrť na kríži a zmŕt-
vychvstanie. Slávením a prijímaním Eucharistie sa 
dosahuje najúčinnejšie posväcovanie človeka. 

Pán Ježiš nám daroval Eucharistiu v predvečer 
svojho umučenia. Vtedy zároveň odovzdal apoštolom 
kňazskú moc sláviť Eucharistiu a od nich ju dostali 
biskupi a kňazi. Cirkev službou biskupov a kňazov 
bez prestania slávi Eucharistiu. „Eucharistia je 
stredobodom a vrcholom života Cirkvi, lebo v nej 
Kristus pridružuje svoju Cirkev a všetky svoje údy 
k obete chvály a vzdávania vďaky, ktorú obetoval 
Otcovi na kríži, a to raz pre všetky časy; prostred-
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níctvom tejto obety rozsieva milosti spásy na svoje 
Telo, ktorým je Cirkev.“ (KKC, 1407) 

Cirkev podľa Kristovho príkazu vo svätej omši 
ustavične slávi a zvestuje veľkonočné tajomstvo - 
jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Svätá omša, Posledná 
večera a obeta na kríži je jedna a tá istá Kristova 
obeta. Svätá omša je ustavičná obeta Pána Ježiša,  
v ktorej sa mocou Ducha Svätého sprítomňuje jeho 
smrť a zmŕtvychvstanie. „Liturgia Eucharistie sa 
uskutočňuje podľa tej istej základnej štruktúry, 
aká sa zachovala po celé stáročia až po naše časy. 
Skladá sa z dvoch hlavných častí, ktoré tvoria jed-
notu: - liturgia Slova s čítaniami, homíliou a všeo- 
becnými prosbami celého zhromaždenia; - eucharis-
tická liturgia s obetovaním chleba a vína, s kon-
sekračným vďaky vzdávaním a prijímaním. Liturgia 
Slova a eucharistická liturgia tvoria celok, „jediný 
bohoslužobný úkon.“ Stôl, prestretý na eucharis-
tickú hostinu, je zároveň stolom Božieho slova i Pá-
novho Tela.“ (KKC, 1346) 

Svätá omša je spoločný úkon Krista a Cirkvi - 
Hlavy a jeho tajomného Tela. Preto sa na slávení 
svätej omše okrem kňaza podieľajú aj ostatní ve-
riaci. Kristus aj prostredníctvom nich uskutočňuje 
svoju kňazskú službu. Veriaci na svätej omši uplat-
ňujú svoje všeobecné - kráľovské kňazstvo. Svätá 
omša sa má vždy sláviť za účasti veriacich, ktorí sú 
na nej spolu obetníkmi s Kristom. 

Vo svätej omši pôsobí Kristus mocou svojho Du-
cha. „Pretože Duch Svätý je pomazaním Krista, je 
to Kristus, Hlava tela, ktorý ho rozlieva vo všetkých 
svojich údoch, aby ich živil, uzdravoval, organizoval 



 - 134 - 

vo vzájomných funkciách, aby ich oživoval, posielal 
svedčiť, spájal ich so svojou obetou Otcovi a so 
svojím zastupovaním celého sveta. Skrze sviatosti 
Cirkvi Kristus sprostredkúva údom svojho tela 
svojho Svätého Ducha a Posvätiteľa.“ (KKC, 739) 
Duch Boží pôsobí aj v liturgii slova aj v liturgii 
obety. 

„Liturgia slova obsahuje „písma prorokov“ 
(Starý zákon) a „pamäti apoštolov“, to jest listy       
a Evanjeliá. Po homílii, ktorá vyzýva prijať čítané 
slovo ako skutočné Božie slovo (1Sol 2,13) a uvá-
dzať ho do života, nasledujú prosby za všetkých 
ľudí podľa slov apoštola: „Predovšetkým teda žia-
dam, aby sa konali prosby, modlitby, orodovania       
a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za 
všetkých, čo sú na vyšších miestach“ (1Tim 2,1-2).“ 
(KKC, 1349) Duch Svätý v bohoslužbe slova otvára 
zmysel Písma, dáva schopnosť kazateľom a vzbu-
dzuje vieru v poslucháčoch, aby Božie slovo s vierou 
prijali a odpovedali naň svojím životom. 

Liturgia Eucharistie je druhá časť svätej omše. 
V nej vystupuje Kristus ako veľkňaz a prináša v nej 
svoju veľkonočnú obetu - smrť na kríži a zmŕtvych-
vstanie. „Je to sám Kristus, večný veľkňaz Nového 
zákona, ktorý pôsobí prostredníctvom kňazov a pri-
náša eucharistickú obetu. Ten istý Kristus, ktorý sa 
obetuje v eucharistickej obete, je tiež skutočne 
prítomný pod spôsobmi chleba a vína.“ (KKC, 1410)  

Podstatou slávenia liturgie obety je úkon preme- 
nenia. Kňaz vkladá ruky nad obetné dary, čo sym- 
bolizuje pôsobenie Ducha Svätého, a potom vyslo-
vuje slová premenenia. Na oltári sa silou Kristových 
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slov, ktoré hovorí kňaz, premieňa chlieb na Kristovo 
telo a víno na Kristovu krv. „Podstatnými znakmi eu-
charistickej obety sú chlieb a víno z viniča, na 
ktoré sa zvoláva požehnanie Ducha Svätého a kňaz 
vyslovuje slová konsekrácie, ktoré Ježiš vyriekol 
počas Poslednej večere: „Toto je moje telo, ktoré 
sa obetuje za vás...Toto je kalich mojej krvi...“ Kon-
sekráciou sa uskutoční prepodstatnenie chleba        
a vína na Kristovo Telo a Krv. Pod konsekrovanými 
spôsobmi chleba a vína je prítomný skutočným, re-
álnym a podstatným spôsobom sám živý a oslávený 
Kristus so svojím telom a krvou, s dušou a svojím 
božstvom.“ (KKC, 1412-1413) 

Ježiš Kristus sa pri svätej omši neobetuje sám. 
Obetuje sa vždy s celou svojou Cirkvou a hlavne s 
tými, čo sú na nej prítomní. Z našej strany, pozva-
ných a účastných na úkone obety, sa vyžaduje spo-
luobetovanie. Obetný úkon je obojstranný. Zahr-
ňuje v sebe obetu Krista a ľudu. Naše vlastné obe-
tovanie sa naznačuje v úkone prípravy obetných 
darov, keď prinášame naše ľudské dary na oltár - 
chlieb a víno. V nich obetujeme celé svoje bytosti 
Bohu. Obetovanie seba a svojho samo o sebe by 
zostalo neúčinné, preto Ježiš obetu ľudu berie za 
svoju, obetované dary premieňa na seba, a tak ich 
ako dokonalý obetný dar ponúka Otcovi.  

V tajomstve svätej omše sa uskutočňuje teda aj 
naša konsekrácia na svätých. Krásne to vyjadruje 
Tretia eucharistická modlitba: „Nech Duch Svätý 
urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme do-
stali dedičstvo s tvojimi vyvolenými...“ 

Svätý Martin, oroduj za nás. 
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32. týždeň 

SVÄTÉ PRIJÍMANIE - INFÚZIA  
SVÄTOSTI 

 Neoddeliteľnou súčasťou každej svätej omše je 
prijímanie tela a krvi Pána Ježiša. Kristus ustanovil 
svätú omšu ako obetnú hostinu. Eucharistiu nám Kris-
tus daroval hlavne preto, aby bola naším duchovným 
pokrmom a nápojom. Výslovne o tom hovoril: „Moje 
telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je 
moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. 
Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo 
mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý 
zostúpil z neba ...“ (Jn 6, 55 - 58)  

Sväté prijímanie je transfúzia - pretekanie 
Kristovho života a jeho svätosti do človeka. Pri ňom 
priam jeme a pijeme Božiu svätosť v jej prameni. 
Ňou sa človek vnútorne mení, a sťaby pretvára v 
Krista. Táto transfúzia Kristovho života a svätosti 
je nevyhnutná súčasť nášho posväcovania sa. O ne-
vyhnutnosti svätého prijímania pre náš svätý život 
povedal Pán Ježiš tieto slová: „Veru, veru hovorím 
vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho 
krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo     
a pije moju krv, nebude mať v sebe život. Kto je 
moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho 
vzkriesim v posledný deň." ( Jn 6, 53 - 55 ) 

Transfúzia svätosti vo svätom prijímaní spôso-
buje, že nás pripodobňuje Kristovi a pretvára na 
lepších kresťanov. V uznesení Koncilu čítame: „Veď 
účasť na Tele Kristovom a jeho Krvi spôsobuje, že 
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sa stávame tým, čo prijímame.“ (LG, 26) Táto naša 
postupná premena a duchovné dozrievanie závisí od 
našej spolupráce s Kristom, ktorého prijímame. 
Treba si vždy pamätať, že pri svätom prijímaní sa 
neuskutočňuje iba darovanie sa Krista človekovi, 
ale aj darovanie sa človeka Kristovi. 

Eucharistické prijímanie nás nevýslovne oboha-
cuje. Veď pri svätom prijímaní nám Kristus dáva 
sám seba a ovocie svojho vykúpenia. Pri svätom pri-
jímaní nám akoby vdychuje Ducha Svätého ako 
Dych nového života. Vyjadruje to Tretia eucharis-
tická modlitba: „..všetkých, ktorí sa živíme telom     
a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým.“ Hlav-
ným ovocím svätého prijímania je rozmnoženie Bo-
žieho života v nás. Rozvíjajú a upevňujú sa aj naše 
duchovné schopnosti: vzrastá viera, upevňuje sa 
nádej a rozmnožuje sa láska. Eucharistia nás oso-
bitne posilňuje v láske k Bohu a ku všetkým ľuďom. 
Čím viac ju prijímame, tým sme schopnejší milovať. 

Eucharistiu nazývame sviatosť jednoty. Účin-
kom svätého prijímania je, že sa zjednocujeme       
s Kristom a so všetkými veriacimi. V uznesení Kon-
cilu sa o tom hovorí: „(Veriaci) nasýtení pri svätom 
prijímaní Kristovým telom konkrétnym spôsobom 
prejavujú jednotu ľudu Božieho, ktorú táto Preve-
lebná sviatosť vhodne naznačuje a podivne usku-
točňuje.“ (LG, 11)  

Ďalším dobrodením Eucharistie je, že nám zaru-
čuje slávne vzkriesenie. Sväté prijímanie pri oltári 
predobrazuje nebeskú hostinu. Je akoby preddav-
kom a zálohou večnej blaženosti. Pri ňom už tu na 
zemi okusujeme, čo nám pripravila Božia láska         
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v nebi. Preto ovocím svätého prijímania je nevý-
slovná radosť a útecha v duši.  

Sväté prijímanie nám účinne pomáha v boji proti 
hriechu. Je liekom duše, lebo nás uzdravuje z hrieš-
nosti. Odpúšťa nám všedné hriechy a znižuje 
náklonnosť na zlé. Dáva nám posilu, aby sme sa 
mohli hriechu vyvarovať a v pokušení zvíťaziť.       
Z Eucharistie čerpali odvahu mučeníci a kresťania 
všetkých čias sa ňou posilňovali na ceste za Kris-
tom. Eucharistia je chlieb pútnikov do nebeskej 
vlasti. 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

33. týždeň 

ADORÁCIA - ŽIARENIE SVÄTOSTI 
K sláveniu Eucharistie neodmysliteľne patrí aj 

adorácia - poklona. „Keďže v Oltárnej sviatosti je 
prítomný sám Kristus, máme ho uctievať klaňaním. 
Návšteva Najsvätejšej sviatosti je dôkazom vďač-
nosti, znakom lásky a povinnej úcty voči nášmu Pá-
novi Ježišovi Kristovi.“ (KKC, 1418)  

Pri verejnej liturgickej adorácii Najsvätejšej 
Eucharistii sa používa zvláštna nádoba, ktorú me-
nujeme monštrancia alebo ostenzórium. Obyčajne 
je umelecky stvárnená v podobe slnka. Je to veľa-
vravná symbolika. Naznačuje, že z Eucharistie, 
sťaby zo slnka, vyžaruje milosť na tých, čo sa jej 
klaňajú a ju uctievajú. Z Eucharistie naozaj vyža-
ruje svätosť samého Krista a posväcuje tých, čo     
k nemu prichádzajú. 
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Eucharistii ako živému a najsvätejšiemu Bohu 
medzi nami patrí naša poklona. V prvom rade tá, 
ktorú prežívame a vykonávame aj úkonom tela. Keď 
prichádzame do kostola a klaniame sa Ježišovi, zo-
hýbame kolená pred ním v Eucharistii. Poklonu mu-
síme chápať aj v širšom zmysle ako náš stály postoj 
k Sviatosti oltárnej, ako ustavičný úkon nášho 
srdca. To je tá poklona v duchu a v pravde, ktorou 
spontánne vždy reagujeme na vedomie Kristovej 
prítomnosti. Kedykoľvek pomyslíme na Eucharistiu, 
kdekoľvek sa nachádzame, aj mimo kostola, v práci, 
v škole, alebo kdekoľvek inde na ulici, vždy v duchu 
konáme úkon poklony.  

Návštevy pri svätostánku sú samozrejmosťou 
pre tých, čo sa chcú stať svätými. Pri adorácii ab-
sorbujeme svätosť asi tak, ako keď sa opaľujeme 
na slnku. Každé vystavenie sa žiareniu svätosti, čo 
vyžaruje Eucharistia, nás zošľachťuje a vnútorne 
posväcuje. Návštevu sviatostného Krista spájame   
s duchovným svätým prijímaním. To je túžba po 
Kristovi v nebeskom Chlebe, podľa slov svätého 
Augustína: „Ver a prijímal si!“ 

Zvlášť bohoslovci a kňazi majú byť stáli adorá-
tori, čo ustavične vykonávajú poklonu Sviatosti ol-
tárnej. To je jedno z privilégií kňazského stavu: 
prežívať život v blízkosti Eucharistie a sa jej kla-
ňať. Neobjavil cestu k svätosti ten, kto z nás nepo-
chopil a nespoznal dobro adorácie. 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

 
 



 - 140 - 

34. týždeň 

RAST SVÄTOSTI 
„A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac 

rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby 
ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí  
a bez hany pre Kristov deň, plní ovocia spravodlivosti, 
ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.“ 
(Flp 1, 9-11) 

Svätosť kresťana je dynamická skutočnosť. Má 
ustavične rásť a rozvíjať sa. Snaha o svätosť sa 
nerozlučne spája s úsilím o kresťanskú dokonalosť. 
Ten, ktorý povedal: „Buďte svätí!“ (1Pt1,16), nám aj 
prikázal: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš ne-
beský Otec (Mt 5,48). Zdokonaľovanie sa v svätosti 
života je celoživotná úloha každého kresťana. 
Kresťanská dokonalosť rastie z dvoch hlavných 
prameňov: z rozmnožovania milosti posväcujúcej      
a pestovaním čností. 

Jestvuje určitá typológia svätosti. Poznáme 
svätosť základnú, ktorá spočíva vo vlastnení milosti 
posväcujúcej. Označujeme ju niekedy aj za tzv. 
„negatívnu svätosť“ Chce sa tým vyjadriť neprí-
tomnosť ťažkého hriechu v duši človeka. Pozitívnou 
svätosťou zasa rozumieme už vyšší stupeň kresťan-
skej svätosti, keď sa s milosťou posväcujúcou spája 
aj určitý stupeň čnostného života.  

Základnú svätosť zvykneme označovať termí-
nom „ospravodlivenie“. Je to výraz, ktorým sa 
označuje skutočnosť prijatia človeka Bohom na 
milosť - ospravodlivenie a zo strany človeka zasa 
prijatie daru milosti posväcujúcej. Prvé udelenie 
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daru milosti posväcujúcej sa volá aktívne ospravod-
livenie a prvé prijatie daru milosti zasa pasívne 
ospravodlivenie. 

Ospravodlivenie človeka súvisí s odpustením 
hriechov. Keď hriešnik prijíma milosť posväcujúcu, 
jej prvý účinok je, že očisťuje dušu od hriechu, 
čiže ho ospravedlňuje pred Bohom; robí ho 
spravodlivým a Bohu milým. V duši človeka nemôže 
naraz byť aj dar milosti aj hriech. Jedno druhé 
vylučuje ako voda a oheň. 

Ospravodlivenie pred Bohom sa nijakým spôso-
bom nemôže dosiahnuť vlastnou usilovnosťou, hoc 
aj najzáslužnejšími a najvynikajúcejšími skutkami, 
ale len účinkom daru milosti. Svätý Pavol apoštol 
napísal: „Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, 
ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, 
kúpeľom znovu- zrodenia a obnovy v Duchu Svätom, 
ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, 
nášho Spasiteľa, aby sme ospravedlnení jeho mi-
losťou boli podľa nádeje dedičmi večného života.” 
(Tít 3,5-7) 

U dospelých k ospravedlneniu milosťou posvä-
cujúcou sa žiada aj určitá spolupráca s Bohom,        
s ktorou sa na prijatie daru milosti pripravujú. Sú 
to predovšetkým úkony viery, Božej bázne, nádeje, 
ľútosti nad hriechmi a podobne. Deti, ktoré nemajú 
užívanie rozumu, na svojom ospravedlnení s Božou 
milosťou nespolupracujú, napríklad pokrstené die- 
ťa. 

 Tvrdenie protestantov, že k ospravedlneniu 
stačí sama viera, bez akýchkoľvek iných skutkov, je 
zavrhnuté ako blud učiteľským úradom Cirkvi. Tri-
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dentský koncil to jasne definoval: „Keby niekto po-
vedal, že sama viera stačí na ospravodlivenie bez-
božného...nech je zavrhnutý.“ (Tridentský koncil, 
Sess. VI, can. 9)  

Toto učenie potvrdzuje aj svedectvo Písma. 
Svätý Jakub v liste píše: „Bratia moji, čo osoží, 
keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky. 
Môže ho taká viera spasiť?...Tak aj viera: ak nemá 
skutky, je sama v sebe mŕtva.“ (Jak 2,14,17) Alebo 
svätý Pavol apoštol v Prvom liste Korinťanom uvá-
dza: „A keby som rozdal celý svoj majetok ako al-
mužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol 
slávny a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.“ 
(1Kor 13,3) To však neznamená, že k ospravedlneniu 
sa viera nevyžaduje, iba sama o sebe nestačí.        
O tom, že k ospravedlneniu a prijatiu milosti je po-
trebná viera, výslovne povedal Pán Ježiš: „Kto uverí 
a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, 
bude odsúdený.” (Mk 16,16)  

Nik z ľudí nemôže bez zvláštneho Božieho 
zjavenia si byť istý, že je ospravedlnený. Naša is-
tota je iba morálna. Spočíva vo vedomí, že sme so 
svojej strany urobili všetko pre prijatie Božej mi-
losti. Sú však isté náznaky tejto istoty ospravedl-
nenia: vyrovnané a pokojné svedomie, solídny a hl-
boký duchovný život, vrúcna túžba k Panne Márii, 
úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu a podobne. 

Milosť ospravedlnenia nie je v každom rovnako. 
„Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou 
nás obdaroval Kristus.“ (Ef 4,7) U rôznych ľudí sú 
rôzne stupne milosti posväcujúcej a aj ten istý člo-
vek môže v milosti posväcujúcej rásť a si ju roz-
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množovať. Slúžia na to hlavne sviatosti Cirkvi          
a najmä prijímanie Eucharistie.  

Milosť posväcujúcu možno stratiť každým ťaž-
kým, smrteľným hriechom. „Preto, kto myslí, že 
stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.“ (1Kor 10,12) 
Milosť posväcujúcu možno však po páde do hriechu 
znovu získať sviatosťou zmierenia.  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

35. týždeň 

LÁSKA - MIERA SVÄTOSTI  
Láska tvorí nielen podstatu svätosti, ale je 

zároveň aj znakom a svedectvom stupňa jej doko-
nalosti. Čím väčšia a dokonalejšia je láska, ktorou 
milujeme Boha a blížnych, tým vyššia je naša osobná 
svätosť a dokonalosť života. Rast v láske považu-
jeme za hlavný spôsob rastu svätosti človeka. 

Práve vďaka láske môže základná svätosť kres-
ťana dozrieť do najvyššieho stupňa kresťanskej 
svätosti a dokonalosti, ktorú nazývame „heroická 
svätosť“. Intenzívnou spoluprácou s Duchom Svä-
tým a napodobňovaním Kristovej lásky sa ju poda-
rilo dosiahnuť mnohým kresťanom, ktorých aj Cir-
kev oslávila titulom „blahoslavení“ alebo „svätí“        
a dáva ich za vzor i pomocníkov pre veriacich v ich 
úsilí o svätosť a dokonalosť kresťanského života.  

Koncilový dokument Lumen gentium v piatej 
kapitole spája rast v svätosti a dokonalosti práve    
s napodobňovaním Krista v láske. On je dokonalý 
vzor lásky pre svätých. „Keďže Ježiš Kristus, Syn 
Boží, prejavil svoju lásku tým, že položil za nás ži-
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vot, nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď dá svoj 
život za Neho a za svojich bratov (porov. 1Jn 3,16; 
Jn 15,13). Preto hneď od prvopočiatku niektorí 
kresťania boli povolaní - a vždy budú povolaní - vy-
dať toto najvyššie svedectvo lásky pred všetkými, 
najmä pred prenasledovateľmi. Teda mučeníctvo, 
ktorým sa učeník stáva podobným Majstrovi, čo 
dobrovoľne podstupuje smrť za spásu sveta, A ako 
On vylieva svoju krv, Cirkev pokladá za význačný 
dar a najvyšší dôkaz lásky. A hoci sa dostáva tohto 
daru iba máloktorým, predsa všetci majú byť hotoví 
vyznávať Krista pred ľuďmi a nasledovať ho na krí-
žovej ceste uprostred prenasledovaní, ktoré Cirkvi 
nikdy nechýbajú.“ (LG, 42) 

Na pomoc v zdokonaľovaní kresťanského života 
a v raste v láske jestvujú osobitné milosti a povola-
nia, ktorými sa svätosť dosahuje účinnejšie a ľah-
šie. Je to najmä kňazské a rehoľné povolanie, ktoré 
samy o sebe vyžadujú vyšší stupeň svätosti od tých, 
ktorí sa na ne podujímajú. Predpoklad účinnejšieho 
rastu svätosti je práve v tom, že tieto povolania     
a stavy umožňujú stáť bližšie pri prameni Božej 
svätosti a z neho čerpať milosť a lásku. Hovorí      
o tom aj Koncil: „Osobitným spôsobom sa napomáha 
svätosť Cirkvi aj rozmanitými radami, ktoré Pán 
odporúča v evanjeliu zachovávať svojim učeníkom. 
Medzi nimi vyniká vzácny dar milosti Božej, ktorý 
Otec podaktorým udeľuje (porov. Mt 19,11; 1Kor 
7,7), aby sa ľahšie s nerozdvojeným srdcom (porov. 
1Kor 7,32.34) zasvätili jedine Bohu v panenstve 
alebo celibáte. Túto dokonalú zdržanlivosť pre krá-
ľovstvo nebeské Cirkev vždy mala vo zvláštnej úcte 
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ako znak a podnecovateľa lásky a ako význačný 
zdroj duchovnej plodnosti vo svete. 

 Cirkev uvažuje aj nad napomenutím Apoštola, 
ktorý pobáda veriacich k láske a vyzýva ich, aby 
zmýšľali o sebe tak ako Ježiš Kristus, ktorý „sa 
zriekol seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu a 
stal sa poslušným až na smrť“ (Flp 2,7-8) a „hoci 
bohatý“, kvôli nám „sa stal chudobným“ (2Kor 8,9). 
Keďže učeníci majú vždy nasledovať Krista v láske 
a poníženosti, a vydávať mu v tom svedectvo, 
Matka Cirkev sa raduje, že má vo svojom lone 
hodne mužov a žien, čo vernejšie nasledujú Krista v 
tejto sebažertve a výraznejšie ju prejavujú tým, že 
prijímajú na seba chudobu v slobode dietok Božích 
a zriekajú sa vlastnej vôle, podrobujúc sa človeku z 
lásky k Bohu vo veciach dokonalosti viac, ako to uk-
ladá prikázanie, aby sa stali podobnejšími posluš-
nému Kristovi.“ (LG, 42) 

Z úsilia o vyššiu svätosť a dokonalejšiu lásku nie 
sú vyňatí ani ostatní veriaci, ktorí aj vo svetských 
povolaniach slúžia Bohu a žijú z viery. Či sú to 
robotníci, úradníci, mužovia a ženy v rozmanitých 
povolaniach, manželia a deti, všetci môžu a majú 
rásť v láske, ktorá je podľa Apoštola jediným 
zmyslom a náplňou ľudského života: „Keby som ho-
voril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som 
nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cim-
bal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky 
tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú 
vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som ne-
mal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý 
svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval 
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svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som ne-
mal, nič by mi to neosožilo.“ (1Kor 13,1-3) 

„Všetci v Krista veriaci sú teda pozvaní, ba po-
vinní usilovať sa o svätosť a dokonalosť vo vlast-
nom stave. Preto nech všetci dbajú, aby správne 
usmerňovali svoje city, žeby im užívanie vecí tohto 
sveta a lipnutie na bohatstvách v rozpore s duchom 
evanjeliovej chudoby neprekážalo v úsilí o dokonalú 
lásku, ako napomína Apoštol: „Tí, čo užívajú tento 
svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnosť tohto sveta 
sa pomíňa“ (porov. 1Kor 7,31 gr.).“ (LG, 42)  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

36. týždeň 

SVÄTOSŤ RASTIE ČNOSŤAMI  
Súčasťou úsilia o stále väčšiu svätosť a podob-

nosť s Kristom je pestovanie čností. Sú to du-
chovné schopnosti, ktorými sa stáva človek schopný 
pravidelne konať dobro. Sú to vypestované „náklon-
nosti“ k dobrému. Čnosti tvoria akoby vonkajšie rú-
cho, do ktorého je naša vnútorná svätosť oblečená. 
Od úrovne a intenzity jednotlivých čností závisí aj 
stupeň našej osobnej svätosti a dokonalosti.  

„Ľudské čnosti nadobudnuté výchovou, uváže-
nými činmi a vytrvalosťou, ktoré sa utužujú každým 
úsilím, očisťuje a dvíha Božia milosť. S Božou po-
mocou zakaľujú charakter a uľahčujú praktizovanie 
dobra. Čnostný človek je šťastný, keď sa mu ich 
darí praktizovať. Pre človeka, poraneného hrie-
chom, nie je ľahké zachovať si mravnú rovnováhu. 
Kristov dar spásy nám udeľuje nevyhnutnú milosť, 
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aby sme vytrvali pri nadobúdaní čností. Každý musí 
stále prosiť o milosť osvietenia a sily, utiekať sa    
k sviatostiam, spolupracovať s Duchom Svätým, na-
sledovať jeho vnuknutia, milovať dobro a strániť sa 
zla.“ (KKC, 1810-1811) 

O potrebe pestovať čnosti, a tak napredovať na 
ceste kresťanskej dokonalosti, napísal svätý Peter 
apoštol: „A práve preto vynaložte všetko úsilie na 
to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti 
poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti 
trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti 
bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. 
Ak toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje, nebu-
dete nečinnými a neplodnými v poznávaní nášho Pána 
Ježiša Krista.“ (2Pt 1,5-8) 

Rozlišujeme rôzne druhy čností. Za najvýznam-
nejšie považujeme tzv. teologálne čnosti vieru, ná-
dej a lásku. Voláme ich aj božské a vliate čnosti, 
ktoré sú úzko späté s milosťou posväcujúcou. Roz-
víjajú sa v nás hlavne prírastkom milosti posväcujú-
cej, ktorú dostávame najmä vo sviatostiach.  

Hlavné mravné čnosti voláme aj základné alebo 
tzv. kardinálne čnosti. Na základných mravných 
čnostiach je postavený celý mravný život kresťana. 
Poznáme štyri základné mravné čnosti: rozvážnosť, 
spravodlivosť, miernosť a odvaha. Sú navzájom po-
spájané a jedna druhú ovplyvňujú. Okrem základ-
ných čností našu kresťanskú dokonalosť dotvárajú 
aj ostatné ľudské čnosti: pokora, poslušnosť, ver-
nosť, zdržanlivosť, chudoba, horlivosť, štedrosť, 
obetavosť, láskavosť, trpezlivosť, súcitnosť, ľud-
skosť a mnohé ďalšie. Tieto mravné čnosti tvoria 
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akési atribúty opravdivej lásky. V nich sa naša láska 
nielen prejavuje, ale priam realizuje. Svätý Pavol 
apoštol ich predstavuje ako náležitosti pravej 
lásky: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezá-
vidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, 
nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, ne-
teší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko 
znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ 
(1Kor 13,4-7) 

 Milosť posväcujúca, viera, nádej, láska a všetky 
ľudské čnosti tvoria akoby jedno živé ústrojenstvo 
svätosti človeka. Možno ho porovnať s organizmom 
nášho tela a jeho jednotlivými ústrojmi a systé-
mami. Ak ochorie ktorýkoľvek z nich, chorý je celý 
človek. Tak je to aj so svätosťou nášho života. Ak 
niektorý z činiteľov svätosti je v kríze, ohrozuje to 
celú svätosť kresťana a brzdí jej rast.  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

37. týždeň 

SVÄTOSŤ NA EVANJELIOVÝ SPÔSOB 
„Dobrá je modlitba s pôstom a milosrdenstvo 

so spravodlivosťou. Lepšie je konať skutky milosr-
denstva ako kopiť zlaté poklady.“ (Tob 12,8) 

Božie slovo v Písmach a skúsenosť svätých nás 
poučuje, že veľkými pomocníkmi kresťanskej svä-
tosti sú modlitba, milosrdenstvo a pôst. Bez ich 
účinnej pomoci je naša snaha o svätosť a dokona-
losť života nemysliteľná. Sú to akoby tri dimenzie 
svätosti. Ide o pomyselnú hĺbku, šírku a dĺžku du-
chovného života kresťana.  
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Modlitbu, milosrdenstvo a pôst možno pripodo-
bniť ozdravujúcim procedúram. Pri kúpeľnej liečbe 
sa predpisujú isté zdravotné procedúry, ktoré majú 
pacientovi pomôcť znovu nadobudnúť zdravie. Aj 
naše úsilie o svätosť a dokonalosť života je lie-
čebná kúra. Po hriechu je naša ľudská prirodzenosť 
zranená. Na zotavenie sa a znovunadobudnutie 
stratenej svätosti sa vyžadujú okrem Božieho od-
pustenia a znovuzískania milosti posväcujúcej aj 
tieto duchovné aktivity: modlitba, milosrdenstvo a 
pôst. Nie náhodou sa na začiatku pôstneho obdobia 
v liturgii Popolcovej stredy číta evanjelium o správ-
nom spôsobe uskutočňovania týchto prostriedkov 
duchovnej obnovy človeka. Naznačuje sa tým prog-
ram prípravy na veľkonočnú obnovu kresťanského 
života.  

Pán Ježiš v evanjeliu hovorí o týchto procedú-
rach ozdravenia a posvätenia človeka a zároveň 
dáva aj návod ich uskutočňovania. „Keď teda dávaš 
almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia po-
krytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia 
chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju od-
menu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja 
ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala 
skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj         
v skrytosti. (...) A keď sa modlíte, nebuďte ako po-
krytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v syna-
gógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, 
hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa 
ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za se-
bou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je       
v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj  
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v skrytosti. Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako po-
hania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnoho-
vravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, 
čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. (...)         
A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. 
Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. 
Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď 
sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie 
ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je  
v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj  
v skrytosti.“ (Mt 6,2-4;5-8;16-18) 

Svätý Peter Chryzológ sa zamýšľa nad touto 
trojicou pomocníkov našej kresťanskej svätosti       
a zdôrazňuje ich spoločnú účinnosť: „Tri veci, bra-
tia, tri veci podopierajú vieru, prehlbujú nábožnosť 
a udržujú čnosti: modlitba, pôst a milosrdenstvo.    
O čo modlitba klope, to pôst dosahuje a milosrden-
stvo dostáva. Modlitba, milosrdenstvo a pôst: tieto 
tri veci sú jedno a navzájom si dávajú život. Lebo 
dušou modlitby je pôst a životom pôstu milosrden-
stvo. Nech ich nik netrhá, nedajú sa oddeliť. Kto 
má z nich len jedno, alebo kto ich nemá súčasne, 
nemá nič. Preto kto sa modlí, nech sa aj postí, a kto 
sa postí, nech sa zmilúva. Nech počuje prosebníka, 
kto chce, aby jeho počuli, keď bude sám prosiť. 
Kto si nezatvára sluch pred prosebníkom, otvára si 
sluch Boží. (...) Teda modlitba, milosrdenstvo a pôst 
nech sú našou jedinou záštitou u Boha, nech sú na-
šou jedinou obhajobou, nech sú našou jedinou mod-
litbou v troch podobách.“ (Sermo 43: PL 52,320)  

Svätý Martin, oroduj za nás. 
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38. týždeň 

MODLITBA - HĹBKA SVÄTOSTI 
Pán Ježiš povedal apoštolovi Petrovi pri zázrač-

nom rybolove: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete 
na lov!“ (Lk 5,4) Táto Kristova výzva zaviesť na hl-
binu sa bezprostredne dotýka všetkých, čo sú po-
volaní k svätosti života. Čo iného znamená „ísť na 
hlbinu“, ako vstúpiť do hlbín tajomstva Božej lásky 
a kontemplovať ho? Modlitbou sa ponárame do 
mora Božej svätosti a čerpáme z neho, „lovíme“ 
pravé hodnoty, ktoré nás posväcujú a zdokonaľujú. 
Modlitbe patrí prvé miesto medzi ostatnými po-
mocníkmi našej svätosti.  

Modlitba neodmysliteľne patrí k svätosti života. 
Treba v nej vidieť jeden z prameňov nadprirodze-
ného života, prostriedok posväcovania vlastného 
života, spôsob dôverného spoločenstva s Bohom     
a zároveň aj nástroj lásky k blížnemu. 

Modlitba je rozhovor človeka s Bohom. Nespo-
číva iba v tom, že my hovoríme Bohu. Modlitba je 
dialóg, čiže vzájomný rozhovor človeka s Bohom. Pri 
ňom Boh oslovuje nás a my mu odpovedáme, raz slo-
vami úst, inokedy hnutím srdca alebo skutkom 
lásky. Dobre sa modliť znamená hlavne vedieť po-
čúvať Boha. On sa človekovi prihovára rôznym spô-
sobom. Raz sa nám prihovára v Božom slove napísa-
nom v Písmach alebo aj v hlase nášho srdca a sve-
domia. Inokedy sa nám Boh prihovára zo stvorení, 
do ktorých je vtlačená Božia múdrosť, dobrota       
a láska k nám. Človek môže byť takto oslovený Bo-
hom aj cez prírodu a vstúpiť s ním do komunikácie   
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v modlitbe chvály a vďakočinenia. Boh sa človekovi 
prihovára aj v udalostiach života. Všetko, čo sa 
deje v nás a okolo nás, je uskutočňovaním zámerov 
a plánu Božej prozreteľnosti. Udalosti života sú 
zvláštnou a tajomnou rečou, ktorou nás Boh oslo-
vuje a pozýva nás k dialógu.  

Z pestrosti foriem, akými sa Boh prihovára       
k nám, je zrejmé, že jestvuje aj rozmanitosť 
spôsobov, ako sa my môžeme prihovárať Bohu. Po-
známe modlitbu slovnú, rozjímavú a kontempláciu - 
vnútornú modlitbu. Všetky formy a spôsoby mod-
litby majú jedno spoločné: túžbu po Bohu a jeho 
daroch. Ona je dušou a obsahom všetkých našich 
modlitieb. Svätý Augustín napísal: „Chce, aby sme   
v modlitbách cvičili svoju túžbu, ktorou by sme po-
tom boli schopní prijať, čo nám chce dať.“ (List 
Probe, 8,15) Naše modlitby majú totiž svoju vnútornú 
i vonkajšiu stránku, svoj vnútorný obsah a vonkajšiu 
formu. Dosť častou chybou v prístupe k modlitbe 
je to, že sa viac dáva dôraz na techniku, či metódu 
modlitby, ako na jej obsah. Aj tie majú svoj význam 
a opodstatnenie, ale sú to len pomôcky. Nemôžu sa 
pre nás stať kritériami hodnotenia dobrej alebo 
zlej modlitby. To hlavné v modlitbe je jej obsah. 
Pán Ježiš v podobenstve o modlitbe to jasne nazna-
čil, keď uvádza viaceré formy modlitby: „Proste     
a dostanete! Hľadajte a nájdete! klopte a otvoria 
vám!“ (Lk 11,9) Modliť sa možno prosením (verbálna 
modlitba), hľadaním (rozjímanie) a klopaním (mod-
litba akcie - činnosti). Aj hľadať aj klopať aj pro-
siť nie je nič iné, ako túžiť po Bohu a jeho daroch, 
čiže otvárať sa toku jeho lásky do nášho srdca.  
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Podstatným aspektom tajomstva modlitby je 
skutočnosť, že ju treba považovať za nadpriro-
dzený úkon a dielo Božej milosti. Modlitba je totiž 
nadprirodzená komunikácia s Bohom, v ktorej sú 
naše ľudské techniky vedľajšie. Hlavná je milosť 
Ducha Svätého, ktorý nás uschopňuje viesť rozho-
vor s Bohom. Túto pravdu o modlitbe vyslovil svätý 
Pavol apoštol: „Tak aj Duch prichádza na pomoc 
našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme 
modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás 
nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srd-
cia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svä-
tých, ako sa páči Bohu.“ (Rim 8,26-27) Preto učení-
kovu prosbu v evanjeliu „Pane, nauč nás modliť sa...“ 
(Lk 11,1) treba rozumieť ako túžbu po milosti Ducha 
Svätého, ktorá uschopňuje k modlitbe. Treba nám 
ju často opakovať! 

Do hlbín Božieho tajomstva sa ponárame zvlášť 
pri meditácii - rozjímaní. O meditácii nachádzame  
v Katechizme Katolíckej cirkvi priliehavé poučenie: 
„Meditácia je hlavne hľadaním. Duch sa usiluje po-
chopiť všetky „prečo“ a „ako“ kresťanského života, 
aby sa pripojil a odpovedal na to, čo žiada Pán. Vy-
žaduje sa tu maximálna pozornosť, aby sme zacho-
vali potrebný poriadok. Obyčajne si pritom vypomá-
hame nejakou knihou; kresťania by nemali trpieť 
ich nedostatkom: ide o Sväté písmo, najmä evanje-
liá, denné liturgické texty príslušného dňa alebo 
obdobia, spisy duchovných Otcov, diela kresťanskej 
spirituality, veľká kniha stvorenia a dejín, stránky 
Božieho „Dnes“, a to všetko doplnené nejakým svä-
tým obrazom.“ (KKC, 2705) 
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 „Uvažovanie o prečítanom nás podnieti, aby sme 
si prečítané osvojili a porovnávali so sebou samým. 
Tu sa nám roztvára ďalšia kniha: kniha života. Od 
myšlienok sa prechádza na skutočnosť. Podľa miery 
našej poníženosti a viery nachádzame podnety, 
ktoré nám rozochvejú srdce a sú prístupné aj po-
znaniu. Ide o to, aby vyšla na svetlo pravda. „Pane, 
čo chceš, aby som urobil?“ (KKC, 2707) Celkom jed-
noducho v skratke môžeme povedať, že rozjímanie 
je vzťahovať na seba to, čo počujeme v Božom 
slove, ktoré sa nám prihovára najrozličnejšími spô-
sobmi. 

Najdokonalejší spôsob modlitby je kontemplácia. 
Je to stav duše, v ktorom človek prežíva, čo hľadal 
a našiel. Meditácia je skôr cestou k Bohu, kontem-
plácia je už samo stretnutie sa s ním a objatie jeho 
bytia. Je priam pohľadom viery do tváre Boha, za-
žívanie jeho krásy, dobroty a lásky. V takomto roz-
položení srdca zakusuje človek to, čo vyriekol Žal-
mista: „A keď som pri tebe, nič pozemské ma ne-
teší.“ (Ž 73,25) O vnútornej modlitbe čítame          
v Katechizme Katolíckej cirkvi tieto slová: „Vnú-
torná modlitba, ktorú menujeme aj kontemplácia, je 
dôverné prežívanie spoločenstva s Bohom. Svätá 
Terezka o nej hovorí: „Vnútorná modlitba, podľa 
môjho názoru, nie nič iné ako rozhovor medzi 
dôvernými priateľmi, pri ktorom sa človek často 
zdržiava sám s Bohom, o ktorom vie, že ho miluje.“ 
(KKC, 2709) 

Modlitba je životným princípom svätosti kres-
ťana. Je pre nás tým, čo sú pre vtáky krídla. Umož-
ňuje nám povznášať ducha k Bohu a pestovať spo-
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ločenstvo lásky s Najsvätejšou Trojicou. Právom ju 
považujeme za súčasť našej svätosti. Modlitbou sa 
naša svätosť realizuje a zároveň aj rastie. Pomocou 
modlitby sa ponárame do hlbín Božej lásky a žijeme 
v jej svete ako ryby v mori. Je samozrejmé, že člo-
vek, ktorý sa modlí, je presiaknutý láskou k Bohu     
i k ľuďom. Bez modlitby je svätosť nemožná. 

O nesmiernom význame modlitby v úsilí o svä-
tosť života napísal svätý Ján Pavol II. tieto slová: 
„Ona nám neprestajne pripomína primát Ježiša 
Krista a - vo vzťahu k nemu - primát duchovného 
života a svätosti.“ (NMI, 38)  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

39. týždeň 

MILOSRDENSTVO - ŠÍRKA SVÄTOSTI 
Svätý Pavol apoštol zvolil na povzbudenie           

k láske veriacich v Korinte práve slová o rozšírení 
srdca: „Pre vás, Korinťania, otvorili sa naše ústa a 
rozšírilo naše srdce. Nie v nás máte málo miesta, 
ale vo svojom srdci máte málo miesta. Hovorím ako 
svojim deťom: odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj 
vy.“ (2Kor 6,11-13) Opravdivá svätosť kresťana 
spočíva v tom, že láska jeho srdca je rozšírená na 
všetkých, najmä na tých, ktorí najviac potrebujú 
našu pomoc. Takejto láske dávame meno „milosrdná 
láska“. Je to súcit s biedou našich blížnych a čino-
rodá láska i ochota zmierniť ich biedu a utrpenie. 
Kristus milosrdnému konaniu dáva spoločné meno 
„almužna“. 
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Medzi všetkými podobami lásky medzi ľuďmi 
Pán Ježiš najviac zdôrazňoval práve milosrdenstvo. 
Vo svojom podobenstve o poslednom súde postavil 
milosrdenstvo za mieru budúceho Božieho súdu. „Až 
príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci an-
jeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred 
ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných 
od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. 
Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ 
povie tým, čo budú po jeho pravici: Poďte, požeh-
naní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre 
vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol 
hladný a dali ste mi jesť; lebo som bol smädný        
a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste 
ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý     
a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku 
mne... Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jed-
nému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste 
to urobili." (Mt 25,31-36,40)  

Zanedbávanie milosrdenstva voči blížnym vyhlá-
sil Kristus za vážny hriech zanedbávania dobrého, 
za ktorý človek zasluhuje večné zatratenie. Milo-
srdenstvo človeka k človeku nie je iba okrajová 
záležitosť, či činnosť vhodná na náš voľný čas, ale 
podstata kresťanstva. Je to prvoradá a najdôleži-
tejšia požiadavka svätého života podľa evanjelia. 

Svätý Ján Pavol II. v encyklike o Božom milosr-
denstve Dives in misericordia vydvihuje milosrden-
stvo nad všetky ostatné prejavy kresťanskej sväto-
sti: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu 
milosrdenstvo“ (Mt 5,7). V týchto slovách vidí Cir-
kev výzvu k činnosti v horlivom vykonávaní milosr-
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denstva. Všetky blahoslavenstvá v reči na hore uka-
zujú síce cestu obrátenia a zmeny života, avšak 
blahoslavenstvo, ktoré sa vzťahuje na milosrdných, 
je v tejto veci zvlášť výrečné. Človek totiž natoľko 
má prístup k milosrdnej Božej láske, teda k jeho 
milosrdenstvu, nakoľko sa sám zmení v duchu ta-
kejto lásky k blížnemu.“ (čl. 14) 

 Milosrdná láska nie je iba službou tým, ktorí 
potrebujú našu pomoc. Je zároveň aj veľkou služ-
bou človeka sebe samému. Milosrdenstvo má silu 
posväcovať tých, čo ho konajú. Robí nás podobnými 
milosrdnému Bohu a otvára nám prístup k jeho milo-
srdnej láske. 

Milosrdenstvo medzi nami, ktorým napodobňu-
jeme Božie milosrdenstvo a stávame sa hodnými 
jeho odpustenia, sa v našom každodennom živote 
prejavuje konaním skutkov milosrdenstva. To sú tie 
skutky lásky, ktorými sa usilujeme odstraňovať 
alebo aspoň zmierňovať biedu a utrpenie našich 
blížnych. Základná katechéza o milosrdnej láske 
rozlišuje sedem skutkov telesného a duchovného 
milosrdenstva. Keď pomáhame v hmotnej biede na-
šim blížnym, konáme skutky telesného milosrden-
stva: hladných kŕmiť, smädných napájať, pocest-
ných prijať do domu, nahých obliekať, chorých na-
vštevovať, väzňov vykupovať a mŕtvych pochová-
vať.  

Pomoc v duchovnej biede znamenajú zasa du-
chovné skutky milosrdenstva: hriešnikov zachraňo-
vať, nevedomých poučovať, pochybujúcim dobre 
radiť, krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúš-
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ťať, zarmútených tešiť a za živých a mŕtvych sa 
modliť. 

V konaní skutkov milosrdenstva nachádza naša 
svätosť svoju hodnovernosť a živosť, ako to vyjad-
ril svätý Jakub apoštol: „Bratia moji, čo osoží, keď 
niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže 
ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bez 
šiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by 
im povedal: „Choďte v pokoji! Zohrejte sa a naj-
edzte sa!“, ale nedali by ste im čo potrebujú pre 
telo, čo to osoží?! Tak aj viera: ak nemá skutky, je 
sama v sebe mŕtva.“ (Jak 2,14-17) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

40. týždeň 

PÔST - DĹŽKA SVÄTOSTI 
Výrazom „dĺžka“ zvykneme niekedy vyjadrovať 

trvanie stavu alebo činnosti. Aj pôst môžeme          
v tomto zmysle obrazne označiť ako dĺžku našej 
svätosti so zreteľom na jej trvanie a ochranu. 
Kresťanská svätosť je vystavená úskaliam a ohro-
zujú ju mnohé nebezpečenstvá. Na pomoc vytrvať  
v svätosti života nám Kristus odporúča pôst.  

Slovo „pôst“ sa používa hlavne na označenie 
skutkov odriekania a sebazaprenia. Zvykneme ho 
nazývať aj „askéza“. Pôst je mocným pomocníkom 
nášho úsilia o svätosť a kresťanskú dokonalosť. 
Poučuje nás o tom Sväté písmo i skúsenosť svätých 
mučeníkov a vyznavačov. Najväčší a najpresvedči-
vejší dôvod pre pôst a odriekanie je príklad samého 
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Krista. Sám sa postil, posvätil pôst a odriekanie      
a dal nám ho ako liek a záruku víťazstva našej viery.  

Pán Ježiš naše povolanie k svätosti života vý-
slovne spojil s výzvou k sebazapieraniu: „Kto chce 
ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž 
a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrá-
niť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, 
nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet 
získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení 
človek svoju dušu?!“ (Mt 16,24-26 )  

Pôst potrebuje naša svätosť najmä v zápase      
s hriechom. V tomto ohľade je požiadavka odrieka-
nia a umŕtvovania radikálna a nepozná kompromis. 
Vtedy hovoríme o povinnom odriekaní. „Ak ťa zvá-
dza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď ho 
od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden    
z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo do-
stať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá 
ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba 
lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby 
malo ísť celé tvoje telo do pekla.“ (Mt 5,29-30) Je 
to obrazná reč, nemožno ju brať doslovne. Kristus 
týmto podobenstvom dáva návod, ako si máme počí-
nať v pokušení k hriechu. Treba sa nám správať 
tak, ako keby sme oko, či ruku nemali. Naše údy ni-
kdy neslobodno zneužiť na hriech. 

Jestvuje aj dobrovoľné sebazaprenie a odrieka-
nie, ktoré konáme ako tréning naše vôle, aby bola 
schopná i ochotná odmietať zlo a robiť dobro. Pôst 
praktizujeme nielen tak, že sa odriekame jedla, ná-
pojov a iných vecí, ale aj tak že ochotne a horlivo 
robíme to, čo je spojené s nepríjemnosťou a ťaž-
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kosťami. Najčastejším motívom pre pôst a odrie-
kanie je pokánie za hriechy. Inokedy konáme skutky 
odriekania ako prejavy vďačnosti za Božie dobro-
denie a opätovanie lásky voči Bohu. Pôstom môžeme 
pomáhať aj našim blížnym a praktizovať ho ako sú-
časť našej lásky a duchovnej pomoci. Čím viac nás 
odriekanie stojí námahy, tým je záslužnejšie v Bo-
žích očiach. O prínose pôstu pre svätosť a zdoko-
naľovanie kresťana hovorí IV. pôstna prefácia: 
„Lebo ty v nás telesným pôstom krotíš zlé sklony, 
dvíhaš myseľ, udeľuješ silu k čnosti a dávaš od-
meny.“ 

Kráčať po ceste svätosti nie je teda nič iné ako 
uskutočňovať Kristove slová v evanjeliu: „Vchá-
dzajte tesnou bránou, lebo široká brána a prie-
stranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, 
čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka 
cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju na-
chádzajú.“ (Mt 7,13-14) Široká cesta a široká 
brána, ktorá vedie k smrti a k zatrateniu, symboli-
zuje život pôžitkárstva, vyhýbania sa ťažkostiam, 
neochoty zriekať sa a prinášať obety pre pravé      
a večné hodnoty. Úzka cesta a úzka brána naproti 
tomu zobrazuje život posvätený pôstom. Vedieť sa 
zúžiť a zoštíhliť svoju „postavu“, aby mohla prejsť 
úzkou bránou nie je nič iné, ako sa odriekať, odha-
dzovať zo seba nadbytočné veci, zbavovať sa toho, 
čo k nám nepatrí, najmä hriechov. Toto Kristove 
podobenstvo vhodne dopĺňa a vysvetľuje výrok svä-
tého Jána Krstiteľa: „On musí rásť a mňa musí 
ubúdať.“ (Jn 3,30) 
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Tretia pôstna prefácia vystihuje zmysel a ovo-
cie pôstu slovami: „Lebo ty chceš, aby sme premá-
haním seba krotili svoju pýchu a otvárali srdcia pre 
chudobných. Keď sa s nimi delíme o chlieb, napodo-
bňujeme tvoju dobrotu i lásku tvojho Syna, nášho 
Pána Ježiša Krista.“ V týchto slovách je prekrásne 
vyjadrená syntéza modlitby, milosrdenstva a pôstu 
- týchto troch veľkých pomocníkov našej svätosti. 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

41. týždeň 

SPOLOČENSTVO SVÄTÝCH 
„No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu 

živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k myriadám 
anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu a k spoločen-
stvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi...“ (Hebr 
12, 22-23) 

Boh stvoril človeka ako spoločenského tvora. Od 
svojej prirodzenosti potrebuje iných ľudí, ako aj 
ostatní ľudia potrebujú jeho. Nie sme vydaní napo-
spas samote, ale povolaní žiť v spoločenstve            
s inými. Len v spoločenstve môžeme naplniť aj 
veľké povolanie k svätosti a dokonalosti života. 
Svätosť a spoločenstvo patria spolu z viacerých 
dôvodov. Jednak preto, lebo sama svätosť ľudí do 
spoločenstva spája, ale aj preto, že svätým sa člo-
vek bez pomoci spoločenstva stať nemôže.  

Kristus Pán ustanovil Cirkev ako spoločenstvo 
svätých, aby bola nástrojom posväcovania a oporou 
pre všetkých, čo sú povolaní k svätosti v spoločen-
stve s Najsvätejšou Trojicou. Cirkev je svätá a jej 
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členovia sa nazývajú „svätými“. Svätosť Cirkvi zdô-
vodňuje Katechizmus Katolíckej cirkvi hneď viace-
rými príčinami: „Cirkev, keďže je zjednotená         
s Kristom, on ju posväcuje; skrze neho a v ňom sa 
stáva aj posväcujúcou. Celá činnosť Cirkvi... sme-
ruje ako k svojmu cieľu k posväcovaniu ľudí a osla-
vovaniu Boha. V Cirkvi sa nachádza dokonalá plnosť 
prostriedkov spásy. V nej pomocou milosti Božej 
nadobúdame svätosť.“ (KKC, 824)  

O svätosti Cirkvi hovoríme v dvojakom zmysle: 
objektívnom a subjektívnom. Objektívnou svätos-
ťou Cirkvi je skutočnosť, že ju napĺňa a v nej pô-
sobí Duch Svätý a týka sa božského prvku Cirkvi. 
Subjektívna svätosť Cirkvi je zasa v svätosti jej 
členov. Všetci sú povolaní k svätosti života, ale nie 
všetci ju aj v plnej miere prežívajú. Ľudský prvok    
v Cirkvi nesie stopy nedokonalosti, ba i hriešnosti. 
Kristus to vysvetlil v podobenstve o kúkoli medzi 
pšenicou. Cirkvi nikdy nechýbali vynikajúce vzory 
kresťanskej svätosti z radov jej členov. Má však vo 
svojom spoločenstve aj hriešnikov, ktorí sa práve 
jej svätosťou obnovujú a stávajú svätými.  

Cirkev ako spoločenstvo svätých rozumieme       
v dvojakom zmysle: ako spoločenstvo účasti na svä-
tých veciach a spoločenstvo svätých osôb. Obidva 
tieto významy sa vhodne naznačujú a vyjadrujú vo 
Východnej liturgii v obrade svätého prijímania. 
Zvolanie „Sväté svätým!“ hlása, že sväté Božie dary 
utvárajú sväté osoby. Za najdôležitejšie posvätné 
duchovné dary, ktorými Duch Svätý buduje v Cirkvi 
spoločenstvo osôb, označuje Katechizmus Katolíc-
kej cirkvi tieto: spoločenstvo viery,  sviatostí, cha- 
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riziem, modlitby a spoločenstvo vzájomnej lásky. 
(Porov. KKC, 949-953)  

Pre naše posväcovanie majú rozhodujúci význam 
obidva významy chápania Cirkvi ako spoločenstva 
svätých. Cirkev tvorí akoby priestor posväcovania 
sa duchovnými prostriedkami Božej svätosti, medzi 
ktorými vyniká služba sviatostí, najmä Najsvätejšej 
Eucharistie. Nezanedbateľné je aj dobro duchovnej 
opory, ktorú veriaci nachádzajú na svojej ceste za 
svätosťou života v cirkevnom spoločenstve. Vzá-
jomná pomoc veriacich, príklad blížnych, modlitby   
a iné rozmanité vzájomné služby lásky sú 
neodmysliteľnou súčasťou nášho úsilia o svätosť a 
dokonalosť života. Veľmi ťažko by sme sa stali svä-
tými, keby nám v tom nepomáhali naši blížni. Úspeš-
nosť nášho úsilia o svätosť je priamo úmerná inten-
zite nášho spojenia so spoločenstvom veriacich.  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

 42. týždeň 

SPOLOČENSTVO SO SVÄTÝMI NA ZEMI 
Výrazom „spoločenstvo svätých“ v širokom slova 

zmysle rozumieme celú Cirkev - veľkú rodinu Božích 
detí. Všetky Božie deti, zrodené z Otcovej lásky, 
zjednocuje jedna Hlava - Kristus a oživuje jeden 
Duch Svätý. Celá Cirkev je spoločenstvom podľa 
vzoru Najsvätejšej Trojice, lebo má účasť na spo-
ločnom dobre, ktoré spôsobuje aj spojenie Božích 
detí medzi sebou v láske. Božie deti sa v nej nachá-
dzajú v trojakom postavení. Jedni sú ešte na ceste 
k Otcovi - putujúci, iní sú už oslávení v nebi, a sú aj 
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takí, čo po skončení pozemského života ešte nevidia 
Otcovu tvár a sú v stave očisťovania sa. „Avšak vše-
tci, hoci v rozličnom stupni a nie tým istým spôso-
bom, sme účastní tej istej lásky k Bohu a blížnemu 
a spievame Bohu ten istý chválospev slávy. Všetci 
totiž, čo sú Kristovi a majú jeho Ducha, tvoria je-
dinú Cirkev a sú navzájom spojení v ňom.“ (LG, 49)  

Pre naše posväcovanie ma prvoradý význam 
spoločenstvo, ktoré utvárame medzi sebou my, čo 
ešte putujeme na tejto zemi a sme odkázaní na vše-
strannú pomoc bratov a sestier. Svätý Ján Pavol II. 
v apoštolskom liste Novo millennio ineunte vyzdvi-
huje potrebu budovania spoločenstva medzi Kristo-
vými učeníkmi na prioritu pastoračného programu 
pre Cirkev v treťom tisícročí. „Ak chceme byť 
verní Božiemu plánu a zodpovedať aj veľkým očaká-
vaniam sveta, v tisícročí, ktoré sa začína, stojí 
pred nami veľká výzva: urobiť z Cirkvi dom a školu 
spoločenstva. Čo to konkrétne znamená? Aj tu by 
sa naša reč mohla stať hneď praktickou, ale vyho-
vieť tomuto podnetu by bolo omylom. Pred plánova-
ním konkrétnych iniciatív treba podporiť spiritua-
litu spoločenstva a umožniť jej, aby sa ukázala ako 
výchovný princíp všade tam, kde sa formuje človek 
a kresťan, kde sa vychovávajú služobníci oltára, za-
svätení, pastorační pracovníci, a kde sa budujú ro-
diny a spoločenstvá. Spiritualita spoločenstva, to je 
predovšetkým zameranie pohľadu srdca na tajom-
stvo tojjediného Boha, ktorý v nás prebýva a kto-
rého svetlo treba vnímať aj na tvári bratov a ses-
tier vedľa nás. Spiritualita spoločenstva znamená 
okrem toho schopnosť cítiť brata a sestru vo viere 
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v hlbokej jednote tajomného tela - Cirkvi, čiže ako 
„niekoho, kto patrí ku mne“, aby som vedel spolu s 
ním prežívať jeho radosti a jeho bolesti, uhádnuť 
jeho želania, postarať sa o jeho potreby a ponúk-
nuť mu pravé a hlboké priateľstvo. Spiritualita 
spoločenstva je aj schopnosť vidieť v druhom pre-
dovšetkým pozitívne prvky, aby sme ho prijímali a 
hodnotili ako Boží dar, a to nielen ako dar pre dru-
hého, ktorý ho priamo prijal, ale aj ako „dar pre 
mňa“. Spiritualita spoločenstva napokon znamená 
vedieť bratovi „urobiť miesto“, niesť si vzájomne 
bremená (Gal 6,2) a premáhať egoistické pokušenia, 
ktoré nás neustále napádajú a budia rivalitu, karie-
rizmus, nedôveru a žiarlivosť. Nerobme si nijaké 
ilúzie: bez tejto duchovnej cesty by vonkajšie pro-
striedky len veľmi málo osožili spoločenstvu. Stali 
by sa bezduchými aparátmi, skôr maskami spolo-
čenstva, ako jeho možnosťami prejaviť sa a rásť.“ 
(čl. 42)  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

43. týždeň 

SPOLOČENSTVO SO SVÄTÝMI V NEBI 
V užšom slova zmysle sa spoločenstvom svätých 

chápe naše spoločenstvo s blaženými v nebi. To sú 
tí naši svätí bratia a sestry, ktorí už dosiahli svoj 
cieľ. Za svätosť v pozemskom živote uskutočňovanú 
láskou už prežívajú blažené videnie Boha z tváre do 
tváre.  

V našom úsilí o svätosť má nesmierny význam 
duchovná pomoc, ktorú nám poskytujú svätí z neba. 
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Naši oslávení bratia a sestry nám pomáhajú najmä 
svojím orodovaním. „Lebo tí, čo sú už v nebi, vzhľa-
dom na svoje dôvernejšie spojenie s Kristom, väč-
šmi posilňujú celú Cirkev vo svätosti... Neprestajne 
orodujú za nás u Otca, pričom predkladajú zásluhy, 
ktoré skrze jediného Sprostredkovateľa medzi Bo-
hom a ľuďmi, Ježiša Krista, získali na zemi... Naša 
krehkosť má teda veľkú oporu v ich bratskej sta-
rostlivosti.“ (LG, 49) Svätý Dominik povedal pri svo-
jom odchode z tohto sveta: „Neplačte, budem vám 
užitočnejší po smrti a budem vám účinnejšie pomá-
hať, ako v tomto živote.“ Podobne sa vyjadrila aj 
svätá Terezka: „V nebi sa budem venovať tomu, aby 
som robila dobro na zemi.“ 

Svätí sú pre nás vzorom, ako nasledovať Krista 
a žiť v Božej láske. Sú našimi pomocníkmi, ktorí nás 
aj príkladom aj orodovaním spájajú užšie s Kristom, 
jediným žriedlom života a svätosti a korunou všet-
kých svätých. Ich bohumilý život, ich čnosti           
a skutky sú akoby životom napísané Kristove 
evanjelium, z ktorého možno čítať a spoznávať 
samého Krista. „V živote tých, čo majú s nami tú 
istú ľudskú prirodzenosť, ale sa dokonalejšie 
premieňajú na obraz Kristov, Boh živo zjavuje svoju 
prítomnosť a svoju tvár ľuďom. V nich on sám sa 
nám prihovára a dáva nám znamenie svojho Kráľov-
stva, ktoré nás mocne priťahuje, keďže máme 
okolo seba toľký oblak svedkov a také potvrdenie 
pravdy evanjelia.“ (LG, 50)  

Koncil učí, že „pamiatku svätých si neuctievame 
iba pre ich príklad, ale ešte viac, aby sa v Duchu 
utužila jednota celej Cirkvi uplatňovaním bratskej 
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lásky. Lebo ako kresťanská vospolnosť putujúcich 
nás privádza bližšie ku Kristovi, tak aj spoločenstvo 
so svätými nás spája s Kristom, ktorý ako Žriedlo    
a Hlava je i zdrojom všetkej milosti a života sa-
mého Božieho ľudu.“ (LG, 50)  

Osobitným dobrodením uctievania svätých v ne- 
bi je ich orodovanie za nás u Boha. Sú našimi pria- 
teľmi a dobrodincami. Milujú nás a z neba pomáhajú 
svojím ustavičným orodovaním. Boh ich prosby vždy 
vypočuje, lebo sú mu milí. Preto sa na nich 
obraciame v modlitbách a prosíme ich o pomoc         
a ochranu. 

„Pravá úcta k svätým nespočíva natoľko v množ-
stve vonkajších úkonov, ale skôr vo vrúcnosti našej 
činnej lásky, ktorou na väčšie dobro naše a Cirkvi 
hľadáme „v styku so svätými príklad, v spoločenstve 
s nimi spolupatričnosť a v orodovaní pomoc.“ (LG, 
50)  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

44. týždeň 

SVÄTÁ BOHORODIČKA - MATKA               
SVÄTÝCH 

Prvé miesto medzi svätými v nebi patrí Panne 
Márii. Jej po Kristovi preukazujeme najväčšiu úctu 
ako vrelo milovanej Matke, ktorá nám z neba po-
máha svojím orodovaním. Jej v plnom a pravom 
slova zmysle prislúcha titul „svätá“. Ale aj ona je 
svätá iba zo svätosti Boha. Panna Mária od prvého 
okamihu svojho jestvovania, od počatia, bola napl-
nená milosťou. Táto milosť bola nevýslovne väčšia 



 - 168 - 

ako tá, ktorú na svoje posvätenie od Boha dostávajú 
anjeli alebo ostatní ľudia. Hodnosť a poslanie Márie 
ako Bohorodičky si žiadali, aby aj milosť, ktorú       
k takémuto poslaniu dostala, bola nad všetky miery.  

„Táto celkom neobyčajná krása svätosti“, kto-
rou je „obdarovaná od prvej chvíle svojho počatia“, 
sa jej dostáva celkom od Krista: „Vzhľadom na zá-
sluhy svojho Syna bola vykúpená vznešenejším spô-
sobom“. Viac, ako ktorékoľvek iné stvorenie ju „Boh 
v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným 
požehnaním“ (Ef 1,3). On si ju „vyvolil v ňom ešte 
pred stvorením sveta, aby bola pred jeho tvárou 
svätá a nepoškvrnená v láske“ (Ef 1,4).“ (KKC, 492)  

Svätosť Panny Márie počas jej pozemského ži-
vota rástla v dvojakom zmysle: vzhľadom na vzrast 
jej posväcujúcej milosti, ktorú si rozmnožovala 
spoluprácou s Bohom, a vzhľadom na prejavy jej 
svätého života. Čo sa týka vzrastu milosti posväcu-
júcej u Panny Márie, rozlišujeme trojaký prameň 
rastu jej milosti. Prvým prameňom rastu milosti      
v Panne Márii sú jej zásluhy, ktoré získavala kona-
ním dobra, uskutočňovaním viery a lásky. Druhým 
prameňom jej osobného posvätenia a vzrastu mi-
losti je tajomstvo vtelenia Božieho Syna, cez ktoré 
dostala nadmieru milostí. Tretím zdrojom Máriinho 
posvätenia sú sviatosti, ktoré prijímala, najmä Eu-
charistia. Treba spomenúť aj prijatie Ducha Svä-
tého na Turíce, ktorý vo zvrchovanej miere naplnil 
dušu Márie milosťou posväcujúcou. 

Máriina svätosť nie je iba bytostného rázu, 
spočívajúca vo vlastnení nadmiery milosti posväcu-
júcej. Jej svätosť má uplatnenie aj v jej ľudskom 
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konaní. Je svätou nielen čo do bytosti, ale aj v čin-
nosti. Má svätý život aj sväté životné prejavy.  

O Máriinej svätosti vydávajú svedectvo jej 
nevýslovné čnosti, ktorými je ozdobená. Je to jej 
neobyčajná pokora, jej nevýslovná poslušnosť, jej 
ohromujúca čistota, ale najmä nad všetko vynika-
júca láska. V realizovaní lásky k Bohu a k ľuďom sa 
celkom napĺňal zmysel Máriinho života. Celý jej po-
zemský život je uskutočnením jej „fiat“ - „nech sa 
mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) 

Panna Mária je nielen svätá matka, ale aj matka 
svätých. Jej svätosť, jej účasť na diele Kristovho 
vykúpenia a postavenie v nebi, nás oprávňuje ju 
považovať za matku všetkých Božích detí - za 
matku svätých. Chce sa tým vyjadriť, že má neza-
stupiteľné postavenie v diele nášho posvätenia.  

Pán Ježiš nám daroval Pannu Máriu za duchovnú 
matku, keď zomieral na kríži slovami: „Žena, hľa 
tvoj syn!“ „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 26-27) Má-
riine materstvo voči jednotlivým veriacim má du-
chovný ráz. Duchovne nás totiž rodí pre Božie krá-
ľovstvo, lebo má mimoriadny podiel na našom vykú-
pení a ospravodlivení.  

Spoločenstvo s Pannou Máriou je veľkou pomo-
cou v našom úsilí o svätosť života. Spočíva v osob-
nom vzťahu voči nej ako detí k matke. Toto detin-
stvo voči Panne Márii uskutočňujeme v rôznych ro-
vinách. Je to v prvom rade utiekanie sa k nej o po-
moc a orodovanie. V tomto zmysle nás k úcte ku 
Panne Márii vyzýva aj dogmatická konštitúcia o Cir-
kvi: „Všetci v Krista veriaci nech sa obracajú na 
Matku Božiu a Matku ľudí s naliehavými a vrúcnymi 
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prosbami, aby ona, ktorá napomáhala prvotiny Cirkvi 
svojimi modlitbami, aj teraz povýšená v nebi nad 
všetkých blažených i anjelov, orodovala v spoločen-
stve všetkých svätých u svojho Syna...“ (LG, 69) 

Detinstvo voči svätej Matke je aj naše úsilie     
o napodobňovanie jej čností. A veriaci nech pamä-
tajú, že opravdivá nábožnosť nespočíva v jalových  
a nestálych citoch ani v akejsi márnej ľahkover-
nosti, ale že vychádza z pravej viery, ktorá nás pri-
vádza k uznaniu vznešenosti Božej Rodičky a po-
báda nás k synovskej láske voči našej Matke a k na-
sledovaniu jej čností. (Porov. LG, 57) Vo vzývaní     
a napodobňovaní Panny Márie spočíva celá naša úcta 
k nej, ako aj jej pomoc v diele nášho posvätenia.  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

45. týždeň 

KRÍZY SVÄTOSTI 
„No tento poklad máme v hlinených nádobách, 

aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my. Zo všetkých 
strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bez-
radní, ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie 
sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme. Stále no-
síme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom 
tele zjavil aj Ježišov život.“ (2Kor 4,7-10) 

Svätosť kresťana môžeme prirovnať k tele-
snému zdraviu človeka. Zdravie je pre človeka 
veľké dobro, ale veľmi krehké a zraniteľné. Ohro-
zujú ho tisíce rôznych činiteľov. Preto si ho človek 
musí chrániť, oň bojovať a si ho zveľaďovať.  
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Sv. Martin, biskup, zobrazený s husou 
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Sú dve formy ochrany zdravia: prevencia            
a liečba. Najlepšie je predchádzať chorobám zdra-
vou životosprávou, hygienou a inými pomôckami za-
chovania zdravia. Ak i napriek starostlivosti o zdra-
vie príde choroba, nastupujú druha forma boja 
proti nej: liečba. Tak je to aj s naším duchovným 
zdravím, ktoré označujeme slovom svätosť. Aj ona 
je krehkým darom, ktorý si musíme opatrovať, roz-
víjať a chrániť pred mnohými ohrozeniami. Nie-
ktoré pochádzajú z našej ľudskej slabosti, iné majú 
svoj pôvod v zlobe sveta a iné sú zasa skúškou našej 
vernosti a lásky.  

Neodmysliteľnou súčasťou nášho úsilia o svä-
tosť a kresťanskú dokonalosť sú skúšky života. Sú 
to predovšetkým prenasledovania pre Kristovo 
meno. Pán Ježiš na ne upozornil a pripravil svojich 
učeníkov: „Keď mňa prenasledovali, budú prenasle-
dovať aj vás.“ (Jn 15,20) „V nenávisti budete          
u všetkých pre moje meno, ale kto vytrvá dokonca, 
ten bude spasený.“ (Mt 10,22) Nepochopiteľné ta-
jomstvo neprávosti pôsobí vo svete a jeho boj je 
namierený proti Kristovi. Zasahuje aj nás, ak je 
Kristus v nás a v našom živote. Trpieť pre Krista je 
pre kresťanov veľkou cťou a vyznačením. Aj apoš-
toli boli radi, že boli uznaní za hodných trpieť po-
tupenie pre Ježišovo meno. (Porov. Sk 5,4) 

Skúšky a trápenia majú dôležitú funkciu v kres- 
ťanskom živote. Hoci sa nám zdá, že sú brzdou 
nášho behu za Kristom, v skutočnosti sú vynikajú-
cim pomocníkom v raste našej svätosti. Svätý Peter 
apoštol napísal: „Preto sa radujete, hoci sa teraz, 
ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, 
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aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia 
ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, 
bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Je-
žiš Kristus.“ (1Pt 1,6-7)  

Skúšky a útrapy pre vieru majú až dvojaký výz-
nam. Ich trpezlivým znášaním vydávame v Duchu 
Svätom svedectvo o Kristovi pred ľuďmi, a tak sa 
stávame spolušíriteľmi jeho evanjelia tým najúčin-
nejším spôsobom. Druhé dobrodenie skúšok a utr-
penia pre Krista je v tom, že je pre nás zdrojom 
zásluh. „Blažení ste, keď vás budú pre mňa potupo-
vať a prenasledovať a všetko zle na vás nepravdivo 
hovoriť - radujte sa a veseľte, lebo vaša odplata je 
hojná v nebi.“ (Mt 5,11-12) 

V skúškach života nie sme vystavení napospas 
zlobe sveta alebo vlastnej slabosti. Apoštol nás uis-
ťuje: „Skúška, ktorá na vás dolieha je iba ľudská.  
A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše 
sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli 
vydržať.“ (1Kor 10,13) 

Pomoc, ktorá nám pomáha prekonávať ťažkosti 
a obstáť v skúškach života, premieňať bolesť         
a trápenia na zásluhy pre nebo, je milosť Ducha 
Svätého. Jeho nám prisľúbil Kristus ako Obhajcu    
a Tešiteľa. On nás ako Tešiteľ povzbudzuje, aby 
nás zármutok utrpenia nesklátil a ako Obranca nás 
posilňuje a háji, aby sme obstáli v skúškach. Viera    
v stálu prítomnosť a pomoc Ducha Svätého - Ob-
hajcu v každodenných útrapách a skúškach pre 
vieru zažehnáva strach, ktorý je veľkým nepriate-
ľom svätosti a lásky. K nebojácnosti nás povzbu-
dzuje Kristus takto: „Nebojte sa tých, čo môžu za-
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biť telo, ale nie dušu! Skôr sa obávajte toho, čo 
môže i dušu i telo zahubiť v pekle!“ (Mt 10,28)  

Práve vďaka skúškam a prenasledovaniam do-
siahli mnohí naši bratia a sestry heroický stupeň 
svätosti. Kniha zjavenia o víťazstve svätých v utr-
peniach a skúškach hovorí tieto slová: „To sú tí, čo 
prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a 
zbielili ich v Baránkovej krvi. Preto sú pred Božím 
trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme.     
A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi. Už 
nebudú hladovať ani žízniť; nebude na nich dorážať 
ani slnko ani iná horúčosť, lebo Baránok, čo je        
v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich 
k prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú 
slzu.“ (Zjv 7,14-17) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

46. týždeň 

OHROZENIA SVÄTOSTI V POKUŠENIACH 
Vážnym ohrozením našej svätosti sú rôzne po-

kušenia k hriechu. Pochádzajú jednak z ľudskej sla-
bosti, ale aj z nástrah nepriateľa našej spásy, zlého 
ducha. Každý človek je zranený dedičným hriechom 
a je náchylný na zlé. Tí, čo berú vážne povolanie     
k svätosti, si musia byť dobre vedomí tohoto 
nebezpečenstva a hľadajú spôsob, ako mu čeliť      
a ako nad pokušením zvíťaziť.  

Pokušenie samo o sebe je pre človeka tajom-
stvom, ktoré apoštol Pavol nazval „tajomstvom ne-
právosti“. Je to vábenie k hriechu, keď sa nám zlo 
falošne javí ako dobro. Nepochádza od Boha, lebo 
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Kristus nás naučil prosiť: „neuveď nás do pokušenia 
ale zbav nás Zlého.“ A svätý Jakub napísal: „Nech 
nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha 
nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepo-
kúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, 
ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, 
keď počne, porodí hriech a keď je hriech doko-
naný, splodí smrť.“ (Jak 1,13-15) 

Udalosť Pánovho pokúšania na púšti je pre kres-
ťana návodom, ako sa v treba v pokušení zachovať, 
ako mu čeliť. Sú to tri rôzne situácie, tri rôzne prí-
činy, ktoré na nás doliehajú a provokujú k hriechu. 
Svätý Ján ich pomenoval „žiadostivosť tela, žiados-
tivosť očí a pýcha života.“ (Porov.1Jn 2, 15-17) 

Kristus nám na svojom pokúšaní na púšti odkryl 
záludnosť a nebezpečenstvá pokušenia a zároveň 
ponúkol aj zbrane a lieky proti nim. „Potom Duch 
vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.        
A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, 
napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal 
mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto ka-
meňov stanú chleby.“ On odvetil: „Napísané je: - 
Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, 
ktoré vychádza z Božích úst.“ Potom ho diabol vzal 
do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu      
a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je 
napísané: - Svojim anjelom dá príkaz o tebe            
a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o ka-
meň.“ Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: - Ne-
budeš pokúšať Pána, svojho Boha.“ a zasa ho diabol 
vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľov-
stvá sveta a ich slávu a vravel mu: „Toto všetko ti 
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dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ 
Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď satan, lebo je napí-
sané: - Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a je-
dine jemu budeš slúžiť.“ Tu ho diabol opustil a prišli 
anjeli a posluhovali mu.“ (Mt 4, 1-11) 

Kristov príklad v pokušení nám ponúka tri hlavné 
zbrane na prekonávanie pokušenia: Božie slovo, 
modlitbu a ochranu Božích anjelov. Pán Ježiš práve 
silou Božieho slova odolával nástrahám zlého ducha. 
Pri každom z troch pokúšaní mu odpovedal slovami 
Svätého písma. „Nielen z chleba žije človek, ale     
z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst....“ 
Svetlo, ktoré vyžaruje z Božieho slova, pomáha 
rozpoznať klamstvo pokušenia a odhaliť falošné 
dobro, ktoré sa nám ponúka.  

Druhou zbraňou proti pokušeniu je modlitba. Pán 
Ježiš ju veľmi odporúčal ako zdroj duchovnej sily. 
„Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. 
Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ (Mk 14,38)     
v modlitbe sa primkýname k Bohu a Božia sila sa 
stáva našou silou. Toto duchovné primknutie k Bohu 
v modlitbe vyjadruje aj úkon adorácie, o ktorom 
hovorí Ježiš pri pokúšaní: „Odíď satan, lebo je na-
písané: - Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a je-
dine jemu budeš slúžiť.“ Modlitbu ako zbraň v poku-
šení nám odporučil najmä tým, že nám v Modlitbe 
Pána vložil do úst prosbu „neuveď nás do pokuše-
nia...“  

Súčasťou nášho zápasu s hriechom a ochrana    
v ohrozeniach pokušenia je aj naše spoločenstvo      
s anjelmi. Anjelov spomína aj udalosť Pánovho pokú-
šania na púšti: „...prišli anjeli a posluhovali mu.“ (Mt 
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4,11) Každý z nás od Boha dostal na ochranu anjela 
strážneho. Aj sám pokušiteľ sa na tieto slová odvo-
lával: „Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa 
na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.“ Ježiš 
tieto slová nevyvrátil, iba svojím postojom a odpo-
veďou na pokúšanie diabla naznačil, že sa nemáme 
opovážlivo spoliehať na ich pomoc. Bolo by to vtedy, 
keby sme sa dobrovoľne vystavovali nebezpečen-
stvu hriechu. Modlitba k anjelovi strážnemu je silná 
zbraň proti pokušeniu a ohrozeniu hriechom. Zvlášť 
modlitba k prvému z anjelov, ochrancovi Cirkvi pred 
nástrahami zla, svätému Michalovi Archanjelovi.  

Všetci dobre vieme, že naším údelom na zemi je 
ustavične zápasiť s hriechom a dosvedčovať aj 
pred svetom svoju vernosť Kristovi. Tento náš ce-
loživotný údel vyjadril svätý Pavol apoštol slovami: 
„...ale zo všetkých strán samé súženie: zvonka boje, 
vnútri úzkosti." (2 Kor 7,5) Ale plný dôvery v Božiu 
pomoc dodáva: „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? 
Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie, hlad 
alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je 
napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, po-
kladajú nás za ovce na zabitie.“ Ale v tomto všet-
kom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.  
A som si istý, že ani smrť ani život, ani anjeli, ani 
kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani 
mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvo-
renie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, 
ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 
8,35-39) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 
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47. týždeň 

HRIECH - NEPRIATEĽ SVÄTOSTI 
Svätosť kresťana je nezlučiteľná s hriechom. 

Ako voda vyhasína oheň, tak hriech ničí našu svä-
tosť. Preto hriech považujeme za úhlavného nepria-
teľa svätosti a kresťanskej dokonalosti. 

Slovo hriech znie ľuďom našej doby nemoderne. 
Najradšej by ho chceli úplne vyčiarknuť zo svojho 
slovníka. Žiaľ, hriech je prítomný vo svete ako „ta-
jomstvo neprávosti“ a otravuje život jednotlivca     
i celej ľudskej spoločnosti, Poznať hriech a sa mu 
brániť je jedna z najvážnejších úloh pre tých, ktorí 
vykročili na cestu svätosti. 

Hriechom je konanie človeka proti vlastnému 
svedomiu. Je to slovo, čin, alebo túžba, ktoré sa 
protivia Božiemu prikázaniu. Zlobu hriechu poznáme 
najlepšie v jeho následkoch. Hriech je nedostatok 
opravdivej lásky voči Bohu a voči blížnemu i voči 
sebe, ktorá pochádza zo zlej náklonnosti k určitým 
dobrám. Jeho dôsledky sa prejavujú na samom 
hriešnikovi. Hriech zraňuje človeka a negatívne sa 
dotýka aj spolužitia medzi ľuďmi. Najvážnejší dô-
sledok hriechu je to, že je urážkou Boha. Narušuje 
alebo celkom ničí naše spoločenstvo s Otcom. 
Hriech sa stavia proti Božej láske k nám a odvracia 
od nej naše srdcia.  

Podstatou hriechu je neposlušnosť voči Bohu. Aj 
osobný hriech človeka, podobne ako prvý hriech 
prarodičov, je neposlušnosťou, vzburou proti Bohu, 
prejavom vôle ľudí byť „ako Boh“, ktorí poznajú a 
rozhodujú o tom, čo je dobro a zlo (Porov. Gn 3,5). 
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Hriech je teda neusporiadanou láskou k sebe až po 
opovrhovanie Bohom. V každom hriechu prevláda 
sebectvo človeka nad láskou k Bohu i k druhému 
človekovi. (Porov. KKC, 1849-1850)  

Nie všetky hriechy, ktorých sa ľudia dopúšťajú, 
sú rovnaké. Jestvuje veľká rozmanitosť hriechov, 
ktoré rozlišujeme podľa rozličných hľadísk a krité-
rií. Sväté písmo nám predkladá viaceré zoznamy 
hriechov. V liste Galaťanom stavia svätý Pavol 
skutky tela proti ovociu ducha: „A skutky tela sú 
zjavné; je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, mod-
loslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, 
hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, 
hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, 
ako som už povedal, že tí, čo robia také veci, nedo-
siahnu Božie kráľovstvo.“ (Gal 5,19-21)  

Koreň hriechu je v ľudskom srdci, v jeho 
slobodnej vôli, ako nás to učí Kristus: „Lebo zo 
srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzolož-
stvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. 
Toto poškvrňuje človeka.“ (Mt 15,19-20) v srdci 
sídli tiež láska ako základ čistých a dobrých skut-
kov. Práve ju zraňuje hriech. (Porov. KKC, 1853) 

Najdôležitejšie je rozlišovanie hriechov podľa 
ich závažnosti na ťažké a ľahké, ktoré zvykneme 
označovať aj za veľké a malé, smrtiace a raniace 
alebo všedné. Smrtiace hriechy ničia Boží život       
v človekovi a pretrhávajú spojenie s Bohom. Sú naj-
vážnejšou agresiou proti svätosti človeka. 

„Ťažký hriech ničí lásku v srdci človeka závaž-
ným prestúpením Božieho zákona. Odvracia človeka 
od Boha, ktorý je jeho posledným cieľom. Pred Bo-
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žou blaženosťou uprednostňuje nejaké nižšie 
dobro. Všedný hriech ponecháva lásku, i keď ju 
uráža a zraňuje.“ (KKC, 1855)  

K tomu, aby nejaký hriech bol hriechom smrteľ-
ným, musia byť splnené tri podmienky: prestúpenie 
Božieho prikázania v závažnej veci vedome a celkom 
dobrovoľne, úmyselne. 

Ľahkého hriechu sa dopustí ten, kto v menej zá-
važnej veci nezachová mieru predpísanú mravným 
zákonom, alebo kto neposlúchne prirodzený zákon 
hoci v závažnej veci, ale bez plného poznania a úpl-
ného súhlasu. 

Všedný hriech oslabuje lásku, znamená nezria-
denú náklonnosť k stvorenému dobru, zabraňuje 
duši postupovať v cvičení sa v čnosti a uskutočňo-
vaní mravného dobra. Človek si tak zasluhuje časné 
tresty. Dobrovoľný všedný hriech, ktorý zostáva 
bez ľútosti, nás pomaly pripravuje aj na smrteľný 
hriech. Ľahkým hriechom sa však neprotivíme Božej 
vôli a Božiemu priateľstvu a neprerušujeme spolo-
čenstvo s Bohom. (Porov. KKC, 1852-1853) 

Svätý Augustín o všedných hriechoch napísal: 
„Kým človek žije v tele, nemôže sa vyhnúť kaž-
dému, prinajmenšom všednému hriechu. Ale hriechy, 
ktorým hovoríme ľahké, nepovažuj za neškodné. Aj 
keď ich považuješ za také, tras sa, keď ich počítaš. 
Veľký počet malých predmetov vytvorí veľkú hro-
madu. Veľký počet kvapiek naplní rieku. Veľký po-
čet zŕn naplní sýpku. Akú máme teda nádej? Predo-
všetkým spoveď.“ (In epistulam Johannis ad Parthos 
tractatus, 1)   
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Niekedy sa hovorí o „hlavných hriechoch“. Rozu-
mieme nimi neresti, ktoré sa rodia opakovaním hrie-
chov. Sú to hlavné náklonnosti k zlému: pýcha, la-
komstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a leni-
vosť. Tieto neresti zatemňujú svedomie a narúšajú 
hodnotenie dobra a zla v konkrétnych situáciách     
a „uspôsobujú“ človeka na páchanie nových hrie-
chov. 

Každý hriech má aj spoločenský rozmer. Nielen 
tým, že ľudia sú často spoluvinníkmi zla, ale aj 
preto, že hriech škodí aj tým, ktorí sa ho vôbec ne-
dopustili práve pre spolupatričnosť ľudí a ich mno-
horakú vzájomnosť. Hriech je síce osobnou skutoč-
nosťou, ale nie „súkromnou záležitosťou“. Dotýka 
sa vždy aj druhých a ubližuje celej Cirkvi. Hovoríme 
aj o „sociálnych hriechoch“ a o „štruktúrach hrie-
chu“, ako je to napríklad v organizovanom zločine 
alebo v nastolení nespravodlivého poriadku v spo-
ločnosti.  

Pravé poznanie hriechu je možné len vo svetle 
viery. Ak vnímame hriech cez pohľad na Kristovo 
umučenie, v ktorom jeho milosrdenstvo víťazí nad 
hriechom, spoznávame spurnosť a mnohorakosť 
jeho zla. Vo svetle Kristovho kríža sa najľahšie        
v srdci rodí priznanie viny a túžba po odpustení 
spáchaného zla.  

Aj na svätých dolieha ohrozenie hriechu. Svätý 
Pavol apoštol napísal: „Preto kto si myslí, že stojí, 
nech si dáva pozor, aby nepadol.“ (1Kor 10,12) 
Poznanie zloby hriechu privádza kresťana k dvom 
radikálnym postojom voči nemu: k odmietaniu          
a k oplakávaniu. 
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Hriech, najmä ťažký, treba nekompromisne od- 
mietať a proti nemu bojovať. Odmietavý postoj     
k hriechu sa týka tak nášho osobného hriechu, ako 
aj hriechov, ktorých sa dopúšťajú iní ľudia. V zloži-
tých a neprehľadných okolnostiach života musíme 
dávať pozor na tzv. cudzie hriechy. Rozumieme nimi 
také hriechy, ktorých sa dopúšťajú naši blížni, ale 
my sami môžeme mať na ich hriechoch účasť a ne-
sieme za ne zodpovednosť. Katechizmus spomína 
tieto: máme na nich dobrovoľnú a priamu účasť; - 
ich prikazujeme, radíme, chválime alebo ich skutky 
schvaľujeme; - ich neodhalíme alebo im nezabrá-
nime, keď je to našou povinnosťou; - chránime tých, 
čo robia zlo. (Porov. KKC, 1858) 

Odmietať hriech znamená predovšetkým proti 
nemu bojovať. K zápasu s hriechom sme sa zaviazali 
krstným sľubom. Svätý Pavol nás povzbudzuje do 
tohto boja s hriechom v liste Efezanom: „Napokon 
upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si 
Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. 
Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s knie-
žatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto tem-
ného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. 
Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň 
zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: 
bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spra-
vodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium 
pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým 
môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! a zobe-
rte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie 
slovo! Vo všetkých modlitbách a prosbách sa mod-
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lite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo 
bdejte a proste za všetkých svätých!“ (Ef 6,10-18) 

Pre nešťastníkov, ktorí sa z ľudskej slabosti 
alebo neopatrnosti ocitli v ťažkom hriechu je len 
jediný možný postoj k hriechu, a to je úprimná ľú-
tosť a pokánie. Nech s kajúcim Dávidom volajú: 
„Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrden-
stvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprá-
vosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od 
hriechu.“ (Ž 51,3-4) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

48. týždeň 

SVÄTOSŤ SA OBNOVUJE V POKÁNI 
 „...máte odložiť starého človeka s predošlým 

spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žia-
dosťami do skazy, a obnovovať sa duchovne preme-
nou zmýšľania, obliecť si nového človeka, ktorý je 
stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej 
svätosti.“ (Ef 4,22-24) 

Najlepšie by bolo, keby človek po krste usta-
vične rástol v prvotnej svätosti. Vytrvať v krstnej 
svätosti je však osobitná milosť. Nie každému sa 
jej dostáva. Pre väčšinu kresťanov je cesta k svä-
tosti a dokonalosti života spojená s prejavmi ľud-
skej slabosti a s pádmi do hriechu. Neúspech          
a vlastná hriešnosť nás však nemá odradiť od usku-
točňovania povolania k svätosti. Kristus nám pre 
posvätenie života nezanechal iba vodu krstu, ale aj 
slzy pokánia. Tým, čo po krste upadnú do ťažkého 
hriechu, je v Cirkvi ustavične otvorený prameň Bo-
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žieho milosrdenstva vo sviatosti pokánia. Vďaka 
daru pokánia je vždy možná obnova narušenej a po-
škodenej svätosti. 

Slovo „pokánie“ je v skutočnosti len iné pomeno-
vanie úsilia o svätosť života. Povolanie k svätosti je 
identické s povolaním k ustavičnému pokániu. Sú to 
len rôznoznejúce slová, ale s jediným obsahom. 
Kristus Pán hneď na začiatku svojho verejného vy-
stúpenia ohlásil pokánie ako hlavnú náplň kresťan-
ského povolania. „Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: 
„Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľov-
stvo.“ (Mt 4,17) V redakcii Markovho podania na-
chádzame túto formuláciu príkazu o pokání: „Ježiš 
prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: 
„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Ka-
jajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1,14-15) Zmysel slov 
„kajať sa - robiť pokánie“ najvýstižnejšie vyjadruje 
grécky výraz „metanoete“ - zmeňte sa, zmeňte 
zmýšľanie. Pokánie v svojej podstate je obrátenia 
srdca.  

Pri pokání ide teda o vnútornú premenu človeka. 
Svätý Pavol apoštol na vystihnutie pokánia používa 
obraz vyzliekania starého a obliekania nového. 
„Máte odložiť starého človeka s predošlým spôso-
bom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami 
do skazy, a obnovovať sa duchovne premenou zmýš-
ľania, obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený 
podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti.“ (Ef 
4,22-24) Aj prvotné pokánie uskutočnené v krste 
nazval takto: „Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kris-
tovi, Krista ste si obliekli.“ (Gal 3,27) 
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Pre pochopenie tohoto obrazu pokánia je po-
trebné uviesť niekoľko základných skutočností       
o človekovi. Hriechom Adama - dedičným hriechom 
- bola ľudská prirodzenosť zranená a poškodená. 
Človek stratil pôvodnú svätosť, do ktorej ho uviedol 
Boh po stvorení darom milosti posväcujúcej. Nie-
lenže stratil pôvodnú svätosť, ale stal sa aj hrieš-
nym. Každý z nás ľudí nesie na sebe následok pr-
votnej viny Adamovho hriechu. Výnimkou je Panna 
Mária nepoškvrnene počatá. „Naozaj som sa v ne-
právosti narodil a hriešneho ma počala moja mať.“ 
(Ž 51,7) Hriešnosť je výraz, ktorým sa obyčajne 
rozumie hneď viac skutočností. Najprv je to stav 
človeka bez posväcujúcej milosti. Hriešnosťou 
rozumieme aj neprítomnosť znakov svätosti a do-
konalosti, t.j. že človek nemá mravné náležitosti 
patriace k dôstojnosti jeho osoby - prirodzené ľud-
ské dokonalosti. Najčastejšie sa hriešnosťou chápe 
náchylnosť človeka na zlé.  

Následkom dedičného hriechu je každý z nás 
náchylný na hriech, lebo máme zatemnený rozum     
a oslabenú vôľu. Len s ťažkosťami poznávame 
dobro a len s námahou sa preň rozhodujeme a ho 
konáme. Konštatuje to aj Apoštol: „Viem totiž, že 
vo mne, to jest v mojom tele, nesídli dobro; lebo 
chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie. 
Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, 
ktoré nechcem. No ak robím to, čo nechcem, už to 
nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. Badám 
teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro, je mi 
blízko zlo. Podľa vnútorného človeka s radosťou 
súhlasím s Božím zákonom; ale vo svojich údoch po-
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zorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej 
mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je 
v mojich údoch. Ja nešťastný človek! Kto ma vyslo-
bodí z tohoto tela smrti?“ (Rim 7,18-24) 

Pokánie je prekonávanie hriešnosti vo všetkých 
jej významoch. Pokánie je aj odstránenie aktuál-
neho hriechu a nadobudnutie milosti posväcujúcej, 
je aj nadobúdaním znakov svätosti a dokonalosti      
a je aj zápasom s náchylnosťou k zlému a nado- 
búdaním si čností, t.j. schopností pravidelne           
a s ľahkosťou robiť dobro.  

Pokánie je činnosť človeka, ktorá má vlastne 
dve fázy. Odstraňovanie toho, čo k nám nepatrí       
a nadobúdanie toho, čo máme mať, aby sme mohli 
byť ľuďmi podľa Božieho zámeru a obrazu. Pokánie 
je teda vyzliekanie hriešnosti a obliekanie sa do 
svätosti. Keďže vzorom svätosti a opravdivej ľud-
skosti je jedine Kristus, pokánie nie je nič iné, ako 
obliekanie sa do Krista, pripodobňovanie sa jeho 
obrazu. Pokánie teda nie je jednorazový úkon, ale 
celoživotná úloha. Je to naša každodenná činnosť, 
kým v nás nebude stvárnený Kristus. (Porov. Gal 
4,19) Táto méta svätosti je bez pokánia neuskutoč-
niteľná.  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

49. týždeň 

POKÁNIE AKO ČNOSŤ 
Naše stále úsilie meniť svoju osobu na Kristovu 

podobu v nás utvára istú spôsobilosť robiť pokánie. 
V tomto zmysle hovoríme o pokání ako o čnosti. Po-
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kánie ako čnosť spočíva v úsilí človeka o stále do-
konalejšie obrátenie sa k Bohu, o nápravu a polepše-
nie života. Čnosť pokánia je aj stály, odmietavý 
postoj k hriechu, ale aj plodná aktivita konať 
dobro, rozvíjať a nadobúdať stále plnšiu svätosť     
a dokonalosť kresťanského života.  

Čnosť pokánia má v našom živote dvojaké zame-
ranie. Obracia sa do našej minulosti poškvrnenej 
hriechmi a chce naprávať, čo sme nimi pokazili. Je 
zároveň nasmerovaná aj do budúcnosti, aby nás 
ochránila od nebezpečenstva nových hriechov. Pô-
sobí v nás terapeuticky i preventívne. Opravdivá 
čnosť pokánia sa nevyčerpáva len vlastnou osobnou 
hriešnosťou, ale má vždy aj spoločenský rozmer. Je 
nasmerovaná nielen proti vlastným hriechom, ale 
zápasí aj s hriechmi, ktoré ničia dobro blížnych. 
Vyplýva to z podstaty lásky k blížnemu a zo zodpo-
vednosti za nich. Svätí vždy robili pokánie nie len za 
seba, ale aj za hriechy svojich bratov a sestier. 
Bolo by však chybou, keby sme oplakávali len hrie-
chy blížnych a nad vlastnými sa nezarmucovali. Tu 
platí zásada, ktorú vyslovil Kristus: „Prečo vidíš 
smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno 
nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bra-
tovi: „Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka“ - a ty máš  
v oku brvno?! Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo 
svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť 
vybrať smietku z oka svojho brata.“ (Mt 7,3-5) 

Pokánie ako čnosť nám pomáhajú uskutočňovať 
mnohé prostriedky pokánia. Sú to osvedčené ná-
stroje sebavýchovy a zdokonaľovania sa. Sväté 
písmo a skúsenosť Cirkvi cez stáročia nám ponúkajú 
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mnoho overených pomôcok pri uskutočňovaní život-
ného pokánia. Nášmu obráteniu výdatne slúži číta-
nie alebo počúvanie Božieho slova. Zvlášť Božie 
slovo vtláča nášmu srdcu Kristovu podobu. Je však 
potrebné, aby sme ho vzťahovali na seba a rozjímali 
o ňom. Účinnosť Božieho slova v mysli a v srdci zá-
visí aj na pokore počúvajúceho. Nesmie nastať si-
tuácia, že si začneme namýšľať, že už všetko vieme 
a že už poučenie nepotrebujeme. Posolstvo Božieho 
slova sa nedá nikdy úplne vyčerpať a vždy nás oslo-
vuje novým aspektom pravdy, ktorý sme pred tým 
neobsiahli.  

Ducha pokánia v nás prehlbuje aj častá účasť na 
bohoslužbách, osobná i spoločná modlitba, rôzne 
kajúcne pobožnosti a úkony. Pokorná modlitba o od-
pustenie i orodovanie za druhých otvára pramene 
Božie milosrdenstva a je zdrojom očisty a posväte-
nia. 

V úsilí o nápravu života veľmi účinne pomáha 
dobročinná láska a konanie skutkov milosrdenstva, 
ako to potvrdzuje výrok svätého Petra apoštola: 
„Lebo láska zakrýva množstvo hriechov.“ (1Pt 4,8) 
Veľkým pomocníkom pokánia je aj pôst a skutky od-
riekania, ako to vyjadruje IV. pôstna prefácia: 
„Lebo ty v nás telesným pôstom krotíš zlé sklony, 
dvíhaš myseľ, udeľuješ silu k čnosti a dávaš od-
menu.“ Súčasťou čnosti pokánia je aj pravidelné 
spytovanie svedomia a časté vzbudzovanie ľútosti 
nad hriechmi. Všetky tieto prejavy kajúcnosti zvyk-
neme nazývať mimosviatostné pokánie.  

Svätý Martin, oroduj za nás. 
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50. týždeň 

POKÁNIE AKO SVIATOSŤ 
Čnosť pokánia - kajúcnosť - treba starostlivo 

odlíšiť od sviatosti pokánia. Sú to dve skutočnosti, 
ktoré úzko medzi sebou súvisia, ale nemožno si ich 
zamieňať. Prejavy čnosti pokánia vychovávajú kres-
ťana pre obrátenie a vedú ho k sviatosti pokánia. 
Nemožno konať sviatostné pokánie bez čnosti po-
kánia, ale ani konanie skutkov pokánia by nebolo 
účinné, ak by neviedlo a nevyúsťovalo vo sviatosti 
pokánia. Ani sebalepšie skutky kajúcnosti nemôžu 
nahradiť sviatostné pokánie. 

Sviatosť pokánia, ktorú menujeme aj sviatosť 
zmierenia, má nezastupiteľné postavenie v úsilí       
o svätosť a jej ustavičnú obnovu a rast. Svätý Ján 
Pavol II. v apoštolskej posynodálnej exhortácii 
Zmierenie a pokánie konštatuje, že sviatosť poká-
nia je u mnohých kresťanov v kríze. Jedným z pre-
javov tejto krízy je práve to, že si niektorí myslia, 
že sviatosť pokánia môžu nahradiť aj iné rozličné 
skutky, že Božie odpustenie možno dosiahnuť aj 
priamo, bez sviatostí. Jestvujú síce aj iné mimo-
riadne cesty k získaniu Božieho odpustenia, ako je 
napríklad dokonalá ľútosť nad hriechmi, ale tá je 
účinná len so zreteľom na sviatosť zmierenia. Môže 
byť náhradou sviatostného zmierenia v nebezpe-
čenstve smrti, ak človek nemá možnosť prijať svia-
tosť odpustenia hriechov. Nemožno však hovoriť     
o dokonalej ľútosti u človeka, ktorý odmieta svätú 
spoveď ako riadnu cestu odpustenia hriechov. 
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Iným prejavom krízy podľa Svätého otca je ne-
správna prax pristupovania mnohých kresťanov       
k sviatosti pokánia. Je to často zvykové a bezduché 
pristupovanie k svätej spovedi, bez vnútorného úsi-
lia o nápravu života. Raz sa tieto nedostatky preja-
vujú v nedostatočnej príprave, či povrchnom spyto-
vaní svedomia, inokedy to je neprítomnosť účinného 
silného predsavzatia, opravdivej vôle zbaviť sa 
hriechu a polepšiť si život, často sa v spovediach 
objavuje neochota kajúcnikov odpustiť blížnym      
a zmieriť sa s bratmi a sestrami, čo tvorí pod-
statný rozmer sviatostného zmierenia. Tieto a po-
dobné krízové javy pristupovania k sviatosti pokánia 
volajú po obnove poznania i praxe tejto vznešenej 
sviatosti. 

Kristus ustanovil sviatosť pokánia na odpustenie 
hriechov spáchaných po krste. Ako je krst nevy-
hnutným prostriedkom spásy na odpustenie hrie-
chov a znovuzrodenie pre nadprirodzený život         
v spoločenstve s Bohom pre nepokrstených ľudí, 
podobne je zasa sviatosť zmierenia nevyhnutnou 
potrebou pre pokrstených, ktorí sa po krste dopus-
tili ťažkého hriechu, ktorým stratili Boží život        
a pretrhli spojenie s Kristom. Bolo by opovážlivé 
domnievať sa, že sa kresťan môže bez tejto svia-
tosti zaobísť. Bolo by to spochybňovanie samej 
spasiteľnej vôle Krista, ktorý túto sviatosť ustano-
vil a Cirkvi zveril.  

Vo sviatosti zmierenia sa stretáva Božie milosr-
denstvo a bieda hriešnika vo sviatostnom úkone od-
pustenia. „Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú na-
vzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Ver-
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nosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne        
z neba.“ (Ž 85,11-12) V tejto sviatosti sa stretá ob-
novená vernosť človeka s milosrdenstvom Boha       
a spravodlivosť vtláča bozk pokoja kajúcnikovi. Ta-
jomstvo tohto stretnutia načrtol Pán Ježiš v podo-
benstve o milosrdnom otcovi a márnotratnom sy-
novi. V ňom Kristus vykreslil nielen biedu hriešnika - 
človeka, ktorý povedal hriechom Bohu „nie“ a vytr-
hol sa z jeho lásky a milosti, ale aj nekonečné milo-
srdenstvo nebeského Otca, ktorý miluje človeka aj 
v jeho poblúdení a túži kajúcnikovi odpustiť. Toto 
podobenstvo načrtáva každému z nás možnosť ná-
vratu z nešťastia a poblúdenia hriechu. Práve vo 
sviatosti pokánia sa uskutočňuje tento návrat k Ot-
covi a k bratom. Človek môže v nej znovu získať, čo 
stratil, ba dostať ešte viac.  

Hriech v nás ničí dielo Božej svätosti započaté 
krstom. Oberá nás o spoločenstvo s Najsvätejšou 
Trojicou a narušuje aj naše spolužitie s veriacimi. 
Ničí naše zásluhy pred Bohom a znemožňuje nám 
večný život. Kristus vo sviatosti pokánia nás nielen 
privádza naspäť k Otcovi, ale nám prinavracia aj 
stratené Božie dary, ako je to v podobenstve zre-
teľne naznačené: „Rýchlo prineste najlepšie šaty     
a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na 
nohy!“ (Lk 15,22) Kajúcnik vo sviatosti pokánia do-
stáva od Boha naspäť dary, ktoré po krste hrie-
chom stratil. Preto túto sviatosť voláme obnova 
krstu alebo aj „druhý krst“. 

Vo sviatosti pokánia dostávame v prvom rade 
odpustenie hriechov. Odpúšťa sa nám aj večný 
trest, ktorý si za ťažké hriechy zasluhujeme. Zos-
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táva však čiastka dočasného trestu. Znovu nadobú-
dame Boží život - milosť posväcujúcu, ktorou sa     
v nás obnovuje spoločenstvo s Bohom. Rozmnožujú 
sa v nás aj vliate cnosti viera, nádej a láska a dary 
Ducha Svätého. Sviatosťou pokánia ožívajú aj naše, 
ťažkým hriechom umŕtvené zásluhy, takže sa nám 
pre nebo počítajú tie dobré skutky, ktoré sme        
v spojení s Kristom urobili pred spáchaním ťažkého 
hriechu. Vo sviatosti pokánia dostávame aj zvláštnu 
posilu - sviatostnú milosť pokánia -, ktorá lieči rany 
po hriechu a pomáha nám vyhnúť sa novým hrie-
chom.  

Pre obnovu svätosti a rast kresťanskej dokona-
losti má veľký význam to dobrodenie sviatosti 
pokánia, ktoré menujeme duchovné vedenie. Pomo-
cou neho môžeme napredovať v kresťanskom ži-
vote, zbavovať sa chýb a zlých náklonností a roz-
víjať kresťanské čnosti. Duchovné vedenie v rámci 
vysluhovania sviatosti pokánia uskutočňuje kňaz - 
spovedník. Jeho používa Duch Svätý ako živý ná-
stroj stvárňovania našej svätosti. Prostredníctvom 
neho nám radí, vysvetľuje nejasné veci, odstraňuje 
pochybnosti a kontroluje naše úsilie o sebavýchovu. 
Preto sa odporúča mať stáleho spovedníka a k svia-
tosti pokánia pristupovať pravidelne, teda aj vtedy, 
keď sme sa nedopustili ťažkého hriechu. V takom 
prípade sa vyznávame z ľahkých hriechov, alebo aj 
z hriechov, ktoré sme už v minulosti vyznali a ktoré 
nám Boh už odpustil. Vtedy sa nám rozmnožuje mi-
losť posväcujúca a dostávame aj sviatostnú milosť 
pokánia. V súvislosti s dobrodením duchovného 
vedenia napísal svätý Efrém výstižné slová: „Poká-
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nie je rebrík, po ktorom zasa vystupujeme tam, od-
kiaľ sme padli.“ 

Ak sa má stať sviatosť pokánia účinným nástro-
jom posväcovania a obnovou našej svätosti, je po-
trebné stotožniť sa v každom ohľade s titulom „ka-
júcnik“. Kajúcnik je taký človek, ktorý pravdivo 
koná pokánie za hriechy. Byť kajúcnikom znamená 
hriechy spoznať a si ich priznať, ľutovať ich a na-
právať. Kajúcnosť predchádza svätú spoveď, spre-
vádza sviatostný úkon a po ňom aj nasleduje. Dušou 
pravej kajúcnosti je ľútosť nad hriechmi. Ona robí 
z hriešnika kajúcnika. Je to bolesť duše nad 
hriechmi. Máme ju vtedy, ak nás trápi, že sme ura-
zili Boha a ublížili bratom. O znakoch úprimnej ľú-
tosti napísal svätý Augustín tieto slová: „Ak to, čo 
ti predtým robilo radosť, naplňuje tvoju dušu hor-
kosťou, a to, čo ťa predtým tešilo, teraz ťa nevý-
slovne trápi, máš pravú ľútosť.“ Súčasťou kajúc-
nosti je silné predsavzatie - vnútorné rozhodnutie 
sa pre Boha a jeho lásku a odmietnutie aj do budúc-
nosti každého hriechu.  

Po prijatí sviatostného pokánia sa naše postave-
nie kajúcnika nekončí. Práve naopak, sviatostným 
rozhrešením sa kajúcnikmi dokonalejšie stávame. 
Rozhrešenie možno považovať akoby za konsekráciu 
kajúcnika - amatéra na kajúcnika - profesionála. Po 
svätej spovedi prežíva kajúcnik dobu zotavenia po 
ťažkej chorobe hriechu. Toto zotavenie spočíva vo 
zvýšenej opatrnosti pred hriechom, ako aj v horli-
vom užívaní liekov proti hriešnosti a prostriedkov 
obnovy svätosti života. Medzi ne patrí najmä pri-
jímanie Najsvätejšej Eucharistie, ktorá je najúčin-
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nejším liekom proti hriešnosti a najkvalitnejšou in-
fúziou svätosti. 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

51. týždeň 

DOBRO SVÄTOSTI 
Niektorí ľudia sa boja svätosti, lebo si myslia, 

že svätým životom prídu o nejaké dobro. Žijú         
v predsudkoch, že svätosť je prekážkou ľudského 
šťastia na tejto zemi. Niekedy sa stretneme až      
s takými krajnosťami, že vraj svätosť je nenormál-
nosťou a že človekovi môže aj uškodiť. Takéto        
a podobné názory na svätosť sú nezmyslom. Svä-
tosť pre každého človeka znamená nevýslovné 
dobro. Dobro svätosti sa nevzťahuje len na budúci 
život po našej smrti, ale má nesmierny dopad už       
v terajšom pozemskom živote človeka. Svätosť sa 
odmeňuje človekovi už teraz v časnom živote, ale 
jej hlavnou odmenou je blažený večný život v nebi.  

Dobro svätosti, ku ktorej nás Boh povoláva, po-
znávame dvojakou cestou: z Písma a zo skúsenosti. 
Najprv z Božích prisľúbení, ktoré nachádzame vo 
Svätom písme. Sám Boh nás nespočetne veľa krát 
uisťuje, že žiť sväto sa vypláca. Takmer každá po-
žiadavka Božieho zákona je vždy spojená s prisľú-
bením. Pekne to ilustruje štvrté Božie prikázanie     
z Desatora: „Cti svojho otca a svoju matku, ako ti 
prikázal Pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho 
trvali a aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá Pán, 
tvoj Boh!“ (Dt 5,16) Čokoľvek od nás žiada Boh, čo 
sa týka svätého života, vždy nás uisťuje prísľubom 
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požehnania a blaženosti. Niekedy je toto Božie vo-
lanie k svätosti spojené priam s varovaním pred 
nešťastím, ktoré nás postihne za jeho odmietnutie. 
„Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil 
som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si 
život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo, 
keď budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne     
a verne sa vinúť k nemu; lebo pre teba to znamená 
život a dlhodobé prebývanie v krajine, o ktorej pri-
sahal Pán, tvoj Boh, Abrahámovi, Izákovi a Jaku-
bovi, že im ju dá.“ (Dt 30,19-20) Sväté písmo na 
nespočetných príkladoch aj dokladá svedectvá        
o tom, že sa každému človekovi vypláca žiť sväto 
podľa Boha. Najlepšie to ilustrujú osudy izrael-
ského národa. Ak bol verný Bohu a zachovával 
Svätú zmluvu, darilo sa mu dobre a Pán ho požehná-
val. Ak sa poškvrnili a odklonili od svätého života 
podľa Zmluvy, prišli na národ pohromy, nešťastia, 
útlak od okolitých národov, ba aj vyhnanstvo           
z vlastnej krajiny.  

Garanciu dobra, šťastného života a hojnej od-
meny za svätý život, vyjadrujú najmä Kristove bla-
hoslavenstvá v evanjeliu. Ešte aj v trápeniach          
a prenasledovaniach môžu svätí nájsť záruku 
spokojného a vyrovnaného života: „Blahoslavení ste, 
keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať  
a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa  
a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak 
prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“ 
(Mt 5,11-12) 

O dobre svätosti nás presviedča aj skúsenosť 
života. Ochrana vlastného zdravia, veľadenie ma-



 - 196 - 

jetku, šťastie rodinného života, Božie požehnanie    
v podujatiach, to všetko sú plody, ktoré za svätosť 
a mravnosť života okusujeme už v tomto živote. 
Vnútorná spokojnosť a pokoj medzi ľuďmi sú pria-
mym darom svätosti. Ešte viac dobro svätosti vy-
niká z našej negatívnej skúsenosti, totiž z jej opaku 
- zo zla vo svete. Hriech neprináša človekovi nič 
dobrého, ani osobne, ani v spoločenskom ohľade. 
Pekne to vyjadril svätý Augustín: „Hriechom sa člo-
vek, ktorý je z ničoho, stáva zasa ničím.“ Odmietať 
svätosť a prikloniť sa k životu v neprávosti hriechu 
je sebevražedný útok človeka na svoj vlastný život 
a svoje šťastie. Mnohé choroby a trápenia, väzenie 
a frustrácia osoby, často i predčasná smrť, sú 
„odmenou“ hriešneho života. A čo povedať o pre-
javoch násilia, lúpeží, vykorisťovania, pošliapavania 
zákona spravodlivosti a všetkých tých strašných 
ohavnostiach, ktoré vidíme vo svete a ktoré na nás 
doliehajú a ničia naše spoločné šťastie? Ony nás 
najlepšie presviedčajú, že svätosť je pre človeka 
lepšia ako ohavnosť hriechu, že láska dáva a nená-
visť berie, že poslúchať Boha je výhodnejšie pre 
človeka a pre celú spoločnosť, ako pohŕdať jeho 
prikázaniami a žiť v otroctve hriechu. 

Pre každého človeka je prirodzené, že v rozho-
dovaní sa za niečo alebo proti niečomu, hľadá dô-
vody a skúma, či sa to vyplatí alebo nie. Prijať po-
volanie k svätosti a dokonalosti života je jedno        
z najvážnejších rozhodnutí človeka. Aj svätý Peter 
apoštol sa ocitol v tomto rozpoložení skúmania dô-
vodov za a proti. So svojimi úvahami sa obrátil na 
Krista: „Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme 
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opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda 
budeme mať?“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím 
vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne 
na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, za-
sadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť 
kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí 
domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku 
alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac       
a bude dedičom večného života.“ (Mt 19,27-29) Pán 
Ježiš Petra nazahriakol ani neodmietol o tejto veci 
s ním hovoriť. Dal jasnú a zrozumiteľnú odpoveď 
nielen jemu, ale nám všetkým, ktorí rozmýšľame     
o dobre svätosti. V jeho odpovedi nachádzame pou-
čenie, že svätosť nie je len pre budúci život v nebi, 
ale že jej dobrodenie znamená prínos a obohatenie 
aj nášho terajšieho časného života. Čoho sa svätý 
zriekne v úsilí o svätosť a dokonalosť svojho ži-
vota, stonásobne získa v inej podobe. „Veru, hovo-
rím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evan-
jelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo 
matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal 
stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, 
sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, 
a v budúcom veku večný život.“ (Mk 10,29-30) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

52. týždeň 

MÚDROSŤ SVÄTOSTI 
Veľkým dobrom svätosti, ktorým sa odmeňuje 

človekovi, čo sa o ňu usiluje, je múdrosť. Zvykneme 
ju nazývať „múdrosť svätých“. Je to zvláštny dar    
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a schopnosť Ducha Svätého, ktorým vieme rozlišo-
vať pravé hodnoty a robiť rozdiel medzi svätým     
a nesvätým. Svätý Augustín definoval múdrosť ako 
umenie poznania toho, čo je dobré a po čom máme 
túžiť, zároveň aj toho, čo je zlé a pred čím máme 
unikať. Múdrosť človeka je v tom, že sa nestratí     
v množine dobier, že ich vie triediť a že vie z nich 
správne vyberať. Povieme, že má správnu hierar-
chiu hodnôt. „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý 
svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo 
vymení človek svoju dušu?!“ (Mt 16,26)  

Byť múdrym múdrosťou svätých nie je totožné 
so vzdelaním a ľudským poznaním. Svätý Pavol roz-
lišuje múdrosť tohto sveta od tej múdrosti, ktorá 
pochádza z Krista: „Nech nik neklame sám seba! Ak 
si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, 
nech sa stane bláznom, aby bol múdry. Lebo múd-
rosť tohoto sveta je pred Bohom bláznovstvom.“ 
(1Kor 3,18-19)  

 Múdrosť svätých je predovšetkým spôsob        
a štýl života podľa vôle Božej. Toto je tá múdrosť, 
ktorou všetko konáme tak, aby sme sa všetkým po-
čínaním zapáčili Bohu. Ako o Boží dar, treba o múd-
rosť ustavične prosiť a po nej túžiť: „Daj mi múd-
rosť prísediacu tvojho trónu, ... aby so mnou bola 
pri mojom konaní a aby som vedel, čo je milé tebe.“ 
(Múd 8,4,10) 

Človek hriechom znevažuje a ničí svoju vlastnú 
dôstojnosť tým, že v sebe znetvoruje Boží obraz. 
Toto poškodenie ľudskej osoby má dopad aj v jeho 
správaní a vo vzťahoch k iným ľuďom. Človek pod 
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vplyvom hriechu stráca ľudskosť a nadobúda akési 
zvieracie spôsoby.  

Pestovaním svätosti sa človekovi prinavracia pô-
vodná dôstojnosť Božieho obrazu. Človek nadobúda 
stále väčšiu a dokonalejšiu bytostnú podobnosť so 
svojím Stvoriteľom. Svätosťou rastie naša ľudská 
dôstojnosť. Vedomie ľudskej dôstojnosti pochá-
dzajúce zo svätosti sa prejavuje aj tak, že máme 
stále viac v úcte dôstojnosť iných ľudských osôb. 
Pod vplyvom vlastnej svätosti vieme priznávať úctu 
a dôstojnosť aj každému človekovi.  

Kristus svätosťou človekovi vtláča opravdivé 
ľudské spôsoby. Poľudšťuje jeho mravy, vracia mu 
ľudskosť. Veď svätosť nie je nič iné, ako osvojovať 
si Kristove spôsoby a obliekať sa do jeho vlast-
ností. „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo 
mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.“ (Mt 11,9) 
Kristova šľachetnosť a jeho ľudskosť nás zvnútra 
mení a zjemňuje. Svätosť človeka humanizuje 
a vracia mu pravé ľudské spôsoby.  

Dielo posvätenia človeka má vplyv aj na celú 
ľudskú spoločnosť. Ozdravuje medziľudské vzťahy 
a napráva aj to, čo zlo narušilo v ľudskej kultúre. 
Svätosť je zošľachťovateľkou ľudskej kultúry. 
Uschopňuje človeka, aby sa kultúrne správal a bol 
aj tvorcom kultúry a opravdivých hodnôt. Svätosť 
sa premieta do všetkých oblastí života ľudskej 
spoločnosti, do sveta práce, ekonomiky, obchodu, 
politiky a kultúry. Svätosť jednotlivcov zošľach-
ťuje celý svet a život v ňom. Svätosť nemožno od-
trhovať od rôznych rovín existencie človeka na 
zemi. Kristus prišiel obnoviť celého človeka, skrz 



 - 200 - 

naskrz, vo všetkých sférach jeho života. Prišiel mu 
vrátiť dôstojnosť, prišiel mu vtlačiť ľudskosť        
a prišiel mu zošľachtiť kultúru a robí to celým die-
lom posvätenia človeka. Každý kresťan uskutočňu-
júci povolanie k svätosti a dokonalosti života, už 
tým samým, že posväcuje seba, prispieva k budova-
niu lepšieho sveta a k rozvoju spoločnosti. Krásne 
to vyjadril sv. Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii 
Reconciliatio et paenitentia: „Každá duša, ktorá sa 
dvíha, dvíha i svet.“ (čl. 15)  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

53. týždeň 

SVÄTOSŤ ZAISŤUJE SPÁSU 
Konečne treba hovoriť o hlavnom ovocí sväto-

sti, ktorým je večná spása. Pán Ježiš povedal uče-
níkom: „No neradujte sa z toho, že sa vám poddá-
vajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapí-
sané v nebi.“ (Lk 10,20) Cieľom všetkého nášho úsi-
lia o svätosť je zaistenie večného života. Večným 
životom rozumieme blažené spoločenstvo s Najsvä-
tejšou Trojicou v nebi. 

Všetky knihy Svätého písma ponímajú spásu ako 
odmenu za svätý a bohumilý život. Svätý Pavol apoš-
tol to vyjadril takto: „Ani oko nevidelo, ani ucho 
nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh 
pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1Kor 2,9) Svätý Ján 
apoštol zasa vyjadril podmienku účasti na živote v 
nebi takto: „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval 
Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto 
nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz 
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sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím bu-
deme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu 
podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. 
Každý, kto má túto nádej v neho usiluje sa byť 
čistý, ako je on čistý.“ (1Jn 3,1-3) 

Svätosť nadobudnutá v pozemskom putovaní 
bude akoby vstupenkou do nebeského kráľovstva     
a blaženého spoločenstva s Bohom a všetkými svä-
tými. „Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; 
odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa 
a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. Blaho-
slavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc 
nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami 
mesta. Vonku zostanú psy, traviči, nemravníci, vra-
hovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a do-
púšťa sa jej.“ (Zjv 22,12-15) 

V nebi budeme šťastní z blaženosti Boha. Bu-
deme naplno zapojení do kolobehu lásky v Najsvä-
tejšej Trojici. Tam sa naplní každá naša túžba         
a zmizne každá bolesť. „Zotrie im z očí každú slzu 
a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti 
viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“ (Zjv 21,4) 

Cenou, ktorou nám treba zaplatiť za večnú 
spásu, je svätosť a jej podstatou je láska k Bohu a 
ku všetkým ľuďom. Od veľkosti lásky bude závisieť 
aj stupeň našej blaženej odmeny. Zmysel všetkého 
nášho úsilia o dobro, našej trpezlivosti a obety, 
nášho umŕtvovania a modlitieb vystihuje liturgická 
modlitba Cirkvi týmito slovami: „Z lásky si človeka 
stvoril, na cestu lásky ho neprestajne voláš, aby si 
mu dal podiel na svojej večnej láske.” 

Svätý Martin, oroduj za nás. 
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ÚVAHY NA MESAČNÉ OBNOVY 
Plášť svätého Martina 

December 2016 

OBLIEKANIE SA DO KRISTA 
Za podklad nášho zamyslenia nech nám poslúži 

jeden z vysvetľujúcich obradov pri slávnosti krstu, 
ktorý má veľké výpovedné posolstvo. Je to úkon ob-
liekania novokrstenca do kresťanského rúcha – odo-
vzdávania krstnej košieľky..  

Symbolika obliekania kresťana do bieleho rú-
cha je prevzatá z Ježišových podobenstiev v evan-
jeliu. Takým je napríklad podobenstvo o svadbe 
kráľovského syna: „Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, 
zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do sva-
dobného odevu. Povedal mu: „Priateľu, ako si sem 
mohol vojsť bez svadobného odevu?“ On onemel. Tu 
kráľ povedal sluhom: „Zviažte mu nohy i ruky a vy-
hoďte, ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie 
zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvole-
ných.“ (Mt 22, 11-14) 

Aj svätý Pavol apoštol použil túto symboliku 
obliekania o nás všetkých pokrstených, keď v Liste 
Galaťanom napísal: „Lebo všetci, čo ste pokrstení    
v Kristovi, Krista ste si obliekli.“ (Gal 3, 27)           
A v Liste Efezanom opäť používa túto symboliku 
obliekania ako spôsob celoživotného pokánia a pri-
podobňovania sa Kristovi: „Vy ste sa tak o Kristovi 
neučili, ak ste vôbec o ňom počuli a v ňom boli vyu-
čení, ako je pravda v Ježišovi, že máte odložiť sta-
rého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa 
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ženie za klamnými žiadosťami do skazy, a obnovo-
vať sa duchovne premenou zmýšľania, obliecť si 
nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha         
v spravodlivosti a pravej svätosti.“ (Ef 4, 20-24) 

V Jubilejnom roku svätého Martina je pre nás 
všetkých najzaujímavejší obraz obliekania, ktorý 
svätý Pavol apoštol použil v Liste Kolosanom. Hovorí 
v ňom o obliekaní do Kristovho milosrdenstva: „Ako 
Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké 
milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a tr-
pezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak 
by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil 
vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, 
ktorá je zväzkom dokonalosti!“ (Kol 3,12-14) 

Keďže milosrdenstvo je najpodstatnejším zna-
kom Krista, náš krst bol navýsosť obliekaním sa do 
jeho milosrdenstva. Tak, ako patrí milosrdenstvo     
k podstate Kristovej osoby a jeho všetkého kona-
nia, práve tak sa musí stať aj prioritou našich 
kresťanských osobností a nášho všetkého konania. 
Možno povedať že slová „milosrdenstvo“ a „kres- 
ťanstvo“ sú synonymá, rôzne znejú, ale vyjadrujú to 
isté. Konať milosrdne je vlastne uskutočňovanie 
krstného kňazstva. To sa týka v prvom rade obsahu 
všetkých služieb ľuďom, ktoré máme konať; ale 
týka sa to aj spôsobu a foriem, ako budete svoje 
služby ľuďom vykonávať. Možno povedať, že milo-
srdenstvo je „matériou“ i „formou“ nášho kresťan-
ského života.  

Náš krst ako obliečka do Kristovho rúcha        
a jeho milosrdenstva nie je teda niečo, čo zostava 
iba na povrchu, ako odev na tele, ale zasahuje celú 
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vašu bytosť a tvorí vo vás novú identitu. Chceme 
tým zdôrazniť, že kresťanmi nie sme len vtedy, 
keď konáme náboženské úkony a pri vykonávaní po-
svätných obradov v kostole. Krst nám dal nový roz-
mer celej našej existencie. Kresťanmi sme aj         
v každej polohe a situácii života ako čítame            
v Písme: „či budeš sedieť vo svojom dome alebo 
cestovať, či budeš líhať alebo vstávať“ (Porov. Dan 
6, 7), kresťanmi sme ma budeme celí a naveky. 
Možno preto svätý Pavol zdôraznil „oblečte si hl-
boké milosrdenstvo“, že má zasiahnuť naše srdce, 
ako by chcel naznačiť, že sa z neho nedá vyzliecť.  

Obliekanie do Krista sa nám odkrýva vo vynika-
júcom príklade milosrdenstva na svätom Martinovi, 
patrónovi nášho biskupstva. On bol zaodetý hlbo-
kým milosrdenstvom už aj predtým, ako sa stal bis-
kupom. Známy je príbeh, keď ešte ako vojak stretol 
pri svojej ceste na koni žobráka, ktorý sa triasol 
zimou. Martin všetko rozdal, nemal pri sebe nič,      
a tak mu dal polovicu svojho plášťa. Vtedy v noci sa 
mu zjavil Pán Ježiš odiaty polovicou plášťa, ktorý 
Martin daroval žobrákovi.. Tak spoznal, že všetko 
dobro, ktoré robíme ľuďom, je prejavom lásky       
k Ježišovi. Neskoršie sa stal biskupom v meste To-
urs, aby v milosrdenstve pokračoval ešte s väčšou 
intenzitou. Je v tom veľká symbolika. Aj my ako Pá-
novi bratia a sestry, oblečení do „plášťa“ Božieho 
milosrdenstva, t.j. do krstného rúcha milosti, máme 
sa vedieť podeliť so svojim „plášťom“ - milosrden-
stvom s našimi bratmi a sestrami. Svojou všetkou 
ľudskou i kresťanskou službou ich budeme odievať 
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do milosrdenstva, aby aj oni boli milosrdní medzi 
sebou.  

Január 2017 

OBLIEKANIE AKO NAPODOBŇOVANIE 
Pán Ježiš nie je iba skutočný Boh, ale aj doko-

nalý človek. Na ňom najlepšie vidíme a poznávame, 
čo je to opravdivá ľudskosť a šľachetnosť. Všetko, 
čo robil aj ako človek, konal najlepšie. Preto mohol 
v evanjeliu vyhlásiť: „Učte sa odo mňa, lebo som 
tichý a pokorný srdcom.“ (Mt 11, 29) Ježiš Kristus 
je pre všetkých ľudí všetkých čias dokonalým vzo-
rom vo všetkom. 

Svätý Peter apoštol vo svojom liste nás vyzýva 
napodobňovať Krista a kráčať v jeho šľapajach: 
„Veď na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás 
a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľa-
pajách.“ (1 Pt 2, 21) Každé Kristovo slovo, každý 
jeho skutok, ktorý vykonal, sú akoby stopy, ktoré 
nám po sebe na tejto zemi zanechal. Keď ho napo-
dobňujeme, kráčame v jeho šľapajách. 

Napodobňovanie Krista privádza ľudí k oprav- 
divej dokonalosti a ľudskosti. Všetci, čo sa chceli 
stať dobrými a svätými, učili sa žiť od Krista. 
Konali všetko podľa jeho vzoru. Nespočetný zástup 
svätých dosvedčuje, že napodobňovanie Krista je 
nie len možné, ale aj veľmi prospešné. Sami svätí, 
tým, že žili podľa Kristovho vzoru, stali sa pre nás 
tiež príkladom kresťanského života. Na svojom ži-
vote verne zobrazovali Kristov život a jeho čnosti. 
Stali sa akoby živou fotografiou Krista. Sám Pán 
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Ježiš si želá a nás k tomu aj vyzýva, aby sme ho 
nasledovali a konali podľa jeho vzoru. Vo večeradle 
to jasne naznačil. „Keď im umyl nohy a obliekol si 
odev, znova si sadol k stolu a povedal: „Chápete, čo 
som vám urobil? Vy ma oslovujete: „Učiteľ“ a „Pane“ 
a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán 
a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden dru-
hému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj 
vy robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn 13, 12-15) 
Svoju výzvu k napodobňovaniu jeho príkladu ukončil 
Pán Ježiš slovami: „Keď to viete, ste blahoslavení, 
ak podľa toho aj konáte.“ (Jn 13, 17) Takto naznačil 
aké výhodné a obšťastňujúce je nasledovať jeho 
príklad. 

Ježiš Kristus je vzorom pre každého človeka. 
Možno ho nasledovať v každom veku, v povolaní      
a dobe. Je vzorom pre deti aj pre dospelých. 
Robotníci sa od neho - Robotníka učia poctivo pra-
covať. Chorí a trpiaci sa od neho učia trpezlivo zná-
šať svoje trápenia. Niet stavu alebo povolania,        
v ktorom by Kristus nebol príťažlivým vzorom po-
kornej a radostnej služby druhým. Kristov príklad 
nestarne. Žili podľa neho kresťania v prvom sto-
ročí, napodobňovali ho ľudia v stredoveku a práve 
tak idú za ním zástupy aj v dnešných časoch. Ježiš 
Kristus má aj dnes po celom svete nespočetné mi-
lióny obdivovateľov a následníkov. 

Stať sa podobným Kristovi nie je lacná vec, ani 
to nemožno urobiť z večera na ráno. Napodobňova-
nie Krista je úporná práca, pri ktorej sa okrem Bo-
žej milosti vyžaduje aj naša vytrvalosť. Úsilie          
o pripodobnenie sa Kristovi sa volá sebavýchova. Je 
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to neúnavná práca na sebe, boj so svojimi chybami   
a nedostatkami a hlavne nadobúdanie si dobrých 
návykov a postojov. Tak sa postupne vtláčajú do 
našej osobnosti Kristove črty, jeho vlastnosti 
a čnosti. 

Dôležitým predpokladom napodobňovania Kris- 
ta je ho stále lepšie poznávať, rozjímať nad jeho 
skutkami a slovami, ako ich zaznamenali sväté 
evanjeliá. 

Svätý Pavol apoštol pochopil, že úsilie kres-
ťana o dokonalosť a svätosť života spočíva v spo-
dobňovaní sa Kristom práve v tom najpodstatnej-
šom, v jeho smrti a zmŕtvychvstaní. „Lebo ak sme    
s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak 
mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní.“ (Rim 5, 5) 
K tejto téme sa vrátil aj v liste Filipanom: „...tým, 
že sa mu pripodobním v smrti, aby som tak nejako 
dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych.“ (Flp 3, 10 - 11) 

Pripodobňovať sa Kristovi v smrti nie je nič 
iné, ako naše ustavičné odumieranie hriechu. Tak 
káže napodobňovať Krista aj svätý Peter apoštol: 
„Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby 
ste kráčali v jeho šľapajách“ (1 Pt 2, 21) Ale toto 
kráčanie v Kristových šľapajách vysvetľuje nasle-
dujúci verš: „On sa nedopustil hriechu, ani lesť ne-
bola v jeho ústach.“ (1 Pt 2, 22) Napodobňovanie 
Krista nás stále viac ponára do veľkonočného ta-
jomstva Krista a rozvíja v nás skutočnosť, ktorá 
začala v nás krstom.  
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Február 2017 

RÚCHO MILOSTI A ČNOSTÍ 
V krstnom obrade je veľavravný úkon, ktorý 

hovorí o Kristovi ako našom „rúchu“, do ktorého je 
kresťan akoby oblečený. „Stal si sa novým stvore-
ním a obliekol si sa v Krista. Prijmi toto biele rúcho 
a prines ho nepoškvrnené pred súdnu stolicu nášho 
Pána Ježiša Krista, aby si mal účasť na večnom ži-
vote.“ Krstná košieľka naznačuje oblečenie dieťaťa 
do Krista, získanie posväcujúcej milosti, ktorá je 
akoby rúchom duše. „Lebo všetci, čo ste pokrstení  
v Kristovi, Krista ste si obliekli.“ (Gal 3, 27) 

Kresťan ako druhý Kristus má za životný cieľ 
a úlohu pripodobňovať sa mu práve nadobúdaním si 
jeho čností. „Lebo ktorých predpoznal, tých aj 
predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, 
aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.“ (Rim 
8, 29) To je to pomyselné obliekanie sa do Krista, 
ako ho spomína svätý apoštol Pavol: „Lebo všetci, čo 
ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.“ (Gal 
3, 27) Byť oblečený do Krista znamená v prvom 
rade mať posväcujúcu milosť v duši, ktorú sám Je-
žiš pripodobnil rúchu v podobenstve o kráľovskej 
svadbe: „Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez sva-
dobného odevu?“ (Mt 22, 12) Za pomyselné rúcho 
považujeme aj čnosti, ktorými sa pripodobňujeme 
Kristovi a sa do neho akoby obliekame. 

Čnosti sú duchovné schopnosti, ktorými sa 
stáva človek schopný pravidelne konať dobro. Sú to 
vypestované „náklonnosti“ k dobrému. Svätý Gregor 
Nyssenský napísal: „Cieľom čnostného života je 



 

 

- 209 - 

stať sa podobným Bohu“. Čnosti tvoria akoby von-
kajšie rúcho, do ktorého je naša vnútorná svätosť 
oblečená. Od úrovne a intenzity jednotlivých čností 
závisí aj stupeň našej osobnej svätosti a dokona-
losti.  

O potrebe pestovať čnosti a tak napredovať 
na ceste kresťanskej dokonalosti napísal svätý Pe-
ter apoštol: „A práve preto vynaložte všetko úsilie 
na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čno- 
sti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanli-
vosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k ná-
božnosti bratskú náklonnosť a k bratskej ná-
klonnosti lásku. Ak toto všetko máte a ak sa to roz-
hojňuje, nebudete nečinnými a neplodnými v pozná-
vaní nášho Pána Ježiša Krista.“ (2 Pt 1, 5-8) 

Ježiš Kristus, jednorodený Boží Syn a Syn člo-
veka, je pre nás mierou dokonalosti a vzorom kaž-
dej čnosti. On sám povedal: „Vezmite na seba moje 
jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný 
srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ (Mt 
11, 29) Súčasťou napodobňovania Krista je aj od-
vaha kráčať za ním po krížovej ceste života. „Kto 
chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj 
kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16, 24) „Cesta k dokona-
losti vedie cez kríž. Niet svätosti bez odriekania    
a duchovného boja. Duchovný pokrok predpokladá 
askézu a sebaumŕtvovanie, ktoré postupne vedú     
k životu v pokoji a k radostiam vo večnej blaže-
nosti.“ (KKC, 2015) 

Jestvujú ľudské čnosti a teologálne (božské) 
čnosti. Ľudské čnosti sú stále a trvalé dokonalosti 
rozumu a vôle, ktoré usmerňujú naše činy, 
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usporadúvajú naše vášne a riadia naše správanie 
podľa rozumu a viery. Nadobúdajú sa a upevňujú 
morálne dobrými a opakovanými činmi. Očisťuje ich 
a povznáša Božia milosť. Hlavné ľudské čnosti sú 
takzvané základné čnosti. Zoskupujú okolo seba 
všetky ostatné čnosti a tvoria základy čnostného 
života. Sú to: rozvážnosť, spravodlivosť, mravná 
sila a miernosť.  

Rozvážnosť uschopňuje rozum, aby vo všet-
kých okolnostiach rozoznával, čo je pre nás skutoč-
ným dobrom, a volil správne prostriedky na jeho 
vykonanie. Riadi ostatné čnosti tým, že im určuje 
normu a mieru. Spravodlivosť spočíva v stálej         
a pevnej vôli dať druhým, čo im patrí. Spravodli-
vosť voči Bohu sa volá „čnosť nábožnosti“. Mravná 
sila zabezpečuje nepoddajnosť v ťažkostiach a vy-
trvalosť v úsilí o dobro. Robí človeka schopným ísť 
až tak ďaleko, že prípadne obetuje vlastný život za 
spravodlivú vec. Miernosť zmierňuje príťažlivosť 
rozkoší, zabezpečuje nadvládu vôle nad pudmi          
a robí človeka schopným zachovať správnu mieru 
pri používaní stvorených dobier.  

Božské čnosti sú viera, nádej a láska. Sú vliate 
človekovi spolu s posväcujúcou milosťou. Robia člo-
veka schopným žiť vo vzťahu s Najsvätejšou Tro-
jicou a sú základom a dušou morálneho konania 
kresťana, lebo oživujú ľudské čnosti. Sú zárukou 
prítomnosti a pôsobenia Ducha Svätého v schopnos-
tiach človeka. 

Viera je teologálna čnosť, ktorou veríme         
v Boha a všetko, čo nám zjavil, a čo nám Cirkev 
predkladá veriť, pretože Boh je Pravda sama. Vie-
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rou sa človek slobodne oddáva Bohu. Preto ten, kto 
verí, usiluje sa poznať a plniť Božiu vôľu, lebo viera 
je „činná skrze lásku“ (Gal 5,6). Nádej je teologálna 
čnosť, ktorou túžime po večnom živote ako po na-
šom šťastí a očakávame ho od Boha. Pritom vkla-
dáme svoju dôveru do Kristových prisľúbení           
a spoliehame sa na pomoc milosti Ducha Svätého, 
aby sme si večný život zaslúžili a vytrvali až do 
konca pozemského života. Láska je teologálna 
čnosť, ktorou milujeme Boha nadovšetko a svojho 
blížneho z lásky k Bohu ako seba samých. Ježiš       
z nej robí nové prikázanie, plnosť Zákona. Láska je 
„zväzkom dokonalosti“ (Kol 3, 14) a základom ostat-
ných čností, ktoré oživuje, podnecuje a usporadúva: 
bez nej „by som nebol ničím“ a „nič by mi neosožilo“ 
(1 Kor 13,2–3). „A tak teraz ostáva viera, nádej, 
láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“ (1Kor 
13, 13) 

Cieľom i odmenou nášho celoživotného oblieka-
nia sa do Krista, do jeho milosti a čností, je náš 
večný život. „Potom som videl; a hľa, veľký zástup, 
ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, 
kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom         
a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha...“ (Zjv 
7, 9-10) 

Marec 2017 

RÚCHO TRPEZLIVOSTI 
Veľmi dôležitým predpokladom svätosti kres-

ťana je účasť na Kristovom kalichu, v tom zmysle, 
ako o ňom hovorí v evanjeliu. Zebedejovi synovia 
žiadali od Ježiša výhody v jeho kráľovstve. Miesto 
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po jeho pravici a ľavici. „Na to im Ježiš povedal: 
„Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja 
pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým 
som ja krstený? Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im 
povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krs-
tom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale 
dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici 
nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripra-
vené.“ (Mk 10,38-40) Piť z kalicha Kristus rozumel 
obrazne. Jedná sa o metaforu, v ktorej kalich sym-
bolizuje utrpenie. Svätosť sa naozaj pije z Kris-
tovho kalicha. Jednak z kalicha Eucharistie, ktorým 
je predrahá Kristova krv, ale aj z kalicha jeho utr-
penia. Medzi týmito dvoma významami kalicha je 
vnútorný súvis. Piť z oboch kalichov je forma účasti 
na tajomstve Kristovho kríža.  

Utrpenie, ktoré nám treba znášať, môže mať 
rozličné podoby. Raz sa ním rozumie prenasledova-
nie pre Krista, ktorého najkrajšou podobou je mu-
čeníctvo. Inokedy sa kalichom utrpenia chápe naše 
vlastne odriekanie a umŕtvovanie - askéza. Do kate-
górie utrpenia patria aj naše choroby a trápenia 
sociálneho, či psychologického rázu. To sú všetko 
rozličné formy účasti na Kristovom kríži. 

Všetci tí, čo sa podujímajú na cestu svätosti, 
majú vedieť, že je to „krížová cesta“. „Kto chce ísť 
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň 
svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9,23) Svätý Pavol 
apoštol dobrovoľnú askézu označuje za zomieranie. 
„Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na 
našom tele zjavil aj Ježišov život. A tak kým ži-
jeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, 
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aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom 
tele. V nás teda účinkuje smrť, vo vás život." (2Kor 
4,10-11) A v liste Galaťanom túto istú myšlienku 
vyjadril takto: „S Kristom som pribitý na kríž. Už 
nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2,19-20)  
A v tom istom liste život posvätený askézou 
charakterizoval takto: „Tí, čo patria Kristovi Ježi-
šovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.“ (Gal 
5,24) 

Ku Kristovmu utrpeniu nás pridružujú najme 
rozličné choroby a trápenia, ktoré na nás prichá-
dzajú. Ich prapríčinou je hriech. Človek môže zná-
šať telesné choroby a bolesti aj bez vlastnej viny. 
Podľa piateho Božieho prikázania je povinný sa       
o zdravie starať a proti chorobám bojovať. Ak 
stratí zdravie, má povinnosť dať sa liečiť. Bolesť  
a utrpenie môžeme však využiť v úsilí o seba 
posvätenie. Trpezlivým znášaním chorôb a trápení 
spájame svoje utrpenie s Kristovým výkupným 
utrpením na kríži, podľa slov Apoštola: „Teraz sa 
radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele 
dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho 
telo, ktorým je Cirkev.“ (Kol 1,24) 

„Cesta k dokonalosti vedie cez kríž. Niet 
svätosti bez odriekania a duchovného boja. Du-
chovný pokrok vyžaduje askézu a umŕtvovanie, 
ktoré postupne vedú k životu v pokoji a radosti bla-
hoslavenstiev. „Kto vystupuje, nikdy sa nezastavuje, 
znova a znova začína a nikdy neskončí…začínať. Kto 
vystupuje, neprestáva túžiť po tom, čo už pozná.“ 
(KKC, 2215)  
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Pána Ježiša v našich modlitbách často oslovu-
jeme menom „Príklad čností“. Kristus ako človek bol 
ozdobený čnosťami. Jeho čnosti možno pripodo-
bniť prekrásnemu rúchu, do ktorého bola jeho ľud-
ská prirodzenosť akoby oblečená.  

Z čností, ktoré mal Kristus, treba vyzdvihnúť 
najmä tieto: láska k Bohu, láska a milosrdenstvo      
k ľuďom, poníženosť, poslušnosť, nevýslovná ľud-
skosť, láskavosť, trpezlivosť, tichosť, poslušnosť, 
trpezlivosť a nenávisť k hriechu.  

Nad príkladom Ježišových čnosti, najmä tr-
pezlivosti, sa zamýšľal svätý Tomáš Akvinský: 
„Prečo musel Boží Syn za nás trpieť? Vcelku sú dve 
veľké príčiny: prvou je, aby nám dal liek proti hrie-
chom, a druhou, aby nám dal príklad, ako máme žiť. 

Liek preto, lebo v Kristovom utrpení nachá-
dzame liek proti všetkým zlám, do ktorých upadáme 
pre svoje hriechy. 

Ale úžitok nie je menší ani vtedy, keď ide o 
príklad. Veď Kristovo utrpenie stačí, aby od zá-
kladu stvárnilo náš život. Lebo kto chce žiť doko-
nale, nemusí robiť nič iné, ako pohŕdať tým, čím 
pohrdol Kristus na kríži, a túžiť po tom, po čom tú-
žil Kristus. Veď na kríži nechýba nijaký príklad 
čnosti.  

Ak hľadáš príklad lásky: „Nik nemá väčšiu 
lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich pria-
teľov.“ To urobil Kristus na kríži. A keď dal za nás 
svoj život, nemá byť ťažké prijať pre neho akékoľ-
vek zlo. 

Ak hľadáš trpezlivosť, nájdeš na kríži tú 
najvynikajúcejšiu. Trpezlivosť môže byť veľká        
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z dvoch hľadísk: buď tým, že niekto trpezlivo znáša 
niečo ťažké, alebo tým, že znáša niečo, čomu by sa 
mohol vyhnúť, a nevyhýba sa. A Kristus toho zniesol 
na kríži veľa a trpezlivo, lebo „keď trpel, nevyhrá-
žal sa; viedli ho ako ovcu na obetu a on neotvoril 
ústa“. Kristova trpezlivosť na kríži je teda veľká: 
„Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, 
s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa 
viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal 
na seba kríž a pohrdol potupou.“ 

 Ak hľadáš príklad pokory, pozri na Ukrižova-
ného: veď Boh sa dal súdiť za vlády Poncia Piláta    
a zabiť. 

Ak hľadáš príklad poslušnosti, nasleduj toho, 
ktorý sa stal poslušným Otcovi až na smrť: „Lebo 
ako sa neposlušnosťou jedného,“ to jest Adama, 
„mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jed-
ného sa mnohí stali spravodlivými.“ 

Ak hľadáš príklad, ako pohŕdať pozemskými 
vecami, nasleduj toho, ktorý je „Kráľ kráľov a Pán 
pánov, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti 
a poznania,“ a na kríži bol nahý, posmievaný, opľutý, 
zbičovaný, tŕním korunovaný a nakoniec octom         
a žlčou napájaný.  

Nepachti teda za šatmi a bohatstvom, veď 
„delia si moje šaty“; ani za poctami, veď ja som za-
kúsil posmech a týranie; ani za hodnosťami, veď   
„z tŕnia uplietli korunu a položili mi ju na hlavu“; ani 
za rozkošami, lebo „keď som bol smädný, napojili 
ma octom“. 
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Apríl 2017 

RÚCHO DOBROTY 
„Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý 

jedine Boh.“ (Mk 10, 18)  
Predstavme si novinára, ktorý by v časoch Je-

žišovho pôsobenia na tejto zemi vykonával anketu 
medzi ľuďmi. Keby sa spytoval na Ježiša, čo si       
o ňom myslia a aký je, isto by dostal od všetkých 
jedinú odpoveď: Ježiš z Nazaretu je dobrý. Takto 
by naisto odpovedali chorí, ktorých Ježiš uzdravil, 
detí ktoré požehnával, chudobní, ktorých si vážil, 
hriešnici, ktorým odpúšťal. Takúto mienku o Pánovi 
Ježišovi mal aj bohatý mládenec, o ktorom píše 
evanjelium: „Keď sa vydával na cestu, k nemu pri-
behol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ 
dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný ži-
vot? Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma nazývaš dob-
rým? Nik nie je dobrý jedine Boh. Poznáš prikáza-
nia: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebu-
deš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho 
otca i matku! Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto 
všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš 
naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte 
chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chu- 
dobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď        
a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odi-
šiel zarmútený, lebo mal veľký majetok.“ (Mk 10, 
17-22)  

Pán Ježiš v odpovedi bohatému mládencovi ne-
tvrdil, že nie je dobrý, ale že prameňom každej 
dobroty je jedine Boh. Keďže je pravým Bohom       
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i skutočným človekom, je naozaj dobrý aj ako Boh    
i ako človek. Jeho dobrota spočíva v tom, že všet-
kým robil dobre. „Dobre robí všetko: aj hluchým 
dáva sluch aj nemým reč.“ (Mk 7, 37) Alebo inde 
čítame: „Dobre robil a uzdravoval všetkých posad-
nutých diablom, lebo bol s ním Boh.“ (Sk 10, 38)  

Ježiš sa neprejavil ako dobrý iba k ľuďom po-
čas svojho pozemského života. On neprestal byť 
dobrým. Je dobrý aj k nám. Z jeho dobroty máme 
všetci osobnú skúsenosť. Prejavil ju voči nám, keď 
nás v krste prijal za svoje deti. Vo svätej omši sa 
za nás obetuje, dáva sa nám vo svätom prijímaní, vo 
sviatosti pokánia nám odpúšťa hriechy, stále na nás 
myslí, ochraňuje nás, pomáha nám, požehnáva nás     
a dáva nám všetko, čo potrebujme.  

Jeho dobrota nás zaväzuje, aby sme mu za ňu 
ustavične ďakovali a všetkým ľuďom ohlasovali, že 
je dobrý. Návodom k tomu sú aj slová žalmu: 
„Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný 
človek, čo sa utieka k nemu.“ (Ž 34, 9) 

Pán Ježiš si želá, aby sme jeho dobrotu 
napodobňovali a boli aj sami dobrí. Byť dobrým na 
Ježišov spôsob znamená konať dobré skutky. „Nech 
tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na 
nebesiach.“ (Mt 5, 16) 

Dobrý skutok je uvážené a slobodné konanie 
človeka, ktoré sa zhoduje s Božou vôľou (so svedo-
mím). Dobré skutky rozlišujeme na prirodzené        
a nadprirodzené. Prirodzenými dobrými skutkami 
rozumieme tie, ktoré človek vykonal bez stavu po-
sväcujúcej milosti. Tieto skutky osožia iba pre po-
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zemský život. Nadprirodzené dobré skutky sú tie, 
ktoré sme vykonali v spojení s Kristom. Osožia nám 
aj v pozemskom živote a získavajú nám zásluhy pre 
nebo. Kvalita dobrého skutku závisí ešte od dvoch 
vecí: od úmyslu, pre ktorý dobro konáme, ale aj od 
námahy a intenzity lásky, s akou dobro vykonávame.  

Dobrý úmysel je správna pohnútka (dôvod), pre 
ktorý konáme dobrý skutok. Dobrým úmyslom môže 
byť: oslava Boha, nezištná láska, vďačnosť, poká-
nie, vynáhrada za hriechy a pod. Hodnotu dobrého 
skutku môže pokaziť zlý úmysel, napr. predstiera-
nie, že sme dobrí, alebo túžba po ľudskej chvále, 
pýcha a pod. Pán Ježiš o tom povedal: „Dajte si po-
zor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, 
aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu         
u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 6,1) 

Základné druhy dobrých skutkov sú almužna, 
modlitba a pôst. Almužna sú všetky skutky lásky      
k blížnemu (dobročinnosť). Dávať almužnu chudob-
ným je svedectvom bratskej lásky; je aj vykonáva-
ním spravodlivosti, ktoré sa páči Bohu. Modlitbou 
rozumieme všetky skutky nábožnosti. Pôst sú zasa 
všetky naše skutky odriekania a sebazaprenia. Má 
dôležité miesto v živote kresťana. Je znakom poká-
nia a svedectvom lásky voči Bohu. Postiť sa môžeme 
nielen od jedla a nápojov, ale aj od iných vecí (tele-
vízia, sladkosti, fajčenie, alkohol a podobne). Pôstu 
dávame aj meno askéza. Odriekanie poznáme po-
vinné a dobrovoľné. Dobrodenie pôstu a kresťan-
skej askézy zhrňuje IV. pôstna prefácia slovami: 
„Lebo ty v nás telesným pôstom krotíš zlé sklony, 
dvíhaš myseľ, udeľuješ silu k čnosti a dávaš od-
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meny.“ Svätý Gregor Veľký napísal: „Pôstom sa 
majú zničiť hriechy, nie telo“. 

Máj 2017 

RÚCHO ČISTOTY 
 Jestvuje jedna čnosť, ktorú obrazne zvlášť 

považujeme za duchovné rúcho dobrého a pekného 
človeka, a to je čistota. V mesiaci máji si to oso-
bitne pripomíname v súvislosti s Pannou Máriou, 
ktorej je zasvätený tento mesiac. Máriina čistota 
je prekrásne rúcho, do ktorého sa potrebujeme ob-
liekať aj my, ak chceme byť Ježišovými učeníkmi.  

O Máriinom odeve čistoty hovorí obraznou re-
čou žalm 45.: „Tvoj odev vonia myrhou, aloou a ka-
siou a rozveseľuje ťa zvuk harfy z palácov zo slo-
noviny. Dcéry kráľovské sú medzi tvojimi vyvole-
nými; po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zla-
tom z Ofíru.“ (Ž 45, 9-10) 

Krása čistoty Preblahoslavenej Panny Márie sa 
často znázorňuje ľaliou. „Jak ľalia medzi tŕním je 
moja priateľka medzi dievčencami.“ (Pies 2, 2) Má-
ria je ozajstná „ľalia medzi tŕním“. Tŕnie znázor-
ňuje všetkých ľudí. Každý človek akýmsi spôsobom 
bol dotknutý škvrnou hriechu, keď nie iným, aspoň 
dedičným. Mária svojou nedotknutosťou hriechom, 
plnosťou milostí a čnosťami vyniká medzi všetkými 
ľuďmi tak, ako vyniká ľalia medzi bodľačím a tŕním.  

Máriina krása a čistota nie je iba na naše obdi-
vovanie. Mária je nám vzorom, ktorý sa máme sna-
žiť napodobňovať. Jej čistota nám dáva odvahu     
a silu bojovať o zachovanie svojej čistoty. A je aj 
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našou pomocníčkou v zápase o čistotu. Úsilím          
o svoju duchovnú krásu a čistotu pozvoľna premie-
ňame svet z tŕnistého údolia v ušľachtilú záhradu 
pre dôstojný život človeka.  

Pán Ježiš postavil čistotu za dôležitú pod-
mienku ľudského šťastia tu i vo večnosti, keď ju 
vyhlásil za jednu z požiadaviek svojho ústavného 
zákona – blahoslavenstiev. „Blahoslavení čistého 
srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5,8) Je to hod-
nota, pre ktorú sa naozaj oplatí namáhať, trpieť, 
ba aj položiť život, ako to dosvedčuje príklad mno-
hých mučeníkov, ktorí pri obrane čistoty vyliali krv 
a položili svoje životy. 

Čistotu srdca rozumieme v dvoch významoch. 
Prvý, širší význam čistoty srdca je v tom, že ne-
máme zaťažené svedomie žiadnym ťažkým hrie-
chom a že sme posväcujúcou milosťou vnútorne 
spojení s Bohom. Druhý užší význam je mravná 
čnosť čistoty, ktorá spočíva v úcte voči ľudskému 
telu a v ovládaní pohlavného pudu - sexuality. Ľud-
ské telo si zasluhuje úctu najmä preto, lebo je 
chrámom Ducha Svätého. Pripomína nám to svätý 
Pavol apoštol: „Neviete, že vaše telo je chrámom 
Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od 
Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. 
Oslavujte teda Boha vo svojom tele.“ (1Kor 6,19-
20) Na ochranu tohto typu čistoty nám Boh dal pri-
kázanie: „Nezosmilníš!“ a prikázanie: „Nepožiadaš 
manželku blížneho svojho!“ 

Uchrániť si čistotu srdca znamená v prvom 
rade ovládať svoje myšlienky a túžby. O čistotu 
dbáme aj starostlivosťou o naše telo, či sa už jedná 
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o hygienu alebo obliekanie. Veľkým nebezpečen-
stvom pre čistotu srdca je vplyv zlých kníh, časopi-
sov a televíznych programov, ako aj nevhodné in-
ternetové ponuky. Tu osobitne platia slová Svätého 
písma: „Kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom.“ 
(Sir 3,27) Pri obrane čistoty používame aj pomôcky 
a zbrane: modlitbu, sviatosti, najmä časté sväté 
prijímanie a sebazaprenie. 

Pre nešťastníkov, ktorí sa z ľudskej slabosti 
alebo neopatrnosti ocitli v ťažkom hriechu proti 
čistote, je len jediný možný spôsob uzdravenia        
a očisty srdca: je to úprimná ľútosť a pokánie. Slzy 
pokánia obmývajú naše poškvrnené srdce a očisťujú 
náš duchovný zrak, aby sme mohli vidieť Boha.       
V pokání nás Boh znovu oblieka do bieleho rúcha 
krstnej nevinnosti a čistoty.  

Jún 2017 

RÚCHO SPRAVODLIVOSTI 
Slovo „spravodlivosť“ sa vo Svätom písme pou-

žíva vo viacerých významoch. Raz sa ním rozumie 
Božia vlastnosť, v ktorej vyznávame vieru, že Boh 
odmeňuje dobrých a trestá zlých. Inokedy sa spra-
vodlivosťou rozumie duchovný stav Bohom omilos-
teného človeka. Za spravodlivosť sa niekedy pova-
žuje suma duchovných hodnôt. Najčastejšie sa 
týmto slovom označuje mravné správanie človeka    
a jeho postoj k druhým ľuďom.  

Ježiš Kristus je Spravodlivý v každom ohľade. 
Vzťahuje sa na neho každý význam slova spravodli-
vosť. V tomto zmysle svätý Peter apoštol označil 
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menom Spravodlivý samého Krista. „Vy ste zapreli 
Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám pre-
pustil vraha.“ (Sk 3, 14) Ježiš je stelesnená Spra-
vodlivosť. Je spravodlivý aj ako Boh a je spravod-
livý aj ako človek vo všetkom svojom ľudskom po-
čínaní a skutkoch. „A keby niekto zhrešil, máme      
u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého.“ (1Jn 
2, 1) 

Na neho sa vzťahuje označenie Spravodlivosť 
aj vzhľadom na všetky Božie dary a hodnoty, ktoré 
ľudia dostávajú od Boha, aby dosiahli spásu.           
V tomto zmysle rozumieme jeho blahoslavenstvu: 
„Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo 
oni budú nasýtení.“ (Mt 5, 6) Ten hlad a smäd, ktorý 
Kristus uvádza, nie je v nedostatku chleba a nápo-
jov. Je ním vyjadrená túžba človeka po pravých du-
chovných hodnotách, ktoré ho robia dobrým           
a schopným lásky. Spravodlivosťou sa tu rozumie 
spoločné meno všetkých duchovných hodnôt, kto-
rými sa môže človek stať milým Bohu, ale aj dru-
hým ľuďom. Slovo spravodlivosť nemožno ináč chá-
pať, ako spôsobilosť k láske, ba priam ju možno 
stotožniť s láskou samou. Nespravodlivým človekom 
Sväté písmo rozumie človeka bez lásky k Bohu         
a bez lásky k ľuďom, čiže bez posväcujúcej milosti 
v srdci.  

Ježiš je spravodlivý aj čo sa týka odmeňovania 
dobra a trestu za hriechy. Ako sudca živých i mŕt-
vych bude uskutočňovať súd nad každým človekom. 
V Písme čítame: „On odplatí každému podľa jeho 
skutkov: večným životom tým, čo vytrvalosťou        
v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a ne- 
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smrteľnosť, s hnevom a rozhorčením tým, čo 
tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprá-
vosti.“ (Rim 2, 6-8) Pred Bohom sú si všetci ľudia 
rovní. Všetci bez rozdielu sa mu budú zodpovedať 
za svoje skutky. Každý dostane od neho, čo si za-
slúži. Za dobré odmenu, za zlé trest. Pred Bohom sa 
oplatí robiť dobré. On nezabudne ani na najmenší 
náš dobrý skutok. „A kto by dal piť jednému           
z týchto maličkých čo len pohár studenej vody ako 
učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju od-
menu.“ (Mt 10,42) 

Pán Ježiš je aj učiteľom spravodlivosti. Vo 
svojom evanjeliu žiadal aj spravodlivosť v ľudskom 
konaní. Ohlásil ju ako základný zákon mravného ko-
nania a zároveň aj ako základnú čnosť. V tomto 
zmysle hovoríme o morálnej spravodlivosti. Táto 
spravodlivosť je veľmi často používané slovo vo 
všetkých oblastiach ľudského života: v medziľud-
ských vzťahoch, v rodinnom i osobnom živote člo-
veka. Najčastejšie sa o spravodlivosti hovorí v sú-
vislosti so zlom, ktoré treba potrestať. V našom 
svete sa veľmi rozmohla zločinnosť a násilie. Ľudia 
sa mu chcú brániť práve uplatňovaním spravodli-
vosti a dovolávaním sa spravodlivého trestu pre 
zločinca. 

Vo všeobecnosti pod pojmom spravodlivosť ľu-
dia rozumejú povinnosť dať každému, čo mu patrí. 
Spravodlivosť teda nie je nejaká mimoriadna milosť 
či dar, ktorý sa preukazuje človekovi, ale náleži-
tosť, ktorá ľudskej osobe prislúcha pre jej dôstoj-
nosť. Je to jednoducho skutočnosť, na ktorú každý 
človek má nielen právo, ale ktorá zaväzuje aj sa-
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mého človeka. Ľudská osoba je aj subjektom a ob-
jektom spravodlivosti, aj jej uskutočňovateľom aj 
jej prijímateľom. 

 Predstava o spravodlivosti u ľudí je rôzna. Už 
aj preto, že má rôznorodé uplatnenie v živote člo-
veka a spoločnosti. Hlavnou úlohou čnosti spravodli-
vosti je slúžiť dobru ľudskej osoby. Podstatou 
spravodlivosti je ochrana dobra, ktoré patrí člove-
kovi ako osobe. Človek, hoci sa ho mravná spravodli-
vosť bezprostredne dotýka, nie je sám o sebe mie-
rou spravodlivosti. Spravodlivosť, ktorá je tu síce 
pre človeka a na jeho ochranu, sa odvodzuje a má 
svoje zdôvodnenie v Bohu a v jeho spravodlivosti. 
On je najvyššou, prvou a poslednou mierou každej 
spravodlivosti. 

Júl 2017 

RÚCHO PONÍŽENOSTI 
Zaiste nie je bez významu, že život Pána Je-

žiša do tridsiateho roku života nazývame „skrytý 
život“. Prvotný zmysel tohto atribútu Ježišovho 
života znamená, že ukrýval pred svetom svoje bož-
stvo. Nik z ľudí, okrem Panny Márie, svätého Jozefa 
a malej skupinky vyvolených, neboli zasvätení do 
Kristovho tajomstva a nevedeli o tom, že je Boží 
Syn. Tento znak „skrytosti“ je zároveň výpoveďou  
o nesmiernej pokore a poníženosti Ježiša Krista, 
ako to o ňom vyslovil svätý apoštol Pavol v Liste Fili-
panom: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci 
má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rov-
nosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si 
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prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa 
vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil 
sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na 
kríži.“ (Flp 2,5-8) 

 Učiteľom pravej pokory a poníženosti bol Pán 
Ježiš už v Svätej rodine. Od neho sa stále viac         
a viac učila pravej pokore aj jeho Matka, Panna Má-
ria, i svätý Jozef, jeho pestún. Lekcie pokory im 
poskytol svojou poníženosťou, keď sa narodil v Bet- 
leheme a prijal chudobu maštale a jednoduchosť 
jaslí ako svoj prvý príbytok a svoju prvú posteľ.       
K pokore viedol svätého Jozefa, keď on ako Boží 
Syn, neváhal poslúchať človeka. Kráľ neba i zeme 
poslúchal svojho pozemského sluhu, Stvoriteľ svoje 
stvorenie. Najväčšiu výchovnú lekciu o pokore          
a poníženosti poskytol ľuďom všetkých čias, keď sa 
nechal pribiť na kríž a zomrel za nás hriešnikov, on 
nevinný za vinníkov.  

Aj život Svätej rodiny, Panny Márie a svätého 
Jozefa, bol ukrytý v Bohu a zahalený závojom po-
kory. Poníženosť a pokora v ich správaní sa pred 
Bohom i pred ľuďmi bol vlastne osobitý a neopako-
vateľný štýl života. Bolo priliehavé, že Božia proz-
reteľnosť chcela naprávať prvotný hriech pýchy 
prvých ľudí a jeho následky nevýslovnou pokorou 
Nového Adama – Krista a poníženosťou Novej Evy – 
Panny Márie. Čo pyšná Eva pokazila svojou neposluš-
nosťou, to pokorná Panna Mária napravila svojou po-
slušnosťou. Sama vo svojom chválospeve Magnificat 
vysvetľuje, že jej poníženosť pritiahla na zem Božie 
milosrdenstvo: „Velebí moja duša Pána a môj duch 
jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na 
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poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle 
blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké 
veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho 
meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie 
s tými, čo sa ho boja.“ (Lk 1,47-50) V týchto Márii-
ných slovách je aj vysvetlenie toho, čo vlastne po-
kora je. Pokora znamená pripisovať Bohu všetko, čo 
je v nás dobrého. Ktosi povedal, že pokora je 
pravda. V tomto zmysle naša pokora je pravdou       
o nesmiernom diele milosti, ktoré spôsobuje všetko 
to dobro, ktoré človek vykoná, preto sa nemôže 
ničím chváliť a všetko dobré pripisuje dielu Božej 
milosti a lásky.  

Aj kresťan je povolaný nasledovať príklad po-
kory Ježiša z Nazaretu. Nebol by skutočne kresťa-
nom, ak by nemal tento atribút skrytosti. Niežeby 
sa skrýval pred svetom a izoloval od ostatných ľudí, 
ale že svoj život prežíva ukrytý v Bohu. To znamená, 
že nerobí dobro pred ľuďmi, aby ho obdivovali         
a chválili, ale pred Bohom, ktorý pozná skryté 
úmysly ľudských sŕdc. Pokorný človek sa chce páčiť 
Bohu a nezáleží mu na tom, čo si o ňom myslia ľudia. 
To však neznamená, že budeme utajovať naše dobré 
skutky, len ich nerobíme kvôli vlastnej sláve. Na-
opak, dobro treba robiť aj verejne vo všetkej po-
kore pred Bohom, aby sme ním mohli vydávať sve-
dectvo o skrytom Bohu, pre ktorého žijeme a ko-
náme dobro. Tak to vyslovil aj Pán Ježiš v náuke       
o svetle: „Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na 
návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a neposta-
via pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, 
čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred 
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ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali 
vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,14-16) 

Pán Ježiš skrytosť kresťanského života vyhlá-
sil za jeho primárny znak. Keď učil o troch základ-
ných prejavoch života podľa evanjelia: o almužne, 
modlitbe a pôste, poučoval učeníkov o potrebe ko-
nať v skrytosti, čiže obliecť sa do pokory. Na ad-
resu konania dobrých skutkov povedal: „Dajte si 
pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, 
aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu        
u svojho Otca, ktorý je na nebesiach...Ale keď ty 
dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí 
pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá.“ (Mt 6,1-4) 
Podobne sa vyjadril o spôsobe modlitby. „A keď sa 
modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi posto-
jačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby 
ich ľudia videli... Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do 
svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa          
k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti.“ (Mt 6,5-6) 
Skrytým pred ľuďmi má zostať aj náš pôst a život 
odriekania: „Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy 
si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj 
Otec, ktorý je v skrytosti.“ (Mt 6,17-18) Zvlášť si 
treba všimnúť slová, ktoré Kristus opakovane vyrie-
kol o pravom dôvode skrytého konania našich skut-
kov: „A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skry-
tosti.“ (Mt 6,18) 

August 2017 

RÚCHO POSLUŠNOSTI 
Evanjelia nám zaznamenali veľmi dôležitú 

vlastnosť Pána Ježiša, ktorá zažiarila v jeho živote 
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už v kruhu Nazaretskej rodiny: „...bol im poslušný.“ 
(Lk 2,51) Kristova poslušnosť v ich rodinnom spolo-
čenstve nie je len okrajová vlastnosť, ale jeho pod-
stata. Kristus je Poslušnosť sama. Pre neho poslú-
chať znamenalo jestvovať, žiť. Sám to potvrdil slo-
vami: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma 
poslal a dokonať jeho dielo.“ (Jn 4,34) Kristovu po-
slušnosť vyzdvihol svätý Pavol apoštol: „Uponížil sa, 
stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.“ 
(Flp 1,8) Poslušnosť pre Ježiša, aj v kruhu Nazaret-
skej rodiny, bola vrcholným prejavom jeho lásky      
k nebeskému Otcovi. Poslušnosť bola jeho dokona-
lou sebarealizáciou: „svet má poznať, že milujem 
Otca a robím, ako mi prikázal Otec.“ (Jn 14, 31) 

Zachovávanie prikázaní považoval Pán Ježiš za 
hlavný prejav poslušnosti a dôkaz lásky k Bohu. 
„Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte 
v mojej láske! Ak budete zachovávať moje priká-
zania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam 
prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto 
som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby 
vaša radosť bola úplná.“ (Jn 15, 9-11) 

Aj svätý apoštol Ján napísal: „Podľa toho po-
známe, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha 
a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva 
v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho pri-
kázania nie sú ťažké.“ (1Jn 5, 2-3) 

Evanjelium nie náhodou vyslovuje túto čnosť 
Kristovej poslušnosti v súvislosti s rodinou. V Naza-
retskej rodine totiž Ježiš osobitným spôsobom 
ukázal žiarivý príklad poslušnosti. Tak chcel nazna-
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čiť, že v každej rodine, aj v tých našich, má posluš-
nosť svoje prvotné uplatnenie. 

Poslušnosť v našich kresťanských rodinách sa 
netýka iba detí. Obyčajne máme pokušenie si mys-
lieť, že poslušnosť je záležitosťou iba detského 
veku. Iste je hlavnou ozdobou detí v rodine, ale do-
týka sa všetkých členov rodiny. Ježiš z Nazaretu 
svojou poslušnosťou učil a naučil poslúchať aj svoju 
matku Máriu a svojho pestúna Jozefa. Nazaretská 
rodina bola akoby univerzita poslušnosti, v ktorej sa 
všetci učili poslúchať od Krista. 

Ten istý Kristus, ktorý býva a žije aj v našich 
kresťanských rodinách, učí a uschopňuje poslúchať 
všetkých členov našich domácností. On učí poslú-
chať našich otcov, všetky matky a podobne aj 
všetky deti v rodinách. Každému dáva príklad horli-
vej poslušnosti voči Bohu, nášmu nebeskému Otcovi. 
Táto poslušnosť spočíva vo svedomitom plnení Bo-
žích prikázaní. Ona je podstatou rodinnej viery,      
a zároveň obsahom vzájomnej lásky. Tak to vyjadril 
sám Kristus v evanjeliu: „Kto má moje prikázania     
a zachováva ich, ten ma miluje.“ (Jn 14,21) 

V rodinnom živote sa vyžaduje aj poslušnosť 
voči človekovi. Svätý Pavol apoštol v liste Kolosa-
nom o nej hovorí takto: „Ženy, podriaďujte sa mu-
žom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte svoje man-
želky a nebuďte voči ním nevrlí. Deti, poslúchajte 
rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi!“ (Kol 
3,18-20) 

Poslušnosť v rodinách je potrebou nad všetky 
ostatné. Je cestou k usporiadanému rodinnému ži-
votu. Je začiatkom rodinnej lásky, je jej spôsobom, 
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jej cieľom a obsahom. Poslušnosť je aj znakom, že  
v našej rodine je prítomný a žije Kristus, ktorý je 
Poslušnosť sama. 

Okrem rodiny má naša poslušnosť svoje uplat-
nenie aj v Cirkvi a v spoločnosti. Zástupcami Boha 
na zemi sú pre nás okrem rodičov aj cirkevní           
a svetskí predstavení. Patria tu aj predstavení         
v práci, či učitelia a vychovávatelia. Aj tým preuka-
zujeme úctu a poslušnosť, lebo tiež zastupujú Boha. 
Svätý apoštol Pavol píše: „Niet moci, ktorá by ne-
bola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. Kto sa 
teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu po-
riadku.“ (Rim 13,1-2) Máme teda zachovávať „spra-
vodlivé“ zákony štátu, plniť si svoje občianske po-
vinnosti, podieľať sa na vytváraní spoločného dobra 
a pestovať lásku k svojmu národu a ku svojej vlasti. 
Nespravodlivé zákony štátu, čiže tie, ktoré sú        
v rozpore s Božím zákonom, nesmieme zachovávať. 
Keby nám teda rodičia alebo predstavení rozkazo-
vali, čo je zlé, vtedy ich nemôžeme a nesmieme po-
slúchnuť. Vtedy platí, čo povedal svätý apoštol Pe-
ter: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí.“ (Sk 5, 
29)  

September 2017 
RÚCHO TICHOSTI 

Pán Ježiš sám seba označil za tichého a po- 
korného srdcom: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý 
a pokorný srdcom.“ (Mt 11,29) Už v Nazaretskej 
rodine predstavil naplno svoju tichosť. Pod jej 
strechu nemal prístup hnev, nenávisť ani žiaden 
náznak násilia. Bola to rodina, v ktorej panovala ti-
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chosť a pokoj. Tam nik nezdvihol hlas na druhého, 
nik necítil voči druhému odpor a nepresadzoval 
svoje záujmy nasilu a s hnevom. Do tejto rodiny 
nám treba vstúpiť a naučiť sa, čo znamená tichosť 
v ľudskom správaní. Aj prorok Izaiáš vyzdvihuje 
Ježišovu tichosť v súvislosti s jeho budúcim utrpe-
ním a smrťou na kríži. „Obetoval sa, pretože sám 
chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na za-
bitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom, 
a neotvoril ústa.“ (Iz 53, 7) 

Náš svet na začiatku tretieho tisícročia je 
plný násilia. Má najrozličnejšie podoby a formy. 
Treba povedať, že každá jeho podoba je škodlivá   
a odporuje ľudskosti. Násilie a hrubosť si ľudia 
našej doby zvolili aj za spôsob zábavy a súčasť kul-
túry. Pomaly niet televízneho programu, v ktorom 
by nebolo aplikované násilie. Detské rozprávky, sú 
priam presýtené násilím. Tzv. akčné filmy prezen-
tujú násilie a hrubosť ako ideál dokonalosti, ľud-
skej obratnosti a šikovnosti. Takmer najnásilníc-
kejšie sú spravodajské relácie televízie. Kým seriály 
a rozprávky zapadajú do sveta virtuálnej reality      
a násilie v nich obsiahnuté je iba vymyslené, spravo-
dajstvá sú žiaľ obrazom skutočnosti nášho sveta. 
Dnes sa už aj vojny a terorizmus medzi ľuďmi 
predstavujú na televíznych obrazovkách v priamom 
prenose.  

Ľudové príslovie hovorí, že „niet mäsa bez 
kostí a človeka bez zlosti“ a iné obdobne konšta-
tuje, že „z každého komína sa niekedy zadymí“. 
Naše ľudské chyby a nedokonalosti spôsobujú, že 
prichádza medzi ľuďmi k nedorozumeniu a konflik-
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tom. Platí to o živote vo veľkej ľudskej spoločnosti, 
ale aj o živote v malom spoločenstve rodiny. Bez-
prostrednosť medziľudských vzťahov v rodinách 
ešte viac umožňuje ľuďom pociťovať dopad ľudskej 
nedokonalosti na správanie sa jedných voči druhým. 
Nezhody a napätie, ktoré sa môžu často objavovať 
v živote, sú príčinou bolesti a sklamania. Ide však    
o to, ako tieto situácie riešiť. 

Tretie blahoslavenstvo je Kristovým návodom 
na riešenie nezhôd a napätí v rodinnom a spoločen-
skom živote. „Blahoslavení tichí, lebo oni budú de-
dičmi zeme.“ (Mt 5,5) Pán Ježiš vložil do tohto bla-
hoslavenstvá mravnú zásadu riešenia všetkých ľud-
ských konfliktov. 

Ak nám niektorí ľudia ubližujú, prípadne aj ne-
spravodlivo na nás útočia, usilujeme sa to trpezlivo 
znášať a hľadať cesty spravodlivého a pokojného 
riešenia problému. Hnev, ktorý sa obyčajne rodí ako 
reakcia na krivdu a spôsobenú bolesť, krotíme 
hneď od samého začiatku. Hnev je ako požiar, ak 
mu dovolíme sa rozrásť, môže narobiť veľké škody. 
Hnev krotíme sebaovládaním a nedorozumenie od-
púšťaním. Najlepšou obranou pred nenávisťou je 
úprimná a nefalšovaná láska. Ňou sa vyhasína hnev, 
ako keď lejeme vodu na oheň. 

Kresťania odmietajú každú formu násilia. Od-
mietajú aj hnev a jeho rôzne prejavy, či už v srdci, 
v reči alebo v konaní. Ako stúpenci Krista, si osvojili 
jeho metódu boja so zlom a obranu pred ním. Kris-
tova metóda je metóda nenásilia. To však nezna-
mená, že sme pred zlom a zlými ľuďmi zbabelí a že 
sa im nebudeme brániť. Len nepoužívame na obranu 
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pred nespravodlivosťou tie zbrane a prostriedky, 
ktoré používa ten, čo nám ubližuje a krivdí. 

Tichosť, ktorú nám Kristus odporúča nie je 
slabosť, ale veľká mravná a duchovná sila. Túto 
schopnosť si treba postupne nadobúdať, ako nás k 
tomu vedie sám Kristus. K čnosti tichosti vedie 
cesta sebaovládania. Čím viac sa cvičíme v ovládaní, 
tým viac vieme použiť Kristovu metódu tichosti pri 
riešení našich nedorozumení v rodinách i v spoloč-
nosti. 

Silnou zbraňou kresťanov na odstraňovanie ne-
dorozumenia a konfliktov, či už v rodine alebo v šir-
šom spoločenstve, je odpúšťanie a zmierenie. Práve 
preto, že všetci trpíme na ľudské slabosti a ne-
dokonalosti, pre ktoré sa dopúšťame chýb, ktoré 
ubližujú druhým, musíme vedieť aj ľuďom odpúš-
ťať. To je rozhodujúca metóda tichých, čo nasle-
dujú Krista. Veď on od nás žiada milovať aj nepria-
teľov: „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za 
tých, čo vás prenasledujú... Lebo ak milujete tých, 
ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to 
nerobia aj mýtnici?... Vy teda buďte dokonalí, ako 
je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,44-46) Preto 
kresťanom je cudzia pomsta a odveta. Za zlé si ni-
kdy neodplácajú zlým, ale dobrom sa usilujú pre-
máhať zlo, ako nás to učí Pán Ježiš: „Počuli ste, že 
bolo povedané: „Oko za oko, zub za zub!“ No ja Vám 
hovorím: Neodporujte zlému! Ak ťa niekto udrie po 
pravom líci, nadstav mu aj druhé.“ (Mt 5,38-39) 

Tichosť, ako Kristova metóda riešenia konflik-
tov a postoja k prejavom hrubosti, sa niekedy môže 
zdať ako prehra. Ale to nikdy nie je prehra; je to 
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víťazstvo dobra nad zlom, lásky nad nenávisťou, 
nenásilia nad násilím. A toto víťazstvo sa odmeňuje 
a dosvedčuje radosťou v srdci, šťastím v rodine     
a je zásluhou aj pre večný život, ku ktorému smeru-
jeme - , „Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi 
zeme.“ (Mt 5,5) 

Október 2017 

RÚCHO LÁSKAVOSTI 
Celým Svätým písmom sa nesie posolstvo        

o úchvatnej Božej vlastnosti, ktorá má meno láska-
vosť. „Pán, Pán, Boh je milostivý a láskavý, zhovie-
vavý a veľmi milosrdný a verný.“ (Ex 34, 6) Základ 
tohto slova je odvodený od slova láska. Slovo láska 
vyjadruje obsah vzťahu Boha k nám a láskavosť 
môžeme označiť za formu, či spôsob tohoto Bo-
žieho vzťahu k nám. Je to akoby jeho metóda lásky 
voči človekovi. Ježiš ako Boh i ako človek bol v tej 
najplnšej miere láskavý voči ľuďom, ba priam je 
Láskavosť sama. Je to jeho meno. Pán Ježiš je lás-
kavý, lebo sa milo správal k ľuďom a ochotne im vo 
všetkom pomáhal. Jeho láskavosť môžeme označiť 
aj za ľudskosť.  

Svedectvo o Ježišovej láskavosti nachádzame 
na každej stránke evanjelia. V počínaní medzi 
ľuďmi bol veľmi milý a jemný. Akou láskou vedel 
pozrieť na ľudí, aj tých, čo mali odlišný názor, 
alebo aj na hriešnikov. „Ježiš naňho pozrel s láskou 
a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj 
všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať po-
klad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“(Mk 10, 21) 
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Aký nežný bol k deťom: „Tu mu prinášali deti, aby 
sa ich dotkol. Ale učeníci, ich okrikovali. Keď to 
Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti 
prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí 
Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme 
Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ Potom 
ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.“ (Mk 
10, 13-16) 

Chorí a trpiaci boli osobitnou láskou Pána Je-
žiša. Hrnuli sa k nemu celé zástupy, priťahovala ich 
k nemu jeho láskavosť. Cítil s ich bolesťami. „Po 
západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné ne-
duhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich 
kládol ruky a uzdravoval ich.“ (Lk 4, 40) 

Vo Svätom písme je ešte jedna dôležitá forma 
Božej láskavosti, ktorú treba tiež považovať za ty-
picky Božiu metódu, je to povzbudzovanie. Boh pou-
žíva metódu povzbudzovania voči ľuďom, keď sa 
ocitajú v rozličných krízach. Vie, že potrebujeme 
túto posilu, keď ochabujú naše sily a strácame chuť 
do ďalšej práce a zápasov. Prorok Izaiáš na viace-
rých miestach vystihuje na jednej strane odkáza-
nosť človeka na povzbudenie, ale na druhej strane 
aj Božiu ochotu, či iniciatívu povzbudzovať človeka. 
Prekrásny je obraz, ktorý nám je dôverne známy     
z adventných čítaní v liturgii svätej omše: „Nalo-
menú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí...“ (Iz 
42,3) „Upevňujte ruky sklesnuté, posilňujte podlo-
mené kolená! Povedzte malomyseľným: „Vzchopte 
sa, nebojte sa, hľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia 
odplata, sám príde a spasí vás.“ (Iz 35,3-4) Alebo 
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inde čítame: „Potešujte, potešujte môj ľud, vraví 
váš Boh.“ (Iz 40,1) 

Všetci proroci Starého zákona z Božieho pove-
renia a v jeho zastúpení vykonávali túto službu po-
vzbudzovania národa v ťažkých časoch skúšok a sú-
žení najrozličnejšieho druhu a pôvodu. Bola to ich 
hlavná úloha v celých dejinách spásy. Dodávali od-
vahu, vlievali útechu, posilňovali nádej a oduševňo-
vali národ, aby ich nesklátila skúška viery a nezne-
chutilo očistné súženie.  

Sám Pán Ježiš si osvojil túto Božiu metódu 
ovplyvňovania človeka s ochabnutými silami, unave-
ného a znechuteného súženiami. V evanjeliu o tom 
čítame: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate      
a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba 
moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a po-
korný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. 
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ 
(Mt 11,28-30) 

Pán Ježiš svojím príkladom, ale aj slovami je 
pre nás príkladom láskavosti. Chce, aby sme boli ku 
všetkým ľuďom láskaví aj my a správali sa voči kaž-
dému v opravdivej ľudskosti. Naša láskavosť voči 
ľuďom bude spočívať v ochote im pomáhať a poslú-
žiť im v ich potrebách. Vlastne cez nás chce on sám 
preukazovať svoju láskavosť ľuďom našich čias. 
Našimi ústami chce ľudí povzbudzovať a potešovať, 
našimi očami sa chce na ľudí milo pozerať, našimi 
rukami im chce pomáhať, naším srdcom ich chce mi-
lovať.  

Svätý Pavol láskavosť zaraďuje medzi ovocie 
Ducha Svätého: „Ale ovocie Ducha je láska, radosť, 
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pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 
miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.“ 
(Gal 5, 22-23) Na mnohých miestach vo svojich lis-
toch vyzýva veriacich k láskavosti voči všetkým: 
„Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hl-
boké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť     
a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte 
si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán 
odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte 
lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!“ (Kol 3, 12-14) 
„Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, na-
vzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh         
v Kristovi!“ (Ef 4, 32) A v Liste Rimanom predkladá 
apel na Božiu láskavosť ako výzvu k pokániu: „Alebo 
pohŕdaš bohatstvom jeho láskavosti, trpezlivosti     
a zhovievavosti a nevieš, že Božia láskavosť ťa chce 
priviesť k pokániu?“ (Rim 2, 4) 

November 2017 

RÚCHO VEČNEJ SLÁVY 
Naše celoživotné obliekanie sa do Krista, do 

rúcha milosti a svätosti, má jediný zmysel a cieľ: 
večná blaženosť v nebi. To bude naše oblečenie sa 
do rúcha slávy.  

Svätý apoštol Pavol túto našu perspektívu úsilia 
o svätosť v terajšom pozemskom živote objasňuje 
nádejou na spásu, ktorú tiež obrazne vykresľuje 
ako definitívne oblečenie sa do vzkrieseného          
a osláveného Krista. „Veď vieme, že keď sa tento 
stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od 
Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom  
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v nebi. Lebo v tomto vzdycháme a túžime obliecť si 
naň svoj nebeský príbytok, aby sme hoci aj vyzle-
čení, neostali nahí. Veď kým sme v tomto stánku, 
vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vy-
zliecť, ale priodiať iným, aby život pohltil to, čo je 
smrteľné. A to nás takto uspôsobil Boh, ktorý nám 
dal závdavok Ducha.“ (1Kor 5, 1-5) 

Naša celoživotná spolupráca s Kristom na po-
sväcovaní života a na našom budúcom vzkriesení 
bude korunovaná odmenou. Ňou bude definitívne 
víťazstvo nad smrťou a získanie rúcha nesmrteľ-
nosti. „Veď toto porušiteľné si musí obliecť nepo-
rušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľ-
nosť. A keď si toto porušiteľné oblečie neporuši-
teľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, 
vtedy sa splní, čo je napísané: „Smrť pohltilo ví-
ťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, 
kdeže je tvoj osteň?“ (1Kor 15, 53-55) 

Svätý Ján apoštol v Knihe zjavenia zasa obra-
cia náš pohľad viery už na druhú stranu – na našu 
oslávenú budúcnosť. „Potom som videl; a hľa, veľký 
zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých 
národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred tró-
nom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha,     
v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: 
„Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Barán- 
kovi!“ (Zjv 7, 9 – 10) 

 „I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: 
„Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ pri-
šli?“ Povedal som mu: „Pán môj; ty to vieš.“ A on mi 
povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súže-
nia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.  
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Exteriér Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule 
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Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu 
slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude 
prebývať nad nimi. Už nebudú hladovať ani žízniť; 
nebude na nich dorážať ani slnko ani iná horúčosť, 
lebo Baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich 
pásť a privedie ich k prameňom vôd života. A Boh 
im zotrie z očí každú slzu.“ (Zjv 7, 13-17) 

DODATOK 
POZNAJME NAŠU SPIŠSKÚ DIECÉZU4 

Spišská diecéza má rozlohu 7 802 km2. Na 
tomto území žije približne 602 750 obyvateľov,      
z toho rímskokatolíkov je 458 420. V diecéze v sú-
časnosti aktívne pôsobí 300 diecéznych kňazov (na 
odpočinku je 24 kňazov), 42 rehoľných kňazov, 278 
rehoľných sestier. Diecéza má celkovo 177 
farností, ktoré sú zadelené do 14 dekanátov. Sú-
časný diecézny biskup Mons. Štefan Sečka je 14. 
spišským biskupom od zriadenia diecézy. Spišské 
biskupstvo je súčasťou východnej cirkevnej provin-
cie a spolu s Rožňavským biskupstvom je sufragá-
nom Košického arcibiskupstva. 

Spišské biskupstvo vzniklo vyčlenením z Ostri-
homského arcibiskupstva 13. marca 1776. Pápež 
Pius VI. tak urobil bulou Romanus pontifex, ktorú 
vydal na základe dekrétu Márie Terézie zo za-
čiatku roka 1776. Spolu so Spišským biskupstvom 
vzniklo aj Banskobystrické a Rožňavské biskupstvo. 

                                           

4 Prevzaté z webovej stránky diecézy (http://dieceza.kapitula.sk/ 
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Sídlom Spišského biskupstva sa stala Spišská 
Kapitula, ktorej história siaha pravdepodobne do 
12. storočia, i keď prvou písomnou zmienkou o Spiši 
je až listina uhorského kráľa Ondreja II. z roku 
1209. Prostredníctvom nej bamberský biskup Ek-
bert (brat uhorskej kráľovnej Gertrúdy, prvej 
manželky Ondreja II.) predáva rozsiahle územie 
medzi Snežnými horami a v povodí rieky Poprad 
spišskému prepoštovi Adolfovi a jeho sestre. Je 
pravdepodobné, že prepoštova sestra, jej manžel 
Rutger a aj samotný Adolf (prvý po mene známy 
spišský prepošt) pochádzali z blízkeho okruhu krá-
ľovnej Gertrúdy. Týmto nás táto listina obozna-
muje s existenciou komitátu a aj s existenciou cir-
kevnej organizácie Spiša, ktorá bola reprezento-
vaná Spišským prepoštstvom a jeho prepoštom. Aj 
napriek tomu, že sa nám nezachovala žiadna listina, 
ktorá by nás oboznamovala s presným dátumom 
založenia Spišského prepoštstva, spomínaná listina 
nám potvrdzuje to, že v roku 1209 už prepoštstvo 
existovalo. Okrem toho na Pažici (oproti dnešnému 
biskupskému sídlu) pravdepodobne už v 11. storočí 
existoval benediktínsky kláštor zasvätený sv. Mar-
tinovi. 

Pri prepoštovi vznikol čoskoro zbor kanonikov, 
teda kapitula, ktorá mala spočiatku štyroch členov. 
Neskôr sa počet kanonikov zvyšoval, až sa napokon 
ustálil na počte desať osôb. Okrem tohto samotná 
kapitula mala od 13. storočia aj ďalšiu dôležitú 
funkciu, a to funkciu hodnoverného miesta, čiže 
verejného kráľovského notárstva. Už v 13. storočí 
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tu bola založená kapitulská škola, v roku 1646 sa tu 
usadili jezuiti a v roku 1648 aj založili gymnázium. 

Spišské prepoštstvo bolo v roku 1776 
panovníčkou Máriou Teréziou a pápežom Piom VI. 
povýšené na Spišské biskupstvo, ktoré sa tak vyčle-
nilo z Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1815 
tu bol založený seminár pre kňazov a v roku 1819 aj 
najstarší učiteľský ústav v Uhorsku. Po nástupe 
biskupa Jána Vojtaššáka v roku 1921 sa duchovný 
život v diecéze obnovil. Postupne vznikali nové 
vzdelávacie a výchovné inštitúcie, charita, farnosti, 
spolky, či združenia. V jednotlivých farnostiach 
diecézy bola zavedená každodenná poklona Najsvä-
tejšej Sviatosti Oltárnej podľa presného plánu, 
ktorý sa zachováva aj dodnes. V roku 1925 sa usku-
točnila diecézna synoda, ktorej závery na dlhé roky 
pomohli zachovať duchovný život a účinné riadenie 
diecézy aj počas nespravodlivého väznenia biskupa 
Vojtaššáka, ale aj po jeho smrti až do pádu komu-
nizmu. Spišská diecéza bola počas komunizmu tak-
mer 40 rokov bez biskupa. V danej dobe bola ria-
dená tzv. kapitulnými vikármi. 

V roku 1989 sa spišským biskupom stal Mons. 
František Tondra, ktorý v zmenených okolnostiach 
doby obnovil všetky potrebné inštitúcie a duchovný 
život v diecéze. Na konci svojho pôsobenia vyhlásil 
Druhú diecéznu synodu, ktorej závery sa v súčas-
nosti uvádzajú do života. Súčasný spišský biskup je 
Mons. Štefan Sečka. 

Územie Spišskej diecézy, konkrétne Spišskú 
Kapitulu, Levoču, Vysoké Tatry a Poprad, navštívil 
pápež sv. Ján Pavol II. v dňoch 2. - 3. júla 1995 po-
čas svojej druhej pastoračnej návštevy Slovenska. 



 

 

- 243 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interiér Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule 
 
 
 



 - 244 - 

Na území diecézy sa nachádza najväčšie pút-
nické miesto na Slovensku - Mariánska hora v Le-
voči, ktorá je zapísaná do siete mariánskych pút-
nických miest Európy a tamojšia bazilika má záro-
veň duchovné puto s Bazilikou Santa Maria Mag-
giore v Ríme. Odpustová slávnosť je v nedeľu po 
sviatku Navštívenia Panny Márie (2. júla). Pútnický 
chrám v Levoči povýšil sv. Ján Pavol II. 26. januára 
1984 na baziliku (basilica minor). 

KATEDRÁLA SV. MARTINA  

Katedrála sv. Martina je skvelým príkladom 
vývoja jednotlivých architektonických slohov. Prvou 
stavebnou fázou tohto chrámu bola fáza románska, 
ktorú je možné zaradiť do prvej tretiny 13. storo-
čia, keď kostol pôdorysne predstavoval trojlodie, 
na ktoré sa napájala priečna loď (transept). Urču-
júca stavebná etapa vo vývoji vzhľadu dnešného 
kostola nastala v rokoch 1462 - 1478, keď bol 
chrám goticky prestavaný a rozšírený o rozsiahlu 
svätyňu. Taktiež dostal nové zaklenutie a tým získal 
charakter halového kostola s tromi loďami. V ro-
koch 1493 - 1499 bola v štýle neskorej gotiky         
k južnej stene kostola pristavaná Kaplnka Zápo-
ľskovcov, pod ktorou bola súčasne vystavaná 
krypta. V druhej polovici 18. storočia prebehli 
rôzne barokové úpravy, ktoré sa prejavili hlavne     
v prestavbe krýpt. Posledná etapa stavebných 
úprav chrámu prebehla koncom 19. storočia. 

Najstaršou a najvzácnejšou pamiatkou chrámu 
je románska plastika Bieleho leva - Leo albus, ktorý 
je jedinou zachovanou románskou plastikou tohto 
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druhu na Slovensku. Ďalšou výnimočnosťou kostola 
je najstaršia datovaná nástenná maľba na Spiši        
z roku 1317, ktorá je umiestnená na severnej, ešte 
pôvodnej románskej stene. Znázorňuje Korunovanie 
Karola Róberta z Anjou za uhorského kráľa. 

Z pôvodného počtu 13 gotických krídlových ol-
tárov sa zachovalo iba päť a sú pripisované maj-
strovi spišskokapitulskej dielne. Hlavný oltár bol 
vysvätený v roku 1478 a v jeho oltárnej skrini sa 
nachádzajú tri ústredné sochy - Madona s dieťa-
ťom, sv. Martin a sv. Mikuláš. Z roku 1478 pochádza 
aj Oltár Troch kráľov, ktorého najvzácnejšou čas-
ťou je pôvodná gotická predela zobrazujúca zmŕt-
vychvstalého Krista. Najstarším oltárom chrámu je 
Oltár Usnutia Panny Márie z roku 1470. Jediným 
kompletne zachovaným gotickým oltárom je Oltár 
Korunovania Panny Márie z rokov 1493 - 1499, 
ktorý je umiestnený v Kaplnke Zápoľskovcov. Po-
sledným krídlovým oltárom je Oltár sv. Michala Ar-
chanjela z roku 1472, ktorý na ústrednej tabuľovej 
maľbe váži duše ľudí pri Poslednom súde. V chráme 
sú umiestnené ešte ďalšie tri oltáre - barokový Ol-
tár sv. Kríža z roku 1622 - 1629, Oltár Piety z roku 
1873 a Oltár Božského Srdca Ježišovho (1902). 

Zo zariadenia katedrály je potrebné ešte spo-
menúť barokové lavice z roku 1630, ktorých predné 
čelá znázorňujú výjavy: Narodenie Krista, Klaňanie 
sa troch kráľov, Útek do Egypta a Kristus na Olivo-
vej hore. Okrem toho sa v Kaplnke Zápoľskovcov 
nachádzajú aj cenné renesančné epitafy z konca 15. 
storočia, ktoré patria Imrichovi a Štefanovi Zápo-
ľským a sú detailným zobrazením týchto palatínov v 
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brnení. Vzácnou súčasťou chrámu sú aj pohrebné 
štíty - mortuáriá - ktoré pochádzajú zo 17. storočia 
a patria príslušníkom rodu Csáky, Thurzo, čí Er-
dödy. V gotických oknách sa nachádzajú farebné 
vitráže, vyrobené v tirolskej dielni v Innsbrucku, 
ktoré v sanktuáriu znázorňujú výjavy zo života sv. 
Martina a v kaplnke Zápoľskovcov zasa motívy zo 
Starého a z Nového zákona. 

V roku 1993 bola Spišská Kapitula zapísaná do 
Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. 
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Blažený veľkňaz, ktorý z celej duše miloval 
Krista Kráľa a nezľakol sa ani svetskej 
moci! Presvätá duša, ktorej sa nedotkol 
meč prenasledovateľa, a predsa nestratila 
palmu mučeníctva! 

(Z Liturgie hodín na sviatok sv. Martina) 
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