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Tento preklad knihy 
svätého ženevského biskupa katolíckej 

Cirkvi

venujem  v synovskej láske

Jeho Excelencii nd p. Jánovi Vojtaššákovi, 

spišském u biskupovi,

z príležitosti jeho 25-ročného biskupského 
jubilea.





V e n o v a n i e

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO.

S ladký Ježišu, Pán, V ykupiteľ a Boh m ôj! 
Hľa, prestretý pred Tvojou velebnosťou, 
obetujem  a posväcujem  tento spis Tvojej 
sláve. Oživ každé slovo tejto kn ih y  svojím  
požehnaním , aby duše, pre ktoré som písal, 
dostaly sväté vnuknu tia , ktoré im  zo srdca 
žičím . Nech sa potom  i za m ňa prihovárajú, 
aby som  dosiahol T vojho nesm ierneho m i
losrdenstva a nebol naveky zatratený, k ý m  
iným  ukazu jem  cestu zbožnosti na tom to  
svete. Daj, nech s n im i vo večnosti prespe
vu jem  víťaznú pieseň slovami, ktoré v h u r
haji tohto sm rteľného života vyslovujem  
z  h ĺb ky srdca na zn a k  vernosti: Nech žije 
Ježiš! Nech žije Ježiš! Áno, Pane Ježišu, ži 
a kráľu j v našich srdciach na veky vekov. 
Ame n .





Skoro všetci, ktorí písali o zbožnosti, chceli 
poučovať osoby utiahnuté od huku sveta, alebo 
aspoň odporúčali zbožnosť, ktorá vedie do samoty. 
Mojím úmyslom je poučiť o zbožnosti tých, ktorí 
žijú v mestách, v rodinách a na dedinách, ktorí 
svojím povolaním sú nútení žiť v spoločnosti. 
Tí si často myslia, že vo svete nemožno nábožne 
žiť, lebo, vraj, ako nijaké zviera sa neopováži 
ochutnať semeno rastliny Palma Christi, tak ni
jaký človek nesmie siahnuť po palme kresťanskej 
zbožnosti, kým žije pod tlakom časných starostí. 
Žiť kresťanským životom je ťažká vec, ale predsa 
je potrebné, aby mnohí boli horlivejší než do
teraz. Touto knihou chcem pomôcť tým, ktorí 
si vážne zaumienili viesť nábožný život.

Svoje slová obraciam na Filoteu. Chcem osožiť 
mnohým dušiam a týmto spoločným menom sa 
obraciam na všetkých, ktorí chcú zbožne žiť. 
Filotea totiž značí toľko ako milovnica alebo

Ú v o d .
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duša Boha milujúca. Keďže mám na mysli dušu, 
čo túži po zbožnosti a tým po láske k Bohu, 
rozdelil som svoju knihu na pätoro častí.

V prvej časti chcem zmeniť prostú túžbu Fi
lotey na vnútorné rozhodnutie — po dobrej 
spovedi a svätom prijímaní — patriť len Spasi
teľovi a v šťastí sa oddať jeho svätej láske.

V druhej časti poukážem na dva veľké pro
striedky, ktoré nás čoraz väčšmi spojujú s Bo
hom. Sú to: Užívanie sviatostí, ktorými prichádza 
Boh k nám, a modlitba, ktorou nás priťahuje 
k Sebe.

V tretej časti poukážem, ako sa má duša cvi
čiť v niektorých čnostiach, potrebných k du
chovnému pokroku. Spomeniem však len niekto
ré nové pohľady, o ktorých nie je inde reč a na 
ktoré človek sám od seba ani nepríde.

Vo štvrtej knihe upozorním na niektoré ne
priateľské nástrahy a poukážem, ako sa ich treba 
chrániť a duchovne pokročiť.

Napokon, v piatej časti zavediem dušu na 
chvíľu do samoty, aby sa občerstvila, oddýchla 
si a zotavila sa, aby si mohla nadobudnúť pokoja 
a pokročiť v duchovnom živote.

Drahý čitateľ, je pravda, že píšem o zbožnom 
živote, hoci sám som nie celkom zbožný, ale 
túžim byť zbožným a táto túžba mi dodáva od
vahy, aby som aj teba poučoval. Istý veľký spi
sovateľ hovorí, že dobrý spôsob, ako sa niečomu
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naučiť, je učiť sa. Sv. Augustín píše zbožnej Flo
rencii, že kto z úradu rozdáva, sám dostane a kto 
z úradu vyučuje iných, sám seba učí.

Milý čitateľ, milý môj priateľ! Keďže som 
biskupom, Boh žiada odo mňa, aby som do ľud
ských sŕdc vštepoval nielen obyčajné čnosti, ale 
aj jemu veľmi milú a drahú zbožnosť. Rád sa 
podoberám na túto prácu, lebo tým jednak splním 
svoju povinnosť, jednak mám nádej, že tým skôr 
budem nábožným, čím horlivejšie budem nábož
nosť v iných zdôrazňovať. Keď božia Velebnosť 
uzrie, nakoľko som si obľúbil zbožnosť, podaruje 
mi ju, aby som s ňou žil vo večnom duchovnom 
manželstve. Dúfam, že Boh vo svojej nesmiernej 
dobrotivosti si vyvolí moju dušu za svoju nevestu, 
keď povediem jeho milé ovečky k spasiteľným 
vodám zbožnosti. Do mojich uší vloží zlaté slová 
lásky a mojim rukám dá silu, aby som ich usku
točnil, v čom vlastne spočíva pravá zbožnosť. 
Ustavične prosím božiu Velebnosť, aby mi udelila 
takú zbožnosť a všetkým deťom Cirkvi, ktorej 
chcem navždy podriadiť všetky svoje spisy, svoje 
činy, svoje slová, svoje túžby a myšlienky.

V Annecy v deň sv. Magdalény 1609.





Ú v o d  prek l a d a t eľa .

Filotea patrí k  večným  kn ih á m  ľudstva, 
ktoré svoju platnosť a sm ysel nestrácajú  
časom, ktoré m ajú  čo povedať ľuďom  vše
tkých  vekov. Je to kn iha  vžd y  moderná. 
N akoľko naše slovenské vydanie, ktoré nám  
vo svojej neúnavnej snahe dať slovenském u  
kato líkovi do rú k  veci hodnotné, pripravil 
Spolok sv. Vojtecha, je už dávno rozobrané 
a terajšiem u stavu spisovnej slovenčiny ne
vyhovujúce, predkladám e slovenskej ka to 
líckej pospolitosti tento nový preklad. Pri 
tom  upozorňujem e, že ide o nový preklad  
nielen čo do spisovnej slovenčiny, ale o nový  
preklad aj čo do celkového poňatia. Preklad  
je prepracovaný, m iestam i prispôsobený  
dnešným  časom. A j keď  podáva autor ná
hľady a m yšlienky  večnej platnosti, jednako  
niektoré jeho prirovnania, slová, spôsob reči, 
m ohol by niekoho azda aj zaraziť. Preto 
m nohé prirovnania, dnes už nečasové, sú 
z originálu vynechané. Miesto toho sm e sa 
však zm ienili o n iektorých  veciach, dnes 
veľm i dôležitých v duchovnom  a nábožen
skom  živote, napríklad o exercíciách a litur-
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gickom  hnutí. Pripojili sm e predlohy nie
ktorých spoločných modlitieb, aby sa ich 
m ohlo použiť pri spoločných exercíciách  
m ládeže i dospelých. Predpokladám e totiž 
a v takom  duchu sm e kn ihu  aj prekladali 
a sostavovali, že bude dôležitou duchovnou  
pom ôckou na ka žd ých  exercíciách.

Pri prekladaní okrem  originálu: Par S. 
François de Sales: Introduction à la vie 
dévote, som  použil dvoch rozdielnych pre
kladov nem eckých , ktoré oba prispôsobujú  
preklad terajším  časom. Sú to: Franz von  
Sales: Ph ilotea. Übersetzt und fü r  die h eu
tige Zeit um gearbeitet von einem  Priester 
der Erzdiözese Freiburg. Ďalej: Franz von 
Sales: Philotea. Anleitung zum  religiösen 
Leben. Übersetzt und herausgegeben von 
Otto Karrer. Na základe spom enutých  v y 
daní som urobil slovenský preklad. Nech  
naši duchovní vodcovia nábožného života  
posúdia, nakoľko toto stanovisko bolo správ
ne a nakoľko sa podarilo.

Pokladám  si za povinnosť vysloviť svoju  
vďaku J. E. ndp. b iskupovi spišském u, 
Jánovi Vojtaššákovi, že zadelením  ma na 
toto pastoračné m iesto, dožičil m i času ve
novať sa preloženiu tejto a iných kn íh . T iež 
ď akujem  vysokodôsto jným  pátrom  m isio
nárom SVD z N itry, k torí svojím  živým  
záujm om  o slovenskú ka to lícku  literatúru
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pom ohli uzrieť svetlo sveta nielen tejto, ale 
m n o h ým  náboženským  knihám . Boh nech  
požehnáva ich podujatia aj v budúcnosti.

K nihu posielame m edzi našich uvedom e
ných a živých  ka tolíkov so želaním , aby im  
bola duchovným  vodcom  na ceste do neba 
a prinášala hojné ovocie nábožného života  
v slovenskom  kato líckom  národe.

Východná, na sviatok sv. Petra a Pavla, 
roku Pána 1946.

JÁN  KOVÁČ.





Pohľad do života
SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO.

František Saleský sa narodil 21. augusta 
1567 na zám ku Sales v Savojsku, neďaleko  
Ženevy. Už v detstve sa prejavovaly jeho 
výnim očné duševné a telesné vlohy. S prí
jem ným  zovňajškom sa spájala dobrá myseľ, 
prenikavosť rozumová, výnimočná skromnosť 
a bezvýhradná poslušnosť voči rodičom a uči
teľom.

Po osvojení si najzákladnejších vedomostí 
v rodičovskom dome odchádza na štúdiá do 
Paríža. Tu sa priatelí len s vážnymi a bez
úhonným i mužmi, aby si zachránil mravnosť 
a čistotu vo všeobecnom mravnom úpadku, 
aký vládol v meste. V Paríži pred oltárom  
M atky Božej urobil sľub večnej čistoty. Po 
šesťročnom štúdiu v Paríži odchádza r. 1584 
na žiadosť svojho otca do P adovy , kde získava 
doktorát teologie a práv. Uprostred mravnej 
skazy, ktorá vládla v Paríži aj v P adove, vedel 
si zachrániť čistotu, čo pripisoval pomoci 
M atky Božej, ktorej verným  ctiteľom  bol až 
do smrti.
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Po skončení štúdií precestoval slávnejšie 
talianske mestá a bohatý na skúsenosti vracia 
sa do rodného mesta. Chcel vstúpiť do du
chovného stavu. Avšak otec mal už pre neho 
vyhliadnutú bohatú nevestu a miesto v senáte. 
František sa zriekol obojeho a na veľké pro
senie dosiahol od otca dovolenie, aby mohol 
vstúpiť do duchovného stavu. Čoskoro bol 
menovaný za dómskeho prepošta v malom  
meste Annecy. Tu sídlil aj vtedajší ženevský  
arcibiskup so svojou kapitu lou, ktorého zo 
Ženevy vyhnali kalvíni. František dostal po
verenie, aby kázňami obrátil na katolícku  
vieru obyvateľov Savojska. Zbožný kňaz pra
coval usilovne, v najväčšom napätí a nebez
pečenstve, ale márne. Konečne po štyroch 
rokoch sa dotkla Božia milosť obyvateľov 
a v r. 1598 píše František svojmu biskupovi: 
„V šesťdesiatich farnostiach, v ktorých pred
tým  bolo sotva sto katolíkov, teraz je sotva 
sto kalvínov.“ Jeho účinkovanie a život bol 
naozaj apoštolský. Na dvoroch veľmožov 
a šľachticov účinkoval smelo a horlivo, s pod
danými zachádzal láskavo a trpezlivo. Pre 
ostrovtip svojho ducha bol obávaným reční
kom  u kacírov. Súčasne bol najlepším du
chovným vodcom a otcom horlivých duší, 
ktoré sa usilovaly o kresťanskú dokonalosť.

Vtedajší biskup ženevský Klaudius Granier 
videl veľké požehnanie Božie, ktoré spočíva
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na práci horlivého kňaza, preto si ho vyvolil 
za pomocníka a nástupcu. Zo začiatku sa 
František zdráhal prijať taký úrad, ale na 
naliehanie biskupovo sa podvolil, lebo videl 
v tom  Božiu vôľu. Roku 1602, 8. decembra, 
po smrti biskupovej bol František vysvätený  
za ženevského biskupa. A ko biskup bol veľm i 
horlivým  kazateľom a najmä sa usiloval o to, 
aby nič nežiadal od druhého, čo by sám ne
urobil, v čom by sám nevynikal. Bol žiarivým  
vzorom kňazstvu svojej diecézy. So všetkou  
usilovnosťou a láskou chcel byť všetko  vše
tkým, aby všetkých získal Kristovi. Založil 
rehoľu navštívenia Panny Márie, aby dal 
podnet k  pestovaniu čností, v ktorých sám 
vynikal, t. j. v skromnosti, pokore, láske 
a srdečnej žičlivosti a dobroprajnosti. Prvou  
predstavenou rehole bola sv. Jana Františka 
Chantal.

František vyvíjal veľm i rozvetvenú činnosť 
vo svojom biskupstve. Zvyšný čas venoval 
písaniu nábožných spisov a listov. Jeho spisy, 
v ktorých sa jasno odráža povaha jeho srdca, 
staly sa živým  prameňom, z ktorého denne 
čerpajú nespočetné zástupy veriacich pouče
nie, povzbudenie a potechu. Najrozšírenejšia 
a najčítanejšia jeho kniha je „Návod na 
vnútorný zbožný živo t“, známy pod me
nom „Filotea“. V tejto knihe chcel autor 
podať predpisy o pestovaní čností a zbožno-
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sti, ďaleký od prepiatej prísnosti, ktorá  
odrádza, ale ďaleký aj od priveľkej miernosti, 
ktorá vedie k lenivosti. Tak píše, že požia
davky ním  kladené môže splniť každý človek, 
ktoréhokoľvek veku, povolania a postavenia. 
O dobrote a osožnosti kn ihy  svedčí jej rýchle 
a m ohutné rozšírenie v celom kresťanskom  
svete. Za niekoľko rokov bola kniha prelo
žená skoro do všetkých europských rečí. Po 
Nasledovaní Krista od T. Kem penského je 
toto iste najčítanejšia kniha. Obidve knihy  
majú spoločný cieľ: Doviesť dušu k Bohu 
a dokonalému kresťanském u zbožnému ži
votu. Rozdiel je v tom, že Nasledovanie 
je určené viac pre rehoľníkov, ktorí žijú  
utiahnutí od vravy a huku sveta, a Filotea 
je určená pre ľudí vo svete žijúcich, ktorým  
chce dokázať a ukázať cestu, ako možno aj 
vo svete žiť nábožným životom . Keď sa zja
vila Filotea, bola to veľká udalosť vo svete. 
A ko by vykríkla  do celého sveta: „Buďte 
dokonalí, ako aj váš nebeský Otec je doko
n a l ý .“ Slová zaznely do uší všetkých ľudí, 
všetkých povolaní, postavení, veku a hodno
stí a kniha ukazovala cestu, ako možno splniť 
tú výzvu. O vzniku kn ihy možno zaznamenať 
toľko: Vzdelaná dáma, príbuzná Františkova  
Louise de Charmoisy, ako mladá dáma bola 
navyknutá na pestrý život na kráľovskom  
dvore. Vydala sa za šľachtica, k torý mal ma-
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je tok v savojských horách. Hoci manželstvo  
bolo šťastné, predsa ťažko znášala samotu 
kraja a — ako ona hovorila — neobsažnosť 
vidieckeho života. Hľadala akési hlbšie a 
vyššie uspokojenie v každodennej všednosti. 
V čom malo byť to uspokojenie, ani sama 
nevedela. Napísala Františkovi list a ten 
odpovedal. V často vymieňaných listoch pre
bral František mnoho dôležitých otázok, na
jmä jej chcel dokázať, že ako m atka a man
želka má ostať verná a svedomitá, aby sa 
stala dokonalou napred ako človek a kre
sťan. Riadila sa jeho radami a naozaj do
siahla spokojného života. Keď sa dostaly 
listy do rúk istého jezuitu, poradil Františ
kovi, aby listy doplnil a shrnul v knižočku, 
ktorá by iste m nohým  pomáhala na ceste 
kresťanskej dokonalosti. Tak vznikla potom  
Filotea.

František Saleský umrel na jednej zo svo
jich ciest v Lyone 28. decembra 1622 v 56. 
roku svojho života a v 20. roku svojej bis
kupskej hodnosti. Jeho telo spočíva v kostole 
Navštívenia v Annecy. Roku 1661 bol vyhlá
sený za blahoslaveného, roku 1665 za svä
tého a roku 1877 bol vyznačený titulom  
cirkevného učiteľa.





ČASŤ I.

Cesta od vzniku túžby po duchovnom ži
vote až po jeho rozhodné uskutočňovanie.



Očisť duše pramene, 
zavlaž, čo je znavené, 
uzdrav, čo je ranené.

T uríčna sekvencia.



K a p i t o l a  p rv á .

Kto je zbožný?Chceš byť zbožnou, Filotea. Si k resťan
ka a vieš, že zbožnosť sa veľmi páči 

Bohu. Preto hneď na začiatku musíš v e 
dieť, čo je zbožnosť. Stáva sa, že keď 
človek na začiatku nejakého podujatia 
čo i len m alú chybku urobí, táto časom 
rastie, ba narastie  mnoho ráz toľká, že sa 
už nedá ani napraviť. Tak je to aj v ná
boženskom  živote. Pravá zbožnosť je len 
jedna, zatiaľ čo falošných a pom ýlených 
zbožností je veľa. Keby si nevedela roz
poznať pravú zbožnosť, ľahko by si sa 
m ohla oklamať a oddať sa prevrátenej 
a poverou nasiaknutej.

N ebezpečné je to, že m nohý si vym ýšľa 
zbožnosť podľa svojej chuti, podľa svojich 
vnútorných túžob a predstáv. Kto je už 
podľa svojej povahy zdržanlivý, často sa 
preto pokladá za zbožného a nevidí množ
stvo zlosti, k torou je preplnené jeho srdce. 
Pre pôst sa neopováži ani za svet čo len 
koniec jazyka ovlažiť vínom alebo vodou,
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zatiaľ čo bez výčitky  svedom ia leje na 
svojho bližného najhoršie  ohovárania. Iný 
zasa sa pokladá za zbožného, lebo denne 
odrieka m nožstvo m odlitieb, zatiaľ čo vo 
svojej rodine a v nažívaní so susedm i je 
protivný, nam yslený a nespravodlivý. 
N iektorý zasa ochotne otvorí svoje vrecko 
a dá almužnu chudobném u, ale zatvorí 
svoje srdce, keď m á odpustiť svojm u ne
priateľovi. Ešte iný ochotne odpustí svoj
mu nepriateľovi, ale svoje dlhy nechce 
vrátiť bez pravoty.

Takýchto často vo všeobecnosti pokla
dáme za zbožných, ale oni sú ďaleko od 
toho. To, čo pod rúškom  vonkajšieho zda
nia skrývajú, je  len modla, socha a p rí
zrak zbožnosti. O pravdivá a živá zbožnosť 
predpokladá lásku k Bohu, ba nie je ničím 
iným ako láskou k Bohu. Keď láska k Bo
hu mení našu dušu a robí nás milými 
Bohu, volám e ju  milosťou. M enujem e ju 
láskou, keď nám dáva silu k dobrým 
skutkom. Keď však dosahuje už toľkého 
stupňa, že človek nielen dobre robí, ale aj 
často a s istou radostnou ochotou, v tedy  
sa volá zbožnosťou. Zbožnosť nie je  teda 
nič iného ako istá čerstvosť a živosť du
chovná, k torou láska v nás a my v láske 
radi a ochotne konám e dobré sku tky . 
Láska nás učí zachovávať Božie prikáza
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nia, zbožnosť však vedie k tomu, aby sme 
ich zachovávali radostne a nenútene. 
Zbožný človek neostáva len pri prikáza
nom. V nútorný ťah jeho m ilujúceho srdca 
nutká ho aj k tým šľachetným  činom, 
ktoré nie sú priam  prikázané, ale sú len 
Božou radou alebo ponukou. Kto je du
chovne celkom zdravý, tomu nestačí pev
ným, rezkým  krokom  kráčať len  po ceste 
Božích prikázaní, ale ponáhľa sa — nese
ný Božou milosťou — aj na úzke, strm šie 
chodníčky Božích rád  a vnuknutí, k toré 
vedú k  duchovnej dokonalosti.

K a p i t o l a  d r u h á .

Vznešenosť zbožnosti.

T í, čo chceli zastrašiť Izraelitov, aby 
nešli do zasľúbenej zeme, navraveli 

im, že tá zem zožiera svojich obyvateľov. 
Podnebie zeme že je  nezdravé, že sa tam 
nedá dlho vyžiť, že obyvatelia  sú veľmi 
ukrutní, že jedia jeden  druhého ako ko
bylky.

Podobne zlom yseľne predstavuje svet 
aj zbožnosť. Zbožných ľudí líči m rzutých, 
sm utných, odporne chladných, obyčajným  
ľuďom neznesiteľných. A však Duch Svätý
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ústam i všetkých  svätých, ba aj sám Ježiš 
Kristus nás presviedča, že zbožný život 
je krásny, šťastný a láskyhodný. Svet 
vidí len to, že zbožní ľudia sa postia a za
pierajú, že sa m odlia a krivdu trpezlivo 
znášajú, že opatru jú  chorých, pom áhajú 
chudobným, bedlia, prem áhajú  hnev, k ro 
tia a na úzde držia svoje náruživosti, 
zriekajú sa sm yslových rozkoší a veľa 
takého robia, čo je  ľudskej prirodzenosti 
tvrdé a protivné. Svet však  nevidí vnútro, 
srdce zbožnosti, k toré rozsieva lúče ra 
dostnej nehy a sladkosti na každý svoj 
čin.

Je  pravda, aj zbožní ľudia nájdu veľa 
horkého v tom, čo vzali na seba, aby sa 
posvätili. Kto sa však  chopí horkosti s od
vahou a prem áha sa, tomu sa horkosť 
prem ení v sladkosť. Životopisy m učeníkov 
rozprávajú, že oheň, kolesá, m eče dýcha
ly sladkou vôňou a balzamom ako kvety  
a robily ináč hroznú bolesť nečujnou. To 
bola moc vnútornej lásky. Aj zbožnosť je 
tá sladká sila, k to rá  odníma um ŕtvovaniu 
horkosť a škodlivosť veselosti. Chudob
ných zbavu je netrpezlivosti, bohatých 
lakom osti, u tláčaných zúfalstva, šťastných 
rozpustilosti, sam otárov zádum čivosti a 
tých, čo žijú v spoločnosti, roztržitosti. 
Zbožnosť je požehnaným  ohňom v zim e,
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chladnou, ovlažujúcou rosou v lete, po
m áha ľuďom, aby jednako vedeli znášať 
radosť aj bolesť. Zbožnosť je ako kvet, je 
ako žiarivý lesk drahého kam eňa, je bal
zam, k to rý  posilňuje ľudí a obveseľuje 
anjelov.

K a p i t o l a  t r e t i a .

Zbožným možno byť v každom povolaní.
B o h na začiatku ustanovil, aby každá 

rastlina  prinášala ovocie podľa svoj
ho druhu. Podobne chce Boh, aby aj k re 
sťania — živé rastliny  Božej záhrady, 
Cirkvi — prinášali ovocie zbožnosti kaž
dý podľa svojich schopností a vo svojom 
povolaní. Zbožnosť jednotlivých ľudí je 
preto veľmi rozdielna. Zbožnosť bohatého 
je iná ako zbožnosť chudobného, učeného 
a um elca iná ako rem eselníka alebo ro 
botníka, zbožnosť m anželky a m atky je 
zasa iná ako slobodnej devy alebo vdovy. 
M yslíš azda, drahá Filotea, že by to bolo 
správne, aby biskup žil ako pustovník 
alebo kartuzián? Či azda robotník alebo 
rem eselník mal by sa denne toľko modliť 
v kostole, ako tí, čo žijú v kláštoroch? Či 
by taká zbožnosť nebola smiešna, pom ý
lená a odporná? Jednako chyby v takom
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smysle sa stávajú. Svet, k to rý  nerozlišuje, 
alebo nechce rozlišovať správne od ne
správneho, pohoršuje sa často nad „zbož
nosťou“, k torá predsa je v lastne p rev rá 
tenosť a nie zbožnosť.

Pravda je tá, drahá Filotea, že pravá 
zbožnosť neprekáža dobru, ale všetko robí 
krajším  a dokonalejším . Ak by si niekedy 
videla človeka, k to rý  pre svoju zbožnosť 
zanedbáva povinnosti svojho povolania, 
buď istá, že jeho zbožnosť je  falošná. Čím 
väčšmi sa človek usilu je do súladu do
niesť zbožnosť a povolanie, tým je milší, 
tým mu je ľahšia a prirodzenejšia  starosť 
o rodinu, tým srdečnejšia  je láska medzi 
mužom a ženou, tým pevnejšia  vernosť 
medzi predstaveným i a poddaným i, sk rá t
ka, tým krajší a priateľskejší je  pom er 
v  každom okruhu života.

Je  to omyl, ba povedal by som blud, 
keď niekto tvrdí, že zbožnosť nem á m iesta 
medzi bohatým i, v  obchode, v  úrade, 
v dielňach, v továrňach  medzi robotníkm i 
alebo v  kasárňach  medzi vojakm i. Zbož
nosť a nábožnosť sa dá pestovať v každom  
povolaní. Pravda, ne treba  mať pred oča
mi len zbožnosť kláštornú, lebo zbožností 
je toľko, koľko je povolaní. Veď každý 
stav a povolanie má svojich svätých. Tak 
sv. Jozef viedol zbožný život vo svojej
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dielni. Sv. Anna, M arta a M onika vo svo
jich dom ácnostiach. Sv. Šebastián a M óric 
boli svätým i vojakm i-dôstojníkm i. Sv. 
Helena, Ľudovít a Eduard boli svätým i na 
kráľovskom  tróne. A tak  by sme mohli 
spomínať ešte m nohých. Je  isté, že sam ota 
je najsúcejšia  pre dokonalý duchovný 
život, ale predsa mnoho ľudí stratilo v  sa
m ote svoju dokonalosť. N aopak zasa, ruch 
verejného života je  najm enej vhodný na 
dokonalý duchovný život a predsa mnoho 
ľudí práve vo verejnom  živote žilo obdi
vuhodným  duchovným  životom. Tak spo
m ína sv. G regor Lota, že kým  bol v ne
m ravnom  meste, žil čistým  životom, a keď 
bol potom sám, poškvrnil sa nečistým  
hriechom.

Čo z toho vyplýva? To, že nezáleží 
natoľko, kde sme, ale akí sme. Všade, kde
koľvek žijeme, môžeme, ba máme sa usi
lovať žiť zbožným duchovným  životom.

K a p i t o l a  š t v r t á .

V nábožnom  živote  
potrebujem e duchovné vedenie.

Keď sa m ladý Tobiáš podľa želania 
otcovho poberal do Ragesu, povedal 

otcovi: „Otec, nepoznám  cestu .“ Vtedy
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mu otec povedal: „Choď a nájdi si v e r
ného vodcu, k to rý  by ťa na ceste spre
vádzal.“ To isté rad ím aj tebe, drahá Fi
lotea. Ak chceš naozaj s dobrým  úm yslom  
nastúpiť cestu zbožnosti, nájdi si dobrého 
a spoľahlivého vodcu. To je rada nad 
všetky rady. „A kokoľvek by si hľadal 
vôľu Božiu“, hovorí slávny Avila, „nikde 
ju istejšie nenájdeš ako v oddanej posluš
nosti, k torú  tak  v rele  odporúčali a aj 
uskutočňovali naši s ta rší.“ Keď sv. T eré
zia raz videla nástro je, ktorým i sv. K ata
rína Kordovská cvičila svoje telo, chcela 
hneď podobne sam a robiť pokánie, proti 
zákazom svojho duchovného vodcu. Je d 
nako neskoršie si vec rozm yslela a radšej 
poslúchla vôľu a radu svojho duchovného 
vodcu ako svoju. Boh jej potom v zjavení 
povedal: „Ty si vysoko ceníš nástro je 
pokánia, ale ja  si omnoho viac cením 
tvoju poslušnosť.“ Od toho času si sv. Te
rézia natoľko zam ilovala poslušnosť, že 
sa aj zvláštnym  sľubom zaviazala k po
slušnosti svojm u duchovném u vodcovi. 
Aj Písmo pripom ína: „V erný priateľ 
je silná ochrana, kto jeho našiel, vzácny 
poklad našiel.“ Z toho vidno, aké dôležité 
je pre večný cieľ mať verného priateľa,
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k to rý  nám  je vždy naporúdzi so svojou 
radou a chráni nás proti lákavým  úk la
dom zlého ducha. Kto však  nájde takého 
priateľa? M údry Sirach hovorí: „Tí, ktorí 
sa boja Boha“, t. j. pokorní, k torí to m yslia 
vážne so svojím  duchovným  pokrokom.

Keďže veľmi záleží na tom, drahá Filo
tea, aby si nastúpila cestu zbožného života 
s dobrým  duchovným  vodcom, modli sa 
vrúcne k Bohu, aby ti uštedril vodcu po
dľa svojho Božského Srdca. Buď istá, že 
keby ti mal azda aj anjela s neba poslať, 
ako kedysi m ladém u Tobiášovi, pošle ti 
vodcu dobrého a verného. M usíš však naň 
hľadieť ako na ozajstného anjela, t. j. 
nesm ieš ho pokladať za obyčajného člo
veka. Nesm ieš sa spoliehať len na jeho 
ľudskú vedu a múdrosť, ale predovšetkým  
na Boha, k torý  chce prostredníctvom  toho 
človeka k tebe hovoriť. Buď k nemu dô
verná  a úprim ná, o tvor mu detsky prosto 
svoje srdce, aby poznal všetko tvoje dob
ro a zlo bez klam u a pretvarovania. N a
koľko možno, vyvoľ si ho za svojho 
stáleho spovedníka. Napokon, okrem  dô
very  musíš mať k nemu aj úctu, aby 
dôvera nenarušila  úctu a úcta dôveru. To
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bude potom silné a požehnané, šľachetné 
a sväté priateľstvo.

K a p i t o l a  p i a t a .

Začnim e vžd y  očistením  duše.

„ K vety sa zjavily  na našom  poli“, ho
vorí ženích v  Písme, „čas čistenia 

a zrezávania výhonkov je tu .“ Čo iného 
sú kvety  nášho srdca, d rahá Filotea, ako 
zbožné a sväté m yšlienky a predsavza
tia? Len čo sa ukázaly  v  záhrade našej 
duše, musíme vziať nôž a poodrezovať 
všetko, čo je m ŕtve a neužitočné. Začiatok 
nášho duchovného ozdravenia musí sa 
zračiť v očistení od hriešnych náklonno
stí. Toto očistenie však u obyčajného člo
veka predpokladá dlhší vývin  a stojí veľa 
nám ahy. Porekadlo hovorí, že pomalé 
liečenie je najistejšie . To platí aj o du 
chovnom živote. Zlo prichodí rýchlo ako 
na rozprávkových lietajúcich  koňoch, ale 
odchádza pom aly, s k roka  na krok. Preto 
duchovný život vyžaduje veľa trpezlivosti 
a odvahy.

A ké je to žalostné, keď niektorí po n ie
koľkých úspešných začiatočných krokoch
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v duchovnom  živote vidia ešte mnoho 
svojich slabostí a nedokonalostí a dajú 
sa tým pomýliť a znechutiť, ba skoro by 
chceli všetko tak  nechať a vrátiť sa na 
staré cesty. V nie menšom nebezpečen
stve sú však aj tí, k torí po niekoľkých 
dňoch práce na svojom  duchovnom  zdo
konalení pokladajú sa za dobrých a do
konalých a chceli by sa oddať letu, na 
k torý  im ešte nestačia krídla.

Pochod vnútorného očisťovania nem ô
že a nesmie sa ukončiť prv ako náš život. 
Z toho vyplýva, že sa nesm iem e priveľmi 
znepokojovať svojim i nedokonalosťam i. 
Dokonalosť totiž je práve v ustavičnom  
boji proti nedokonalostiam . A by sme m oh
li proti nim bojovať, musíme ich najprv  
vidieť; aby sme ich mohli premôcť, m u
síme ich najprv  proti sebe mať. Nie ten 
je istý, kto ich necíti, ale ten, kto sa ne
zľakne proti nim tasiť zbraň. Len sm rteľ
ným hriechom  možno stratiť Božský život, 
život milosti v nás, nie nedokonalosťam i. 
„Osloboď ma, Pane, od zbabelosti a usta
tosti“ , modlí sa žalmista. V boji proti zlu 
sme vždy v tom šťastnom položení, že 
vždy môžeme zvíťaziť, kým len máme 
vôľu bojovať. Bojovať proti chybám  a ne
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dokonalostiam  znam ená v lastne nad nimi 
zvíťaziť.

K a p i t o l a  š i e s t a .

Očisťovanie od osobných hriechov.

K to chce očistiť svoje srdce a svoju 
dušu, musí začať s očistením  od osob

ných svojich hriechov. Sviatosť pokánia 
je k tomu najlepším  prostriedkom . Keď 
si sa už rozhodla k obnove nábožného 
života, d rahá Filotea, je veľmi potrebné, 
aby si si vykonala  spoveď z celého svojho 
života. Ako to máš urobiť? Vyhľadaj si 
dobrého a skúseného spovedníka. N ájdi 
si dobrú m odlitebnú knižku a spytuj si 
podľa nej svoje svedomie. Uvažuj, čím si 
urazila Boha od prvej chvíle užívania 
rozumu až po dnešný deň. Ak si netrúfaš 
spoľahnúť sa na svoju  pamäť, môžeš si 
všetko aj napísať. Keď si si už takto 
hriechy pripom enula, vzbuď si odpor proti 
nim a dokonale ich oľutuj. To je najdô le
žitejšie. Pomysli, že si svojim i hriecham i 
stratila  milosť Božiu, nárok  na nebo si 
prem rhala, večný trest pekla si si zaslú
žila a zriekla sa večnej blaženosti v nebi
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a Božej lásky. N echcem  tvrdiť, že by bolo 
vždy možno vykonať generálnu spoveď, 
k to rá  zahrňuje celý náš život. Jednako 
je isté, že tým, ktorí začínajú nový život, 
je  veľmi užitočná, ba, d rahá Filotea, ta 
kým  ju čo najúprim nejšie odporúčam. 
O byčajné spovede sú často nedokonalé. 
Ľudia sa na ne niekedy nepripravia, alebo 
priprav ia len  veľmi povrchne, nevzbudia 
si dokonalú a nadprirodzenú ľútosť, ne
m ajú silného predsavzatia  zrieknuť sa 
hriechov, vyhýbať príležitostiam  a použiť 
všetky  prostriedky, potrebné na polep
šenie. V takých prípadoch je potrebná 
generálna spoveď, aby si človek nadobu
dol spokojnosť a istotu svedomia. Tým 
sami seba lepšie poznáme, získam e spa
siteľné zahanbenie nad svojím  minulým 
životom a naučím e sa obdivovať Božie 
m ilosrdenstvo, k toré s toľkou trpezlivo
sťou na nás čakalo. Taká spoveď potom 
uspokojí srdce a občerství ducha. Po
vzbudí nás k dobrým  predsavzatiam  a 
spovedníkovi dá príležitosť, aby nám mo
hol dať zodpovedné rady  a pokyny a nás 
sam ých povzbudí, aby sme druhý raz 
s väčšou otvorenosťou a dôverou vyzná
vali svoje hriechy.
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K a p i t o l a  s i e d m a .

Očisťovanie od dobrovoľných náklonností 
k hriechu.

V šetci Izraeliti odišli z Egypta, ale nie 
všetci aj srdcom  opustili zem svojho 

zotročenia. M nohí z nich na púšti túžili 
za egyptským i hrncam i plným i mäsa. Im 
podobní sú spovedajúci sa kresťania, ktorí 
zanechali cestu hriechu, ale nevykorenili 
zo svojho srdca náklonnosť k hriechu. 
Urobili silné predsavzatie  v iac nehrešiť, 
ale cítia akýsi vnú torný  žiaľ, že sa museli 
zrieknuť príjem ností a radostí, k to ré  hriech 
so sebou prináša. Ich srdce sa už zrieklo 
hriechu a chce sa od neho čím väčšm i 
vzdialiť, ale často obracia svoj pohľad 
nazpät k  hriechu ako Lotova m anželka 
k Sodome. Podobajú sa chorým , ktorým  
lekár zakázal jesť určité  jedlá. Chápu to, 
ale jednako závidia iným, k torí môžu 
všetko jesť.

N iektorý človek, k to rý  mal úm ysel v y 
pomstiť sa na svojom  bližnom, v  spovedi 
zmení svoj úm ysel. Jednako v kruhu  svo
jich znám ych a priateľov počuť ho roz
právať o jeho nepriateľstve a o tom, že 
by sa aj pomstil, keby  to nebolo zaká
zané. Kto by nevidel, že tento sa síce
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zriekol pomsty, ale vo svojom  srdci predsa 
len skrýva náklonnosť k  hriechu.

Keď si sa rozhodla, d rahá Filotea, viesť 
zbožný život, m usíš sa zrieknuť nielen 
hriechu, ale všetkých  dobrovoľných ná 
klonností k  hriechu. Človek s takým i ná
klonnosťami je  v lastne vždy v nebezpe
čenstve. Podobá sa ľudom chudokrvným . 
Nie sú chorí a predsa všetky  ich skutky 
m ajú na sebe akýsi príznak choroby. Jed ia  
bez chuti, spia nepokojne, sm ejú sa bez 
radosti a skôr sa vlečú, než idú. S podob
nou nechuťou konajú  aj dobré skutky, 
k toré tak  strácajú  pred Bohom všetku 
svoju záslužnosť.

K a p i t o l a  ô s ma .

Ako previesť očisťovanie duše?

Ak si chcem e očistiť dušu od dobrovoľ
ných náklonností k hriechu, musíme 

si najp rv  urobiť vážnu a živú predstavu 
o veľkosti zla duševného spustošenia, 
k toré zaviní hriech. Len tak  môžeme 
vzbudiť ľútosť a ošklivosť k hriechu. N e
dokonalá ľútosť, keď je v spojení so sv ia
tosťou pokánia, očisťuje nás od hriechu,
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ale silná a dokonalá ľútosť nás očisťuje 
aj od náklonnosti k hriechu.

Keď niekto prechováva proti druhém u 
len ľahkú a slabú nenávisť vo svojom  
srdci, pociťuje odpor len  proti osobe ne
návideného. Kto však  prechováva vo svo
jom srdci hlbokú a sm rteľnú nenávisť, ten 
nenávidí nielen osobu, ale aj jej rodinu, 
príbuzných a priateľov. Ba aj obraz nená
videného a všetko, čo má k nem u nejaký  
vzťah, dráždi jeho oko a jeho srdce. Po
dobne je to s hriešnikom . Keď si vzbudil 
čo len nedokonalú ľútosť a len  nepatrný  
odpor cíti proti hriechu, iste sa rozhodne 
viac nehrešiť. Keď však  jeho nenávisť 
proti hriechu je hlboká a ľútosť dokonalá, 
v tedy  nielen že nenávidí hriech, ale aj 
hriešne náklonnosti a vôbec všetko, čo 
vedie k hriechu a ho napom áha. Preto sa 
musíme usilovať vzbudiť dokonalú ľútosť, 
aby sa odpor k hriechu rozšíril na všetko, 
čo súvisí nejako s hriechom . Tak M ária 
M agdaléna po svojom  obrátení natoľko 
stratila záľubu a chuť k hriechu, že na 
hriech viac ani nepom yslela. Dávid hovo
rieval, že nenávidí nielen  hriech, ale aj 
všetky  cesty a chodníčky, k toré k nem u 
vedú.

A by si si m ohla urobiť správnu pred 
stavu o veľkosti hriechu a m ohla vzbudiť
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dokonalú ľútosť, cvič sa horlivo v  týchto 
rozjím aniach. Ak ich budeš správne ko
nať, s pom ocou Božej m ilosti sa ti podarí 
vytrhnúť aj s koreňom  hriech z tvojho 
srdca. V ykonávaj rozjím ania jedno za 
druhým  tak, ako budú nasledovať, ale 
každý deň len jedno a nakoľko len mož
no zavčas rána. Cez deň potom m ysli ča
sto na rozjím anie. Ak nevieš, ako sa má 
rozjímať, čítaj pozorne, čo bude o ňom 
napísané v druhej časti knihy.

K a p i t o l a  d e v i a t a .

Prvé rozjímanie: O stvorení človeka.

P r í p r a v n á  m o d l i t b a .
(Kľakni a pomodli sa pred každým  rozjím aním .)

V šemohúci, večný a dobrotivý Bože, Ty si 
všadeprítom ný, Ty si teraz aj pri mne, 

ba aj vo mne. S posvätnou úctou padám  
na kolená pred Tvojou velebnosťou a k la 
niam sa Ti. S dôverou v Tvoje m ilosrden
stvo a v  Tvoju dobrotu, chcem sa s Tebou 
rozprávať, aby som m ohla vždy lepšie 
poznávať a plniť Tvoju svätú vôľu. Pomôž 
mi svojou milosťou, aby toto m oje rozjí
m anie bolo dobré a užitočné. Osvieť mi
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rozum, aby som poznala, čo mám robiť 
a čo zanechať na Tvoju česť a na spasenie 
svojej duše. Naplň m oje srdce svätou 
láskou. Pohni a posilni m oju vôľu, aby 
som oľutovala a zanechala všetko, čo sa 
Ti nepáči a všetko, čo sa Ti páči, aby som 
si zam ilovala a usilovala sa aj uskutočniť.

Rozum.

Uvažuj, že pred niekoľko rokm i si ešte 
nebola na svete. Svet už bol dávno stvo
rený a o tebe nebolo ešte ani slychu. Boh 
ťa vyviedol z ničoty do bytia, stvoril ťa, 
utvoril tvoju povahu so všetkým i jej v last
nosťami. Len pre svoju  dobrotu ťa stvoril. 
Mohol ťa aj nestvoriť, lebo nijako nepo
treboval tvojho bytia. Pováž svoju  p ri
rodzenosť, k torú  ti dal Boh pri stvorení, 
svoju ľudskú prirodzenosť, najvyššiu  na 
tejto zemi, k to rá  je určená a uspôsobená 
na večné spojenie a blaženosť s Bohom.

Srdce.
Hľaď, duša m oja, nie ty  si si dala život, 

ale Boh, Stvoriteľ a Pán ťa utvoril. Bože, 
som dielom Tvojich rúk. Ako veľmi Ti 
musím ďakovať, že si ma stvoril, že si ma 
určil pre večný život. A ký nekonečný si 
vo svojej moci a dobrote! Ako len  môžem
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dôstojne oslavovať Tvoje m eno a náležite 
ďakovať za Tvoju dobrotu! A ká nevďačná 
som bola dosiaľ k Tebe. M iesto, aby som 
Ťa m ilovala a svojou vďačnosťou Ti bola 
na radosť, m iesto, aby som Tvoje p riká
zania zachovávala, v slepej sam oláske 
som nasledovala svoje nezriadené žiado
sti a náklonnosti, zabudla som a zanechala 
svojho Stvoriteľa a O tca a slúžila som 
hriechu. Ako veľmi ľutujem, že som Ťa 
svojou nevďačnosťou a svojim i hriecham i 
rozhnevala a urážala!

Vôľa.
Od dnes už nechcem  slúžiť svojej sam o

láske. Chcem skrom ne smýšľať o sebe, 
chcem milovať pokoru a rada znesiem 
pohŕdanie a odstrkovanie pre Teba. Chcem 
zmeniť celý svoj život a len na svojho 
Stvoriteľa hľadieť a jem u slúžiť. Chcem 
mať v úcte bytie, ktoré mi dal, a chcem 
si vždy vážiť a ceniť hodnosť povolania 
k večném u životu.

Zakončenie.

Môj Bože, dal si mi bytie a život. Rada 
Ti obetujem  a zasväcujem  oboje. Všetko, 
čo myslím, rozprávam  a robím, nech slúži 
k Tvojej cti a sláve. Posilni m oju vôľu,
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aby som tejto m yšlienke ostala verná  po 
celý svoj život. Amen.

Svätá Panna M ária, M atka Božia, od
porúčaj m ňa a všetkých, za k torých  sa 
mám modliť, do lásky  a m ilosrdenstva 
svojho Syna. Amen.

Otče n á š … Z d rav as… S láv a…
Po rozjím aní venuj k rá tky  pohľad na 

vykonané rozjím anie. V yber a zapam ätaj 
si z neho niekoľko m yšlienok, dve tri a 
cez deň o nich uvažuj. Budú ťa chrániť 
a pomáhať ti v  nábožnom  živote. Takto 
urob po každom  ďalšom rozjímaní.

K a p i t o l a  d e s i a t a .

Druhé rozjímanie: O  cieli človeka.
Prípravná modlitba. (Str. 39.)

Rozum.

Boh ťa nestvoril preto, že by ťa potrebo
val. Veď On sa bez teba zájde. Ale 

preto ti daroval bytie, aby ti dožičil z plno
sti svojej dobroty a lásky, aby ťa posvätil 
svojou milosťou a účastnou ťa urobil 
svojej blaženosti a slávy. Preto ti dal roz
um, aby si Ho poznala, pamäť, aby si sa
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na Neho rozpom ínala, slobodnú vôľu, aby 
si Ho m ilovala. Dal ti oči, aby si obdivo
vala Jeho diela, reč, aby si m ohla k Nemu 
prehovoriť, Jeho chváliť a zvelebovať. Na 
to ti dal aj ostané schopnosti a sily tak 
telesné ako i duševné. Keď už raz poznáš 
cieľ a smysel svojho bytia, musíš mať 
vždy pred očami tento cieľ a všetko svoje 
m yslenie a konanie musíš k nem u za 
mieriť. V šetkém u máš vyhýbať a odporo
vať, čo je proti tomuto cieľu, a všetkým  
pohŕdať a sa zriekať, čo nie je užitočné 
a osožné k dosiahnutiu toho cieľa, k splne
niu Tvojho životného poslania. Pomysli, 
akí nešťastní sú ľudia, ktorí nem yslia na 
svoj životný cieľ, ale tak žijú, ako by boli 
na tejto  zemi len pre splnenie svojich 
telesných radostí a žiadostí.

Srdce.

Na koho som len m yslela, Bože môj, 
keď som dosiaľ na Teba nem yslela. Komu 
patrila m oja láska, keď som Teba nem ilo
vala? M ala som žiť a silnieť z Tvojej 
pravdy a m iesto toho som sa oddávala 
hlúposti a ničote. Slúžila som svetu, k torý  
je tu predsa na to, aby mne slúžil na do
siahnutie môjho pozem ského a nebeského
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cieľa. Spríkril sa mi predošlý  môj p rev rá 
tený život a všetko m oje nerozum né m ys
lenie a konanie. Kiež by som už nikdy 
s očú nestra tila  svoj životný cieľ!

Vôľa.

Boh môj a Vykupiteľ, Ty jediný budeš 
odteraz Pánom a Kráľom m ojich m yšlie
nok. Nechcem  sa viac zapodievať veca
mi, ktoré sa Ti nepáčia. N ikdy nezabud
nem na veľkosť Tvojho m ilosrdenstva a 
dobroty, k torú  si mi láskavo preukázal. 
Ty jediný budeš oddnes radosťou, roz
košou a láskou m ôjho srdca. V šetky ne
užitočné zam estnania a zábavy, všetky  
priateľstvá a kam arátstva, v še tky  náklon
nosti a láskavosti opustím  pre Teba. V y
užijem všetky  dovolené prostriedky, aby 
som vyplnila svoje predsavzatie.

Zakončenie.
Bože, ďakujem  Ti, že si ma stvoril pre 

nebo, aby som bola účastná Tvojej večnej 
blaženosti a slávy. Koľko ešte potrvá, 
kým dosiahnem  svoj cieľ? Požehnaj, Bože, 
m yšlienky a predsavzatia  dnešného m ôj
ho rozjím ania, požehnaj m oje rozhodnu
tia, aby som ich m ohla splniť pre zásluhy
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krvi, k torú  vylial za m ňa na kríži môj 
Vykupiteľ. Amen.

O tče náš…  Zdravas…  Sláva…

K a p i t o l a  j e d e n á s t a .

Tretie rozjím anie: Dobrodenia Božie. 
Prípravná modlitba. (Str. 39.)

Rozum.

Uvažuj o telesných daroch, ktoré ti dal 
Boh. Krásne a účelne sostavené telo 

so svojimi údmi, zdravie, m noho šťastia, 
radosti a príjem nosti, k torá pram ení z tela, 

z používania smyslov, to všetko je od 
Boha. Pomysli, že na svete je  mnoho lep
ších ľudí než ty, ktorí sa nemôžu tešiť 
z tých darov a dobrodení. N iektorí sú 
telesne zakrnutí alebo hrbatí, niektorí 
m ajú chabé zdravie alebo choré údy, iní 
zas žijú vo veľkej chudobe a nedostatku. 
Teba od toho všetkého Boh ochránil. Spo
meň aj na dary  ducha. Koľko chorom y
seľných, bláznov a pom ýlených ľudí je na 
svete! Prečo si aj ty  nie medzi nimi? Boh 
to nechcel, teba vyznačil. Koľkí ľudia 
rástli bez vzdelania a bez správnej v ý 
chovy? Tebe však dožičil Boh dobrú v ý 
chovu a aj patričné vzdelanie.
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Pomysli aj na nadprirodzené dary. Od 
svojho narodenia si dieťaťom katolíckej 
Cirkvi a učili ťa poznávať Boha od svojej 
mladosti. Koľko ráz ťa už om ilostil vo 
svätých sviatostiach? Koľko zvláštnych 
vnuknutí, napom enutí si dostala? Koľko 
ráz ťa zachránil od večného zatratenia? 
Pomysli na to všetko a uvidíš, aký dobro
tivý a m ilostivý bol Boh dosiaľ k Tebe.

Srdce.
Bože môj, aký si dobrý! Tvoje srdce je 

bohaté na láskavosť a m ilosrdenstvo, rád 
dožičíš zo svojej dobroty  a lásky. N ikdy 
nezabudne m oja duša na milosti, k toré si 
jej dal. Mrzí m a,  že som tak málo m yslela 
na Tvoje dobrodenia, ba neusilovala som 
sa zaslúžiť si ich. Bola som nevďačná. 
Nielen, že som si nevážila a necenila 
Tvoju bezhraničnú dobrotu, ale som ju 
zneužila, pohrdla ňou, ba svojim i h riecha
mi som ju aj pošliapala. Čím láskavejší 
si bol ku mne, tým  nevď ačnejšia som 
bola.

Vôľa.
Bože, koľké a nespočetné sú Tvoje dob

rodenia, ktorým i si zahrnul m oje telo a 
dušu a aká nevďačná som bola k Tebe!
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Teraz sa však  vraciam  zo svojej zlej a 
pom ýlenej cesty. N echcem  viac zabudnúť 
na Teba, Tvoje dary  a milosti nikdy ne
chcem zneužiť a nimi pohrdnúť. Chcem 
byť prísna proti svojm u telu a budem sa 
usilovať, aby aj ono žilo na česť a slávu 
Božiu. Bože, celou svojou dušou budem 
po tom túžiť, aby som svoje povinnosti 
vždy lepšie poznávala a radostnejšie  plnila. 
Starostlivo a s láskou budem používať 
prostriedky, k toré ponúka C irkev na zá
chranu a posvätenie m ojej duše. Každo
denne budem  čítať duchovné čítanie a na
sledovať všetky  Tvoje vnuknutia.

Zakončenie.
Bože, ďakujem  Ti, že si ma naučil v dneš

nom rozjím aní poznať Tvoje dobrodenia 
a m oje povinnosti voči Tebe. P redkla
dám predsavzatia a rozhodnutia svojho 
rozjím ania pred Teba a prosím  Ťa, po
žehnaj ich a daj mi sily, aby som ich 
uskutočnila. Amen.

N ajsvätejšia  Panna a M atka Božia M á
ria, M atka milosti, moji svätí patróni, 
proste za mňa, aby som svoje predsavza
tia splnila a tak  vás nasledovala v  láske 
a službe Božej. Amen.

Otče náš…  Zdravas…  Sláva…



48 Filotea I.

K a p i t o l a  d v a n á s t a .

Štvrté rozjím anie: O hriechoch.

Prípravná modlitba. (Str. 39.)

Rozum.

P omysli, d rahá Filotea, koľko času up ly
nulo odvtedy, čo si začala hrešiť a 

ako veľmi sa rozm nožily tvoje hriechy. 
Skoro každodenne pribúdaly  nové h rie
chy proti Bohu, proti tebe a proti bližným.

Pomysli najm ä na nevďačnosť oproti 
Bohu. Tento hriech je  akosi všeobecný, 
skrýva sa skoro v každom  hriechu, k to rý  
si spáchala. Nevďačnosť oproti Bohu ešte 
zväčšuje a zaťažkáva hriechy. Koľko dob
rodení ti preukázal Boh a jednako často 
si ich zneužila, m iesto, aby si sa za ne 
poďakovala. Pom ysli ďalej, aká si bola 
ľahostajná oproti vnútorným  vnuknutiam  
a napom enutiam  milosti. Ba, čo je na jho r
šie, veľa ráz si p rija la  sviatosti a kde je 
úžitok, k torý  Boh očakával? Kde sú vzácne 
drahokam y, ktorým i nebeský Ženích ozdo
bil tvoju dušu? V šetko je pochované pod 
tvojim i hriecham i. Boh ti často vyšiel 
v ústrety , aby ťa nebu zachránil, ale ty  si 
Mu vždy vyhla  s cesty, aby si mohla ísť 
svojou vlastnou  cestou, k torá ťa viedla



Biela ľalia, čo si zmarila 
pekelnú vládu hada, 
svet Ťa velebí, tu i na nebi 
pred Tebou v úcte padá.

Pieseň.
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do záhuby. Aspoň len raz uvažuj o toľkej 
nem údrosti a nevďačnosti.

Srdce.
Bože môj, ako sa ešte opovažujem  uká

zať pred Tebou? Som plná zloby a ne
vďačnosti! Ako som len m ohla tak  ľahko
myseľne a nerozum ne zneužiť proti Tebe 
všetky sm ysly svojho tela a vše tky  schop
nosti svojej duše? Prečo neminul ani jed i
ný deň môjho života, v ktorom  by som sa 
nebola prehrešila  proti Tebe? Koľkou ne
vďačnosťou som sa odplatila za dobrode
nia svojho Stvoriteľa a za k rv  svojho 
Spasiteľa!

Bože, ľutujem  za svoju ľahkomyseľnosť 
a nevďačnosť. Prichádzam  k Tebe ako 
Peter a M agdaléna a prosím  za odpuste
nie. Zmiluj sa nad m ojou úbohou dušou, 
maj sústrasť s mojím nehodným  a nevďač
ným srdcom.

Vôľa.
Bože, Tvojou milosťou si pred seba 

beriem  a rozhodujem  sa, že nechcem  a 
nebudem  viac hrešiť. Ako ľahko som 
kedysi hrešila, tak  teraz chcem nenávidieť 
svoje hriechy a všetko zlo. Bože, len Teba 
chcem milovať a Tvoju svätú  vôľu vždy
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plniť. Tebe chcem žiť a umierať! Všetko, 
čo len bude v m ojich silách, chcem uro
biť, aby som zo svojho srdca vykorenila  
zlo. N ikdy si nebudem  namýšľať, že som 
už dosť vykonala na zadosťučinenie za 
svoje priestupky a hriechy.

Zakončenie.
Bože môj, ďakujem Ti za láskavosť a 

dobrotu, k torú  si mi až dosiaľ preukazoval 
tým, že si čakal na m oje obrátenie. Najm ä 
Ti ďakujem za vnútorné vnuknutia, k to 
rými si ma obdaril v tomto rozjímaní. Za
sväcujem  a obetujem  Ti svoje srdce. Po
žehnaj ho a posilni, aby som dobré pred
savzatia tohto rozjím ania v ládala  usku
točniť a hriecham i sa Ti nikdy nesprene
verila.

O tče náš…  Zdravas…  Sláva…

K a p i t o l a  t r i n á s t a .

Piate rozjím anie: O smrti.
Prípravná modlitba. (Str. 39.)

Rozum.

P redstav  si, že ležíš na sm rteľnej posteli 
a um ieraš. Lekári už stratili všetku 

nádej na tvoje uzdravenie. Pomysli si, že
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hodina tvojej smrti sa každodenne blíži. 
Nie je isté, kedy udrie tvo ja  posledná 
hodina. Bude to v  zime, v lete, či kedy? 
Bude to vo dne, či v noci? Umrieš náhle 
nejakým  úrazom  či nešťastím, alebo um rieš 
po kratšej či dlhšej chorobe? Budeš mať 
príležitosť vyspovedať sa? O tomto vše
tkom ničoho nevieš. Len jedno je isté: 
Umrieš a azda prv, ako sa nazdávaš.

Pomysli, že tento svet pre teba naraz 
prestane. N araz zapadne tvojm u zraku. 
V šetky radosti a príjem nosti tohto sveta 
sa ti ukážu ako tieň. Potom si povieš: 
„Pre tieto pom inuteľné radosti a ničom 
nosti som opustila Boha, ba hrešila  proti 
Nemu?“ A však zbožnosť a v še tky  dobré 
sku tky  sa ti z javia krásnym i a vzácnym i 
a spýtaš sa: „Prečo som len vždy nešla 
po krásnej, šťastnej ceste čností?“ H rie
chy, ktoré si kedysi pokladala za m alé a 
nepatrné, naraz vystúp ia  pred tvojím  zra
kom ako vrchy  a dobro, k to ré  si vykonala, 
uvidíš veľmi malým  a nepatrným . Uvažuj, 
ako bolestne sa bude lúčiť tvo ja  duša so 
svetom. M usí sa rozlúčiť so všetkým  m a
jetkom, so všetkým i zemským i radosťami, 
s rodičmi, príbuzným i, priateľmi, znám y
mi, sk rátka so všetkým , čo je  na tejto  
zemi. N apokon rozlúči sa aj so svojím  
vlastným  telom, k toré zanechá bledé,



O smrti 5 3

schradnuté, hrozne zm enené a k rozkladu 
spejúce.

M ysli na to, ako sa budú všetci poná
hľať,  aby tvo je telo čím skôr dali do 
truhly  a zakopali do zeme. Keď ťa už po
chovajú, budú na teba práve tak  dlho 
myslieť, ako si ty  m yslievala na tých, čo 
umreli. O dpočinutie večné daj jej, Pane! 
Tými slovam i sa s tebou rozlúčia, keď 
budú odchádzať z cintorína. Smrť, ako 
málo m yslia ľudia na teba a jednako si 
hrozne istá, neúprosná a strašná!

Uvažuj napokon aj o tom, že duša na 
svojej ceste do večnosti sa dá alebo na 
pravo, alebo naľavo, buď do večnej blaže
nosti, buď večného zatratenia. Na ktorú  
z ciest sa dá tvo ja  duša? Na nijakú inú 
ako tú, k torou kráčala  za svojho života. 
Ako si kto ustelie, tak si ľahne.

Srdce.
Bože, keď budem  umierať, vezmi ma 

do svojej v lastnej ochrany. Dožič mi ho
dinu šťastnej smrti. Pre tú jedinú šťastlivú 
hodinu chcem po všetky  hodiny svojho 
života znášať bolesť a utrpenie. Keďže 
musím v hodinu smrti svet opustiť, n e 
chcem nijako viazať svoje srdce k rado
stiam tohto sveta, ba aj v  dovolených 
radostiach chcem byť m ierna a zdržanli
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vá. Svojich priateľov a známych, ba aj 
svojich najbližších príbuzných chcem 
v budúcnosti m ilovať láskou svätou, k torá 
pretrvá veky.

Vôľa.
Aká dôležitá, rozhodná, ťažká a hrozná 

je hodina m ojej smrti! Vážne sa pripravím  
na túto veľkú hodinu, aspoň raz za m e
siac budem rozjímať o smrti. Na každú 
svätú spoveď sa tak pripravím , ako by 
to bola posledná spoveď m ôjho života. 
Takto chcem svoj duchovný život vždy 
posilňovať a proti každej nedokonalosti 
a neporiadku bojovať.

Zakončenie.
Bože môj, ďakujem  Ti, že si mi vnukol 

tieto dobré predsavzatia. Pomôž mi svojou 
milosťou, aby som ich uskutočnila. Pre 
smrť Tvojho jednorodeného Syna, dožič 
mi šťastlivú hodinu smrti a blaženú več
nosť.

M ária, ú točište hriešn ikov  a M atka 
um ierajúcich, pros za m ňa v  hodinu smrti 
a vypros mi, aby som p rija la  sviatosti 
um ierajúcich. Svätý Jozef, patrón  um ie
rajúcich, odovzdávam  sa do Tvojej ochra
ny. Amen.

Otče náš…  Zdravas…  Sláva…
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K a p i t o l a  š t r n á s t a .

Šieste rozjímanie: O poslednom súde. 
Prípravná modlitba. (Str. 39.)

Rozum.

Keď sa naplní čas, k torý  určil Boh svetu, 
ukážu sa hrozné znaky a znam enia 

posledného súdu. O hnivá potopa zaplaví 
zem, všetko zhorí a ľahne popolom. Po 
tejto všeobecnej ohnivej záplave všetci 
ľudia vstanú zm ŕtvych a na hlas archan
jela  sa shrom aždia v údolí jozafátskom. 
Akí budú všetci prem enení! Jedni sa zja
via v krásnych, oslávených telách, druhí 
zas v  m rzkých a odporných. Potom sa 
ukáže Kristus ako sudca celého sveta vo 
svojej moci a sláve, obklopený sbormi an
jelov a svätých. Pred Ním ako slnko sa za
skvie jeho svätý  kríž, znak milosti dobrým 
a spravodlivej prísnosti zlým. S mocou, ne
pripúšťajúcou nijakého odvolania, oddelí 
dobrých od zlých a postaví dobrých na 
pravicu a zlých na ľavicu. Po rozdelení 
sa hneď otvoria kn ihy svedomia, ukáže 
sa zlosť zlých a ich pohŕdanie Bohom, ale 
ukáže sa aj kajúcnosť dobrých a účinky 
prijatých  milostí. Nič neostane skryté 
Koľká hrôza a hanba jedným  a koľká 
radosť a sláva druhým!



Filotea I.56

„Prekliati, odíďte do večného ohňa, 
k torý  je p ripravený diablovi a jeho an je 
lom.“ (Mat. 25, 41.) Drahá Filotea, uvažuj 
o každom slove. „P rek lia ti“, hovorí. Aká 
hrozná je to kliatba, k liatba z úst Božích, 
toľká, že uzatvára  v  sebe všetko zlo, ne 
odvolateľne a naveky. „O díďte“, hovorí. 
Sú to slová večného zavrhnutia, ktorým i 
Boh týchto nešťastníkov navždy vyháňa 
zpred svojej Tváre a zo svojho neba. „Do 
ohňa večného“, hovorí. Pomysli len na 
nezm erateľnú večnosť. V ečná večnosť 
múk, aká si strašná!

Pomysli však  aj na slová, k toré hovorí 
dobrým. „Poďte“, hovorí. M ilé slovo, slovo 
spasenia, ktorým  nás volá Boh k sebe 
a túli do ochrany svojej dobroty a lásky. 
„Požehnaní O tca m ôjho“, hovorí. N aj
vzácnejšie požehnanie, k to ré  v  sebe za
hrnuje  všetky  iné požehnania. „Vládnite 
kráľovstvom , ktoré vám  je pripravené od 
ustanovenia sve ta .“ Koľké šťastie a koľká 
milosť! Veď toto kráľovstvo nikdy nebude 
mať konca.

Srdce.

Zachvej sa, duša moja, pri m yšlienke 
na posledný súd. Kto ťa môže zachrániť 
v ten deň, v ktorom  sa pohnú aj stĺpy
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nebies? Zoškliv si a zavrhni svoje hriechy, 
ktoré jediné ťa môžu vrhnúť do večného 
zatratenia v ten  deň hrôzy a úzkosti.

Vôľa.

V budúcnosti budem prísnejšia v  posu
dzovaní seba. Pri svätej spovedi budem 
prísne spytovať svoje svedomie, zo v še
tkého sa úprim ne vyspovedám  a so v še 
tkou vážnosťou sa pousilujem  polepšiť, 
aby ma môj Vykupiteľ nezavrhol v  hroz
ný deň posledného súdu. Vždy sa dobre 
vyspovedám , dané mi naučenia rada pri
jmem a pousilujem  sa ich uskutočniť.

Zakončenie.
Bože, ďakujem  Ti, že si m a dosiaľ ne

povolal do večnosti. Ešte mám čas na 
pokánie a mám poruke prostriedky, k to 
rými môžem zabezpečiť spasenie svojej 
duše vo veľký deň posledného súdu. Po
žehnaj ma, aby som si zam ilovala najm ä 
pokoru a kajúcnosť, aby som sa vždy 
jedine Tebe ľúbila. Amen.

O tče náš…  Zdravas…  Sláva…
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K a p i t o l a  p ä t n á s t a .
Siedm e rozjím anie: O pekle.

Prípravná m odlitba. (Str. 39.)

Rozum.

P redstav  si sírou a smolou horiace mesto, 
plné zúfalých obyvateľov, ktorí n ija 

ko nemôžu utiecť. Nešťastníci vo večnom  
zatratení sa podobajú spom enutým  oby
vateľom mesta. Každý ich smysel, každá 
časť ich tela trpí nevýslovným i mukami, 
lebo kým žili na svete, zneužívali svoje 
sm ysly a svoje telo na hriech. Oči, za trest 
pre svoje hriešne pohľady, m usia teraz 
hľadieť na diabla a jeho hroznú tvár. Ba 
musia znášať pohľady celého pekla. Uši, 
k toré tak rady počúvaly  nem ravné a sm y
selné reči, m usia teraz počúvať len ná re 
ky, plač, zúrivé a zúfalé výkriky . Podobne 
musia trpieť aj ostatné smysly.

Uváž však, že tieto  telesné m uky nie 
sú ešte tie najstrašnejšie . Omnoho väčšia 
a ťažšia m uka je  s tra ta  nebeskej slávy, 
to, že zatratení nikdy neuvidia Boha s tvári 
do tvári. Vedia, že Boh je najväčšie a n a j
dokonalejšie dobro a oni toto dobro nikdy 
nebudú môcť mať a milovať.

Rozmýšľaj, drahá Filotea, aj o večnom  
trvaní pekelných múk, k to rá  vlastnosť už
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sam a robí peklo neznesiteľným . Keď už 
nepatrná horúčka nám  vie urobiť noc 
veľmi dlhou a nás utrápiť, aká strašná 
musí byť noc večného pekla, uprostred 
toľkých múk! V ečné trvanie pekla je dô
vodom večného zúfalstva, rúhania a zú
rivosti zatratených.

Srdce.
Bože, aké ukru tné sú pekelné muky, 

ktoré človek zasluhuje už len jediným  
ťažkým hriechom! Keby si ma bol hneď 
po mojom prvom  ťažkom hriechu z toho 
sveta povolal bez spovede a ľútosti, kde 
by bola teraz m oja duša? Bože, ako veľmi 
Ti ďakujem, že si ma nenechal umrieť 
v hriechoch, ale vždy si mi odpustil a dal 
času na polepšenie. A ký strašný  a nebez
pečný je v lastne ťažký hriech! On jediný 
je príčinou večného zatratenia! Ako často 
som si už aj ja  zaslúžila večný trest!

Vôľa.
Bože, keďže tak  strašne tresceš ťažký 

hriech, oddnes sa budem  strániť nielen 
ťažkého hriechu, ale všetkého, čo môže 
viesť k ťažkému hriechu. Budem prísna 
pri večernom  spytovaní svedom ia a pri



66 Filotea I.

svojej spovedi. Až oddnes si m a chránil 
a nedal si mi umrieť v hriechoch. Z vďač
nosti za to a ako pokánie silne si beriem  
pred seba pokorne a trpezlivo znášať v še
tky pro tivenstvá každodenného života a 
pri všetkých svojich obetách a prem áha
niach poviem: „Nech je  akokoľvek ťažké 
toto pokorenie a práca, je to ešte vždy 
ľahšie a znesiteľnejšie ako pekelné muky, 
ktoré som si zaslúžila.“

Zakončenie.

Bože, ďakujem  Ti za poznanie dnešného 
rozjímania, aký dobrý si býval ku mne 
a aká nevďačná som bola ja  k Tebe. Po
žehnaj m yšlienky, ktorým i si ma obda
ril v tomto rozjímaní, požehnaj city 
a rozhodnutia, ktorým i si naplnil moje 
srdce. Pre zásluhy a u trpenie  svojho V y
kupiteľa prosím, aby som ostala vernou 
všetkým  svojim  predsavzatiam .

M atka Božia a moji patróni, proste za 
mňa, aby som neustala  v nenávisti oproti 
hriechu, aby rástla  vo m ne pokora, trpez
livosť, vďačnosť a láska k Bohu, horlivosť 
za spasenie duše. Amen.

Otče náš…  Zdravas…  Sláva…
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K a p i t o l a  š e s t n á s t a .

Ôsm e rozjím anie: O nebeskom  raji.
Prípravná modlitba. (Str. 39.)

Rozum.

P redstav  si oblohu za hviezdnatej noci. 
A ké utešené je vidieť tisíce trb lieta

vých hviezd na nebi! Prim ysli si k tejto  
nádhere krásu  utešeného slnečného dňa, 
ale tak, aby slnečná žiara nezatienila 
trb lietanie hviezd a svetlo m esiaca. V še
tka táto k rása  by sa ani len prirovnať 
nedala kráse  nebeského raja.

Uvažuj, akí vznešení a dobrí sú obyva
telia nebeského raja. Pozri na m ilióny a 
m ilióny anjelov, Cherubov a Serafov, 
zástup svätých apoštolov, nesm ierny po
čet m učeníkov a vyznavačov, zástupy 
svätých žien a panien a neprehľadný sbor 
iných nebešťanov. Pritom aj ten na jne
patrnejší zo svätých je k rajší vo svojom  
zjave ako celý svet dokopy. Koľké šťastie 
to musí byť, uvidieť všetkých  svätých! 
Akí blažení sú všetci! Stále spievajú  v í
ťaznú pieseň večnej lásky a zažívajú usta 
vičné radosti a slasti. Všetci sú ako príval 
nepom enovateľnej blaženosti a žijú v  po
vedomí šťastného a večného priateľstva.
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Rozmýšľaj napokon, koľko dobra poží
vajú všetci nebešťania vo večnom  videní 
Boha s tvári do tvári. Aká to radosť a koľ
ké šťastie navždy byť v  spojení s Bohom, 
Stvoriteľom a Vykupiteľom , žriedlom vše
tkého dobra! Ako nebeské v táčiky  vzná
šajú sa oslávení v  ovzduší Božstva a p re 
spevujú oslavné piesne. Boh im zno
va a znova daru je svoju lásku a hovorí: 
„Buďte požehnaní naveky, m oje milé a 
verné stvorenia, požehnaní za vernosť, 
ktorou ste mi na zemi slúžili, požehnaní 
za lásku, ktorou m a teraz večne oslavu
jete  a po tešu jete .“

Srdce.
Bože, k rásny  je nebeský  Jeruzalem , 

mesto blažených a vyvolených! Šťastní 
sú jeho obyvatelia. Keď už zem ský raj 
bol taký krásny, v ktorom  ľudia len chvíľu 
prebývali, o čo k rajší musí byť nebeský 
raj vo večnom  a blaženom  videní, láske 
a požívaní Božej velebnosti. Ako som len 
m ohla byť taká ľahkom yseľná a nem údra, 
že som sa tak  veľmi vzdialila od nebeskej 
cesty? Prečo som len opustila cestu šťa
stia a pokoja? Pre m izerné zemské radosti, 
k toré oblažujú srdce len na chvíľu a potom 
vedú k prázdnote a smútku. Čo som len
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m yslela, že som pohrdla tak  vznešeným i 
dobram i a dala prednosť m izerným, bied
nym radostiam ? Bože, hanbím  sa, že som 
nem ala viac odvahy a obetavosti ostať 
verná, hoci aj kam enistej ceste do neba.

Vôľa.
Bože, vo svojej dobrotivosti si mi dal 

poznať slávu neba a riadil si m oje kroky 
na cestu k Tebe. O dteraz budem verne 
milovať túto cestu a vy trvalo  po nej k rá 
čať. Často pomyslím  na nebo, aby som 
všetky zemské radosti privysoko necenila 
a víťazne odporovala všetkým  vábeniam  
zemských rozkoší. Pevne som sa rozhodla 
vyhýbať všetkém u, čo ma môže zviesť 
s cesty k Bohu, alebo na tejto  ceste p re
kážať. M yšlienku a túžbu po nebi si vzbu
dím najm ä pri svojich svätých prijím a
niach.

Zakončenie.

Bože, z celého srdca Ti ďakujem, že si 
mi v tomto rozjím aní ukázal nebeské šťa
stie a povolal ma nazpät k nemu. Ďaku
jem Ti za dobrotu a trpezlivosť, k torú  si 
mi preukazoval aj vtedy, keď som vo 
svojej nevďačnosti a zaslepenosti kráčala 
cestou hriechu. V šetky m yšlienky a pred
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savzatia tohto rozjím ania Ti obetujem , 
požehnaj ich.

Kráľovná neba a všetci svätí a blažení 
nebeského raja, proste za mňa, aby som 
často m yslela na nebo a ostala  verná 
ceste, k to rá  k nem u vedie, aby som sa aj 
ja  raz s vami radovala vo večnosti. Amen.

Otče náš…  Zdravas…  Sláva…

K a p i t o l a  s e d e m n á s t a .

Deviate rozjímanie:
O voľbe medzi nebom a peklom.

Prípravná m odlitba. (Str. 39.)

Rozum.
P redstav  si, že by si bola niekde v šírom 

poli so svojím  anjelom  strážcom, ako 
kedysi bol m ladý Tobiáš s archanjelom  
Rafaelom na ceste do m esta Rages. Po
mysli, že by ti anjel strážca ukázal niekde 
vo výške nebeský raj s celou jeho krásou 
a niekde v hĺbke peklo s jeho mukami. 
Keď si si predstavila, potom  v  duchu po
kľakni a uvažuj.

1. Vo svojom  živote stojíš naozaj medzi 
nebom a peklom. O boje je otvorené, obo
je ťa môže prijať, záleží len  na tvojej 
v lastnej voľbe, kam  sa rozhodneš.
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2. Voľba, k torú  urobíš medzi nebom 
a peklom  na tejto  zemi, platí naveky.

3. I keď je Boh pripravený, podľa tvojej 
voľby ťa naveky šťastnou urobiť alebo 
zatratiť, predsa nevýslovne túži prijať ťa 
do neba. Tvoj anjel strážny je vždy 
ochotný vyprosiť potrebnú milosť a po
moc, aby Ti umožnil a uľahčil výstup do 
neba.

4. Ježiš Kristus hľadí láskavo a dobro
tivo s neba a hovorí: „Poď, m ilovaná duša, 
poď na ram ená m ojej lásky, ktorá ti v p re 
hojnej m iere pripravila  nebeské radosti 
a večnú blaženosť.“

5. Hľaď, ako ťa M ária, Kráľovná neba, 
m atersky zve a povzbudzuje: „Dôveruj 
a maj odvahu, milá duša, neodporuj túžbe 
môjho Syna a nepohŕdaj mojimi prosbam i 
za svoju záchranu.“ Hľaď aj na svätých, 
ktorí ťa na tvojej zemskej ceste predišli 
a ktorí túžobne očakávajú  tvoj príchod 
do nebeskej spoločnosti.

Srdce a vôľa.
Bože môj, z celého srdca sa staviam  

proti peklu a satanovi. Trasiem sa pred 
ich trestam i a mukami a strašlivou več
nosťou. Najm ä sa hrozím všetkých urážok 
a kliatob, ktoré odtiaľ vychodia proti
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Tebe, Bože. M oja duša je stvorená pre 
nebo, ta sm erujú všetky  túžby môjho 
srdca. Pevne som sa rozhodla vyvoliť si 
nebo za svoje večné bývanie. S radost
ným, vďačným  srdcom prijím am  všetky 
poklady Tvojho m ilosrdenstva, dobroty 
a lásky, k toré si mi dožičil. Večne Ťa 
chcem za to chváliť a oslavovať.

Ježišu môj, Spasiteľ a Vykupiteľ, p rijí
mam Tvoju večnú lásku a chcem si zaslú
žiť príbytok, k torý  si mi v nebi pripravil. 
Tam Ťa chcem za to večne chváliť a zve
lebovať.

Tvoju m aterinskú ochranu rada p rijí
mam, blahoslavená Panna M ária a M atka 
ustavičnej pomoci, odporúčam  sa do Tvo
jej priazne u Boha. Z vďačnosti za Tvoju 
lásku a pomoc Ti sľubujem, že ostanem  
verná ceste do neba, aby som sa raz 
s Tebou m ohla radovať v n eb esk e j sláve. 
Všetci svätí, najm ä m oji patróni a ty, môj 
anjel strážny, pom áhajte mi svojou po
mocou u Boha, aby som vždy kráčala 
cestou, k torá vedie k vám.

Aká som šťastná, že som sa rozhodla 
pre nebo. S dôverou v Božiu milosť a lásku 
svojho ukrižovaného Spasiteľa ako aj 
v sľuby M atky Božej a všetkých  svä tých , 
vezmem na seba všetky  starosti a obety, 
ktoré prináša so sebou cesta do neba a
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denne sa budem  modliť za milosť v y trv a 
losti v dobrom. Svoje rozhodnutie nikdy 
nezradím.

Zakončenie.
Bože, ďakujem  Ti za osvietenia a vnuk

nutia, ktoré si mi v tomto rozjím aní u šte
dril. O betujem  Ti svoje rozhodnutie ne
opustiť nikdy cestu do neba a prosím, ráč 
ho požehnať.

M ária, M atka ustavičnej pomoci, pom á
haj mi! Svätý anjel strážca, veď ma a 
sprevádzaj! Amen.

Otče náš…  Zdravas…  Sláva…

K a p i t o l a  o s e m n á s t a .
Desiate rozjím anie: O voľbe m edzi kráľov
stvom  K ristovým  a kráľovstvom  satanovým .

Prípravná modlitba. (Str. 39.)

Rozum.

P redstav  si, že si so svojím  anjelom  
strážnym  na malom návrší. Pod tebou 

je šíra rovina. Naľavo od teba je kráľov
stvo satanovo. Pekelné knieža sedí na 
vyvýšenom  tróne, obklopené diablami a 
prijím a poklony svetákov, k torí ho uctie
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vajú  a oslavujú  najrozm anitejším i h rie 
chami.

Prizri sa bližšie na život a úsilie týchto 
svetákov. N iektorí sršia hnevom , závisťou 
a nenávisťou. Iní sa navzájom  vraždia. 
Iní sú zas celkom bledí až zelení od pach
tenia a náhlivosti, ako si čo najskôr na 
shromaždiť bohatstvá. Iní sa sháňajú  po 
prázdnych, bezcenných radostiach a roz
košiach. Ešte iní sa bez cti a hanby vrhajú  
do sm yselností a hriešnych  rozkoší. Všetci 
sú podráždení a znepokojení, neporiadni 
a pomýlení. H ovoria o vzájom nej láske, 
ale p rekypujú  vzájom nou nenávisťou a 
pohŕdaním . Skrátka, vidíš nešťastný n á 
rod, ty ransky  ovládaný svojím  prekliatym  
kráľom, plným  pýchy, nenávisti, falošno
sti a zloby.

Na pravej strane vidíš Kristovo kráľov
stvo na zemi. Je  to kráľovstvo zbožnosti 
a pokoja, svätej úcty  a oblažujúcej lásky 
k Bohu. A ký k rásny  je pohľad na panen
ské duše, aký povzbudivý pohľad na čisté 
čnostné vdovy! Pozri, ako v tomto k rá 
ľovstve žijú m anželia v pokoji, vo svor
nosti a láske! Ako pekne vedia spojiť 
starosť o rodinu so starosťou o nebo, lásku 
ku m anželovi s láskou ku Kristovi, ne
beském u ženíchovi. Kam koľvek pozrieš 
v tomto kráľovstve, všade uvidíš jeho
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obyvateľov nažívať v láske a pokoji. V še
tci pozerajú na Vykupiteľa, počúvajú jeho 
hlas a jeho učenie. Všetci sa radujú  a ich 
radosť je opravdivá, srdečná a usporia
daná. Všetci sa navzájom  m ilujú čistou, 
nezištnou a svätou láskou. Keď v  tomto 
kráľovstve navštívi niekoho u trpenie a le
bo bolesť, netrápi sa priveľmi a nestráca 
odvahu. Pohľad na Ukrižovaného dá sily 
a útechy.

Rozpamätaj sa, drahá Filotea, že v  po
slednom rozjím aní si vzbudila silné p red
savzatie zrieknuť sa satana a jeho pekla. 
Jednako, v tedy  si sa ešte nerozhodla 
z celého svojho srdca a z celej svojej duše 
slúžiť jedine Vykupiteľovi. Hľaď, ako 
celkom zvláštne ťa teraz volá, aby si sa 
pridružila k Jem u oddaným  dušiam. Skoro 
menom ťa volá: „Poď predsa, m ilovaná, 
drahá duša, poď aj ty do môjho kráľov
stva na zemi, aby som ťa mohol raz koru
novať vo svojom  kráľovstve v nebi.“

Srdce, vôľa a zakončenie.
Môj Bože, ako často som nasledovala 

svet a jeho vábenia. Teraz však z Tvojej 
milosti som spoznala svoj nerozum  a za
slepenie, preto sa zriekam  dobrovoľne 
sveta s jeho m árnou slávou a rozkošou. 
O braciam  sa k Tebe, dobrý Ježišu, môj
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Vykupiteľ a Spasiteľ, chcem  Ťa milovať 
z celého srdca, chcem Ťa nasledovať so 
všetkým i m ohutnosťami svojej duše. V o
lím si Ťa za svojho Kráľa nateraz a n a 
vždy a sľubujem  Ti oddanú poslušnosť 
a stálu vernosť.

M ária, dobrotivá m oja V eliteľka a M at
ka, Teba si volím  za svoju Vodkyňu. 
V stupujem  pod Tvoju zástavu a dávam  
sa pod Tvoju ochranu. O ddnes po celý 
život Ťa budem  uctievať zvláštnou po
božnosťou.

Svätý an jel strážny, prosím  ťa, veď ma 
do radov verných sluhov a služobníc Bo
žích a neopusť ma, kým nedô jdem medzi 
vyvolených Božích v nebi, s ktorým i na
veky budem prevolávať: „Nech žije Ježiš! 
Nech žije Ježiš!“

Otče náš…  Zdravas…  Sláva…

K a p i t o l a  d e v ä t n á s t a .

A ko treba vykonať generálnu spoveď ?

Drahá Filotea, prebrali sme rozjím ania, 
potrebné na dosiahnutie svojho cieľa. 

Keď si ich dobre vykonala, prikroč smelo, 
ale pokorne ku generálnej spovedi. Nedaj 
sa odstrašiť nijakým i obavam i alebo úzko
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sťou. N ajlepší liek proti hriechu je  pozna
nie hriechu. Ľútosť a spoveď sú také m oc
né, že ničia všetku zlobu hriechu. Šimon 
farizej nazval M agdalénu hriešnicou, ale 
Spasiteľ ju  vzal do ochrany a spomínal 
len vôňu jej oleja a veľkosť jej lásky. 
Drahá Filotea, buďme naozaj pokorní! Len 
tak pocítim e veľkú neľúbosť k hriechu, 
k torý hrozne uráža Boha. Vyznanie h rie
chov nám padne sladko a p ríjemne, lebo 
sme si uctili Boha. Keď zjavím e lekárovi 
chorobu, k torá nás trápi, pocítim e vždy 
isté poľahčenie.

Keď kľakneš vo spovedelnici ku svojm u 
duchovném u otcovi, pomysli, že si na 
Kalvárii pri nohách Ježiša Krista Ukrižo
vaného, ktorého predrahá krv tečie zo 
všetkých rán na teba, aby ti smyla h rie
chy. I keď je to nie ozajstná Spasiteľova 
krv, ktorá sm ýva vo spovedi hriešnikom  
hriechy, predsa sú to zásluhy jeho vy lia 
tej krvi. O tvor teda naširoko svoje srdce, 
aby vo spovedi vyšly  z neho všetky h rie
chy. Čím väčšm i očisťuješ svoje srdce od 
hriechov, tým hojnejšie sa naplní milosťa
mi pre zásluhy utrpenia Ježiša Krista.

Vyznaj všetko prosto a otvorene. Keď 
si už tak raz urobila, maj svedomie spo
kojné raz navždy. Pokorne a pozorne po
čúvaj napom enutia a poučenia Božieho
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sluhu a v srdci si povedz: „Hovor, Pane, 
mojej duši, Tvoja služobnica počúva.“ 
Drahá Filotea, naozaj počúvaš Boha, 
k torý  povedal svojim  zástupcom: „Kto 
vás počúva, m ňa počúva.“

Po generálnej spovedi sa priprav na 
sväté prijím anie. N a konci svojej p ríp ra
vy sa pomodli „M odlitbu zasväcujúcu 
k novému, vnútorném u, nábožném u ž iv o 
tu.“ Potom pristúp k oltáru, kde prebýva 
Boh a vo Sviatosti O ltárnej príde k tebe.

Takto podľa m ojej m ienky, drahá Filo
tea, tvoje srdce sa očistí od každého h rie 
chu, ba aj od náklonnosti k hriechu.

K a p i t o l a  d v a d s i a t a .

Zasväcujúca m odlitba  
k novém u vnú torném u, nábožném u životu.

Ja hriešny  človek vyhlasujem  pred Bo
hom a celým  nebeským  dvorom:

Keď uvažujem , že Boh ma vo svojej 
nesm iernej dobrote a láske z ničoho stvo
ril, že ma až podnes udržoval pri živote 
a dožičil mi tak mnoho dobra, najm ä však, 
keď som spoznala, s koľkou láskou a 
trpezlivosťou vedel znášať m oje hriechy 
aj vtedy, keď som Mu bola neverná  a ne
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vďačná, ba že až do dnešného dňa čakal 
na m oje obrátenie a pokánie, vstupujem  
do seba, pokorne a ľútostivo sa vrhám  na 
kolená pred trónom  Božej spravodlivosti 
a m ilosrdenstva. Uznávam, že som ťažko 
zhrešila proti Božej velebnosti, uznávam  
svoju spoluvinu na utrpení a smrti Ježiša 
Krista, uznávam , že som si zaslúžila večné 
zatratenie. Ľutujem a z celého srdca ne
návidím svoje doterajšie  hriechy  a hľa
dím s najväčšou dôverou k trónu Božieho 
m ilosrdenstva. Pokorne žobrem o milosť 
a odpustenie, o sm azanie všetkých  svojich 
vín v m ene Vykupiteľa, k to rý  pre spase
nie a záchranu m ojej duše um rel na kríži. 
On je všetka m oja nádej!

O bnovujem  sm luvu vernosti, k torú  uza
vreli v mojom m ene krstn í rodičia pri 
krste. Odriekam  sa sveta, diabla a v še
tkých jeho skutkov. N aveky zavrhujem  
všetky  jeho zlé našepkávania, m árnosti 
a vábenia. Rozhodne sa zaväzujem , že od
teraz chcem milovať a slúžiť jedine svoj
mu dobrotivém u a milému Pánu Bohu.

Preto mu zasväcujem  a darujem  svoju 
dušu so všetkým i jej silami, svoje srdce 
so všetkým i jeho náklonnosťam i, svoje 
telo so všetkým i jeho smyslami. Sľubu
jem, že nikdy nepoužijem  nijakú  schop
nosť svojho ducha alebo časť tela proti
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najsvätejšej vôli Božej. V duchu sa cel
kom obetujem  Bohu, aby som bola na 
veky dobré, poslušné a verné stvorenie 
Božie.

Keby sa však  stalo, či už z ľudskej sla
bosti alebo pre úklady  diablove, že by 
som sa spreneverila  oddanosti a zasväte
niu sa Bohu, — od čoho ma, Bože, zavaruj 
— už teraz vopred slávnostne a rozhodne 
vyhlasujem , že s pom ocou Ducha Svätého 
sa chcem čím skôr pozdvihnúť zo svojho 
pádu a opäť bez m eškania a váhan ia  sa 
obrátiť k Božiemu m ilosrdenstvu.

Toto je môj úm ysel, m oja vôľa a moje 
nezlom né rozhodnutie, ktoré tu potvrdzu
jem a vyhlasujem  bez akejkoľvek pod
m ienky a obm edzenia pred Bohom a pred 
tvárou bojujúcej Cirkvi, svojej m atky.

Večný, všem ohúci a dobrotivý Bože! 
Posilni moje rozhodnutie a prijm i m ilosti
vo obetu m ôjho ducha a srdca, aby v y 
stupovala k Tebe ako príjem ná vôňa. Dal 
si mi vnuknutie  a vôľu, aby som sa roz
hodla celkom sa Ti oddať a posvätiť, p ro
sím Ťa, daj mi aj sily a milosti, aby som 
svoje rozhodnutie aj uskutočnila.

Bože m ôj, Ty si Boh môjho srdca, Boh 
môjho ducha a duše. Takého Ťa vyzná
vam a takém u sa klaniam  teraz i na veky. 
Amen.
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K a p i t o l a  d v a d s i a t a  p r v á .

Očisťovanie duše 
od náklonnosti k  všedným  hriechom .

Čím jasnejší je deň, tým zreteľnejšie 
vidím e v zrkadle svoju tvár, prípadne 

a j jej nedostatky. Čím väčšm i rozlieva 
Duch Svätý v našom svedom í svoje svetlo, 
tým zreteľnejšie poznávam e hriechy, ná
klonnosti, nedokonalosti, k toré nám  p re
kážajú v rozvoji nábožného života.

Drahá Filotea, hoci si sa zriekla ťažkého 
hriechu, jednako ešte nájdeš vo svojej 
duši dosť náklonností ku všedným  h rie
chom. Aj proti tým treba bojovať. P rav
da, tak ďaleko nepokročím e nikdy, aby 
sme nikdy viac nespáchali všedného h rie 
chu. Aspoň nikdy neprídem e do takého 
položenia, aby sme sa uchránili všedného 
hriechu za dlhý čas. Čo však môžeme 
dosiahnuť je, že zničíme príchylnosť 
k všedném u hriechu. Iné je totiž náklon
nosť k všedném u hriechu a iné všedný 
hriech sám. Iste je rozdiel, či niekto len 
zo žartu, v m alej nevýznam nej veci luhá, 
alebo či si robí z luhania pasiu, zvyk, po
tešenie. M usíš si preto vziať za cieľ boj
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proti náklonnostiam  aj k  malým, všed 
ným hriechom. V šedný hriech, i keď je 
aký nepatrný, predsa je to vždy niečo, čo 
sa nepáči Bohu, hoci nás to ešte nevedie 
do zatratenia. Keď sa všedný hriech teda 
nepáči Bohu, potom  vôľa a dobrovoľná 
náklonnosť k všedném u hriechu nie je nič 
iné, ako ochota robiť to, čo sa Bohu n e
páči. Skutočne dobrá a zbožná duša ne
môže strpieť n ijakú  náklonnosť, k to rá  sa 
Bohu nepáči, tým m enej môže mať záľubu 
v takej náklonnosti. V šedné hriechy  ne
zabíjajú v človekovi život m ilosti a lásky 
k Bohu, jednako vnášajú  do duše nebez
pečné a ťažké nákazy. Zahaľujú pohľad 
na čnosť, ochrom ujú túžbu duše po dob
rote a tak  sú najväčším  nepriateľom  vnú 
torného a hlbokého nábožného života, 
nepriateľom  opravdivej zbožnosti.

Pavúky neusm rcujú  včely, ale kazia 
med a pavučinam i natoľko zasnujú rám i
ky, že včely  nemôžu pracovať. To sa však  
stane len  vtedy, keď pavúky m ajú možnosť 
dlhší čas byť v úli. Podobne aj všedné 
hriechy neusm rcujú dušu, ale ničia med 
čnostného života a prevráteným i náklon
nosťami a zvyklosťam i tak  veľmi osnú
vajú  a ochrom ujú dušu, že pom aly stráca
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všetku ochotu a rozhodnosť k dobru, 
ako by to opravdivá zbožnosť vyžado
vala.

Je  naozaj čosi nepatrného, ba skoro nič, 
keď už v  slove, v konaní, v pohľade, 
v šatách, okrase, hre alebo tanci sa troška 
pozabudneme, len keď sa usilujem e v y 
maniť z týchto duchovných pavučín. Keď 
však dovolím e, aby sa usalašily  v našom 
srdci, napom áham e ich vzrast a chytro 
strácam e krásu  duše.

K a p i t o l a  d v a d s i a t a  d r u h á .

Očistenie od náklonnosti 
k  neužitočným  a nebezpečným  veciam.

Dosiaľ sme upozorňovali na nepriateľov 
nábožného života, k torí sa skrývajú  

v srdci sam otného človeka. Zbožný život 
má však  aj vonkajších  nepriateľov. Diabol 
používa i dovolené zábavy a príjem nosti, 
aby naplnil dušu vonkajším i sm yslovým i 
vjem ami, aby v  nás oslabil a zničil lásku 
a túžbu za dobrami a radosťam i nadpri
rodzeného života. Dovolené zábavy, ako 
hry, tanec, šport, divadlo, koncerty, náv 
števy, hostiny nie sú v sebe ničím zlým,
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ale pre nábožný život sú nebezpečné, a to 
tým nebezpečnejšie, čím väčšm i ich niekto 
m iluje a vyhľadáva. Čím väčšm i zabúda
me na Boha, na svoj večný cieľ, tým väč
šmi sa nám obracajú  m yšlienky a sm ysly 
ku zemskému životu. Drahá Filotea, vieš, 
ako sa v dnešných dňoch vzm áha nevera 
a upadá vplyv náboženstva na m yslenie 
a život aj sam ých kresťanov. M yslenie sa 
obracia k otázkam  pozem ského života. 
Ľudstvo sa usiluje upokojiť žiadosť svojej 
duše po radosti a šťastí čisto pozem 
skými radosťami. Koľko starostí a lám ania 
hlavy pre telo a život a ako málo starosti 
o dušu! Koľko práce a zvýšenej nám ahy 
sa vynaloží každý deň, aby sa pokročilo 
na tomto svete, aby si človek získal ne
jaký  m ajetok a ako málo úsilia, aby sa 
dobylo nebo! Ako veľmi sa usiluje svet 
novými a novým i strojm i a vynálezm i 
preklenúť diaľky a dostať sa na vzdialené 
svety a ako málo sa usilu je preklenúť 
diaľku medzi Bohom a človekom . V šetky 
cesty a prostriedky sa skúšajú, ako zlepšiť 
osud človeka na zemi, a len málo času sa 
venuje zlepšeniu večného osudu, večnej 
spásy a šťastia duše. Pozemské radosti 
nemôžu zasýtiť smäd duše, tie ho len od
sunujú. Preto sa knieža tohto sveta, satan,
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vždy väčšm i usiluje stupňovať a spestro
vať zážitky, vždy ich lákavejším i robiť, 
aby vábily  a v iazaly človeka, aby v ňom 
zväčšovaly lásku a záľubu k celkom zem
ským, sm yslovým  pôžitkom. Satan sa 
vždy usiluje odcudziť ľudí Bohu, nebu 
a starosti o nesm rteľnú dušu, chce strhnúť 
ľudí do svojho pekelného kráľovstva, aby 
vládol nad padlým i anjelm i a ľuďmi, k to 
rých Boh vytvoril zo svojho neba.

Deťom nik nezazlieva, že behajú za mo
týľmi. Každý deti chápe. Bolo by to však 
smiešne a nerozum né, keby to isté robili 
dospelí, u ktorých sa už predpokladá roz
umnosť. Preto, d rahá Filotea, buď opatrná 
a zdržanlivá voči lákaniu radostí a po te
šení tohto sveta. Načo omotať srdce lás
kou k takým  veciam, načo ducha a obra
zotvornosť obťažiť takým i neužitočným i 
a nebezpečným i predstavam i. Nehovorím , 
že sa máš zrieknuť a vyhýbať každej 
radosti, len to hovorím , že nemôžeš mať 
zvláštnu záľubu v radostiach, aby to ne
škodilo nábožném u životu. Kto zam estná
va svoje srdce neužitočným i a nebezpeč
ným i predstavam i, nepochybne stráca 
schopnosť a chuť do m odlitby a do práce 
za svoje večné spasenie, stráca ochotu 
obetovať sa, bojovať a trpieť.
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K a p i t o l a  d v a d s i a t a  t r e t i a .

Očisťovanie duše 
od povahových nedokonalostí.

Ľ u dia sa rôznia nielen telesne, ale aj 
duševne. Táto odlišnosť je  predpokla

dom najrozm anitejších snáh a pováh, n a j
pestrejších  vlôh k čnostiam  alebo chy
bám. Každý človek má dobré i zlé v last
nosti a vlohy, k toré sa chcú nejako up lat
niť. N ajzreteľnejšie sa jav í rozličnosť vlôh 
v povahovej rozm anitosti. Každé úsilie 
o nábožný život predpokladá ako priro 
dzenú vec poznanie seba samého. Preto, 
drahá Filotea, usiluj sa poznať svoju po
vahu. Dobré v lastnosti svojej povahy m á
me zachytiť a prehlbovať a chybné vlohy 
musíme ovládať, spútať a čo možno n a j
väčšm i zneškodniť.

Sv. Pavlína — rozpráva sv. H ieronym  — 
m ala povahu tak  veľmi m elancholickú, 
že pri smrti svojho m anžela a detí bola 
v nebezpečenstve, že um rie od žiaľu. 
Tento hlboký žiaľ iste nebol hriechom, 
veď bol proti jej v lastnej vôli, ale bol 
duševnou slabosťou a nedokonalosťou, 
zbožnosti však  nebezpečným . Iní ľudia 
podľa svojej povahy sú zas náklonní po
vrchne chápať život, sú nestáli vo svo-
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jich predsavzatiach a boja sa obety a za
pierania. Iní sú zas tvrdí a málo p ria
teľskí, ako by bez srdca, ľahko strácajú  
trpezlivosť a hneď sa nahnevajú . N iektorí 
zas každém u protirečia a nijako nemôžu 
zniesť m ienku druhých. N iektorí sú zas 
náklonní k  celkom  nežnej láske. Skrátka, 
v povahe každého človeka sú jasné i tie
nisté stránky. Tieto povahové chyby a 
nedokonalosti má každý človek vrodené, 
ale môže a má ich ovládať, zlepšiť, p re
môcť cvičením  sa v oprotivných čnostiach. 
Postupne sa možno zbaviť týchto nedoko
nalostí. N iet na svete takých  dobrých vlôh, 
že by ich nebolo možno zlými návykm i 
celkom skaziť, ale zas n iet takej tvrdej a 
nepoddajnej povahy, k to rá  by sa nedala 
ovládať a zdokonaliť milosťou Božou a 
vlastným  pričinením.

V nasledovnej, druhej časti tejto  knihy 
ti dám návod a poukážem  na cvičenia, 
ktorým i môžeš očistiť svoju dušu od vše
tkých náklonností k všedným  hriechom, 
od všetkých  nebezpečných náchylností a 
nedokonalostí, čím môžeš svoje svedomie 
vždy dokonalejšie chrániť od každého 
ťažkého hriechu. Boh ti daj milosti, aby 
si návod nielen dobre pochopila, ale aj 
verne a svedom ite splnila.





Č a s ť  i i

Modlitba a sväté sviatosti, 
ako prostriedky nábožného života.



Duša Kristova, posväť ma,
Telo Kristovo, spas ma,
Krv Kristova, napoj ma.

Sv. Ignác.



K a p i t o l a  p r v á .

Modlitba.

D rahá Filotea, ak si sa rozhodla zriek
nuť všetkých  náklonností k všedným  

hriechom  a iným nedokonalostiam , keď 
si sa už pevne rozhodla nastúpiť cestu 
čnostného, nábožného života, musíš po
užívať aj zvláštne prostriedky, ktoré túto 
tvoju snahu a dobrú vôľu podporia a po
môžu uskutočniť. Len ten, kto vydrží v  boji 
do konca, dostane korunu večného života. 
Prostriedok, k to rý  vždy môžeš a na jčaste j
šie i musíš použiť na udržanie, rozvoj a 
prehĺbenie vnútorného duševného života, 
je modlitba.

Modliť sa znam ená rozprávať sa s Bohom, 
či je  to už reč duchovná v  m yšlienkach 
alebo reč členená, počutá, hovorená ú sta 
mi. S milým Pánom Bohom sa môžeš roz
právať ako dieťa so svo jím otcom, prosto 
a detsky, dôverne a úprim ne, prirodzene 
a s pravdou. Keď sa takto  modlíš, tvoja 
m odlitba je užitočná a požehnaná. Boh ti 
osvieti rozum Božským svetlom, povzbudí 
a posilní vôľu lúčami svojej lásky. Mod-
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litba je nebeská voda, ktorou polievaš 
kvety  v záhrade svojej duše, t. j. čnosti 
svojej duše, aby rástly  a prinášaly  ovocie.

Toto požehnanie donáša rozjím avá m od
litba, najm ä rozjím anie o živote a utrpení 
Spasiteľovom. Kristus je svetlo sveta, nik 
neprichádza k Otcovi ináč len cez Neho. 
Keď často rozjím am e o živote a u trpení 
Ježiša Krista, lepšie poznáme svojho V y
kupiteľa, Jeho čnostný život, Jeho učenie. 
Drahá Filotea, usiluj sa lepšie poznať 
svojho V ykupiteľa rozjím aním  o Jeho  ži
vote a utrpení, hľadaj v Jeho príkladoch 
a slovách radu a poučenie pre svoj v last
ný život. Keď poznáš svojho V ykupiteľa, 
keď Ho m iluješ a nasledu ješ, potom aj 
tvoje ostatné rozjím ania budú užitočné 
a osožnej šie.

Ak môžeš, vykonaj každodenne roz
jím anie, a to v čase n a jv h o d n e jšom, keď 
je duch ešte čerstvý a sústredený. N aj
vhodnejšia je ranná hodina. Ak by si 
mohla vykonať rozjím anie v chrám e, bolo 
by to tým lepšie a výhodnejšie . Keď ti 
však povolanie alebo iné príčiny nedo
voľu jú ráno rozjímať, nájdi si čas popo
ludní alebo večer. Ak by si však celý deň 
bola natoľko zam estnaná, že by si ne
mohla vôbec nájsť času na rozjím anie, 
v tedy  si hneď ráno ulož nejakú obetu,
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nejaké sebazaprenie, prípadne strelnú 
modlitbu, ktorú cez deň vykonáš, aby si 
nahradila duševnú stratu, ktorú donáša 
so sebou deň bez rozjím ania. Pritom si 
nezabudni zaumieniť, že pri najbližšej prí
ležitosti vykonáš rozjím anie celkom sve
domite.

Hoci je rozjím avá m odlitba veľmi vzác
na a hodnotná, nesmieš podceňovať alebo 
zanedbávať ani ústnu m odlitbu. Ústn a 
m odlitba je podstatná časť našej úcty 
k Bohu. Boha máme chváliť nielen srdcom, 
ale aj ústami. Preto Boh nielen v Starom 
Zákone, ale aj v Novom nariadil ústnu 
modlitbu. Sám náš dobrý Spasiteľ sa 
ústne modlil, ba aj svojich učeníkov n a 
učil ústnu modlitbu.

Medzi ústnym i modlitbami prvé miesto 
zaujím a m odlitba Pána, m odlitba Otče 
náš. N ijaká iná m odlitba sa je j nevyrov
ná, lebo sám milý Spasiteľ nás ju naučil a 
prikázal modliť sa. O tčenáš obsahuje vše
tko, o čo máme milého Pána Boha prosiť. 
Stupňovito hodnotí a usporaduje v jed
notlivých prosbách všetky  naše žiadosti 
a potreby. Drahá Filotea, m odlievaj sa 
m odlitbu Pána vždy pobožne a úctivo, 
chráň sa bezm yšlienkovitého odriekania 
tejto  modlitby. N ebezpečenstvo je veľké, 
lebo veľmi často, ba denne viac ráz sa
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m odlievam e túto m odlitbu, naprík lad  pri 
ruženci. Ak sa chceš vyhnúť bezm yšlien
kovitém u a strojovém u odriekaniu tejto  
modlitby, radím  ti, často rozjím aj o tejto  
modlitbe. V nikneš hlbšie do zázračného 
sm yslu slov a m yšlienok nášho milého 
Spasiteľa.

Znakom zbožného života je aj každo
denná m odlitba ruženca. Ruženec je často 
podceňovaný a zaznávaný, lebo sa vraj 
ľahko obráti na m echanické odriekanie 
Zdravasov. Jednako, dobre m odleným  ru 
žencom najviac uctievam e a poteším e 
M atku Božiu a dosiahnem e od nej najskôr 
milosť a požehnanie. Ak sa chceš naučiť 
naozaj dobre a užitočne modliť ruženec, 
prečítaj si n iektorú  knižku, k to rá  túto 
modlitbu dobre vysvetľuje. (Napríklad: 
Náš film. V ydala KA biskupstva spišské
ho. Dostať v  Mis. kníhkupectve v  Nitre.)

Ako ústnu m odlitbu odporúčam  ti ešte 
C irkvou schválené litánie, a to litánie ku 
všetkým  svätým , litánie ku m enu Ježiš, 
litánie k Božskému Srdcu, litánie lo re t
ské, litánie k sv. Jozefovi a iné m odlitby 
k svätým , cirkevne schválené, k to ré  sú 
v  každej m odlitebnej knižke.

Ak. chceš, aby tvo ja  ústna m odlitba 
bola naozaj dobrá a Bohu milá, musíš ju 
dobre začať. Pred každou modlitbou, hoci
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aj nakrátko, ostaň chvíľu v tichosti. Po
tom povedz: „Teraz sa chcem modliť, ale 
dobre.“ A k je  m odlitba dlhšia, dobre je 
častejšie zastať a vzbudiť si spom enutý 
úmysel.

Pri dobrej m odlitbe je  dôležité aj von
kajšie držanie a úcta. N ajm ä ovládanie 
očú a pri ústnej m odlitbe h lasná a zreteľ
ná výslovnosť. V onkajšie úctivé držanie 
napom áha vnútornú  sústredenosť, nedbalé 
držanie zas napom áha pohodlnosť a roz
tržitosť. Nesm ieš však  vyhľadávať nejakú 
zvlášť nevýhodnú polohu, v predpoklade, 
že takéto um ŕtvenie zvyšuje nesm ierne 
hodnotu m odlitby. Telo musí pokojným  
a úctivým  držaním  napom áhať dušu pri 
modlitbe a nesm ie ju obťažovať priveľkou 
námahou a prepínaním .

Ešte niekoľko slov o nedobrovoľnej 
roztržitosti pri modlitbe. M yslíš azda, že 
takáto roztržitosť ťa vzďaľuje od Boha. 
To by bol omyl, lebo nič okrem  hriechu 
nás od Boha nevzďaľuje. A k prichodia 
roztržité m yšlienky, nevším aj si ich. N e
dobrovoľná roztržitosť, k torú  si nevším aš, 
nijako nezm enšuje cenu m odlitby. N a
opak, taká m odlitba ti p rináša viac milosti 
a požehnania, lebo ťa stojí viac nám ahy.

N ikdy sa neznepokojuj pre nedobro
voľné roztržitosti. N ajm ä nikdy pre také
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roztržitosti neopakuj m odlitbu v nádeji, 
že druhá m odlitba bude lepšia. Ba neopa
kuj m odlitbu ani v tedy, keď roztržitosť 
bola dobrovoľná. O byčajne totiž opako
vaná m odlitba nebýva lepšia od prvej. 
Radšej oľutuj a uznaj sv o ju chybu, pros 
Boha o odpustenie za poklesok a zaumieň 
si, že nabudúce sa budeš lepšie modliť.

K a p i t o l a  d r u h á .

Príprava rozjím ania.

V nasledujúcich troch článkoch ťa chcem 
poučiť o spôsobe rozjím ania. Ak chceš 

v rozjímaní ešte viac pokročiť a sa po
učiť, prečítaj si n iektorú  knihu, v k torej 
je reč o rozjím aní. (Napríklad Mü ller: 
A sketika, prípadne vydania  edície V eri
ta s , čítanie časopisu Smer.)

Každé rozjím anie sa začína prípravou. 
Táto môže byť tro jaká: 1. Živo sa postav 
do prítom nosti Božej. Pri m odlitbe p red 
stupujem e pred m ilého Pána Boha, aby 
sme ho oslavovali a prosili o milosť. Preto 
pri každej modlitbe, najm ä pri rozjímaní, 
je dôležité, aby sme sa hlboko, živo a 
vážne postavili do prítom nosti Božej. N a
vrhujem  ti niekoľko spôsobov.
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Prvý spôsob spočíva v uvedom ení si 
všadeprítom nosti Božej. Boh je na kaž
dom m ieste a v každej bytosti tejto  zeme. 
Ako vtáci všade nájdu vzduch, kam koľ
vek zaletia, tak aj my všade nájdem e mi
lého Pán? Boha, kam koľvek zájdeme. Kaž
dý veriaci kresťan vie o tejto  pravde, ale 
m áloktorý si ju uvedom u je a prežíva. 
Nemôžeme vidieť Boha na v lastné oči, a 
preto ľahko zabúdam e na Jeho Všadeprí
tomnosť. Ak má byť naše rozjím anie uži
točné a dobré, musíme sa dať preniknúť 
m yšlienkou všadeprítom nosti Božej.

Druhý spôsob je m yšlienka, že Boh cel
kom zvláštnym  spôsobom prebýva v našej 
duši a srdci, ba že je Duchom nášho du
cha a Srdcom nášho srdca. Ako duša je 
v celom tele a oživuje ho a predsa celkom 
zvláštne v našom srdci, tak aj Boh je 
všade, ale celkom zvláštne v našej duší. 
Preto Dávid volá Boha „Bohom môjho 
srdca“ (Žalm 72, 26) a sv. Pavol hovorí 
o Bohu: „V ňom žijeme, hýbem e sa a 
sm e“. (Sk. ap. 17, 28.)

Tretí spôsob je, predstaviť si nášho mi
lého Spasiteľa, ako pozerá s neba na vše
tký ch ľudí, najm ä na tých, čo sa modlia. 
Takto videl Spasiteľa sv. Štefan, keď pri 
svojom kam eňovaní pohliadol na nebo. 
My sami s nevestou v piesni Šalam úno
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vej môžeme povedať: „Stojí za stenou, 
hľadí oblokom, pozerá cez m reže.“ (Pies. 
Sal. 2, 9.)

Štvrtý spôsob je v  tom, že si p redsta
víme Spasiteľa tak  blízko pri sebe, ako 
bol pri M árii alebo M arte a apoštoloch. 
N iekedy si p redstavím e priateľov a zná
mych, ako by boli pri nás a hovorím e: 
„Tak ho vidím, ako by bol pri mne, vidím 
ho, ako robí to a ono, počujem  ho, ako 
rozpráva to a ono.“ Keď si však  v kostole 
pred Sviatosťou O ltárnou, v tedy  p redsta
va o prítom nosti Ježišovej je  nielen du 
chovná, ale Spasiteľ a V ykupiteľ je sku
točne pri tebe a ty  si pri ňom. V onkajšia 
podoba Svätej Hostie je len  ako by závoj, 
za ktorým  je Spasiteľ skutočne prítom ný, 
hľadí na nás a pozoruje nás.

Drahá Filotea, ak sa chceš postaviť do 
prítom nosti Božej, použi jeden zo spom e
nutých spôsobov. N ie však  v še tky  naraz, 
ale len jeden, a hľaď, aby si nevenovala 
priveľmi mnoho času tejto  príprave na 
rozjímanie.

2. Keď si sa postavila  do prítom nosti 
Božej, vzbuď si v  hlbokej úcte úkon po
kory a vďačnosti za to, že môžeš byť pred 
Bohom a pros Ho o milosť dobrého roz
jím ania. Môžeš to urobiť hoci aj Dá
vidovým i slovam i: „Osvieť, Bože, svetlom
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svojej tváre  služobníka svojho. Tvoje 
zázračné činy chcem pozorovať. Daj mi 
poznania, aby som Tvoj zákon a Tvoje 
prikázania skúm al a vo svojom  srdci 
zachovával.“ (Žalm 118, 18, 34.) Vzývaj 
svojho an jela  strážcu ako aj svätých, 
o k torých je  azda v  rozjím aní reč. Keď 
rozjímaš o smrti Ježišovej, môžeš vzývať 
bolestnú M atku Božiu, svätého Jána, svä
tú M agdalénu a kajúceho lo tra  a prosiť 
ich, aby ti vnukli také m yšlienky, aké 
mali oni pri Ježišovej smrti.

V prosbe o dobré rozjím anie nemáš 
prosiť o nejaké neobyčajné útechy  a 
osvietenia. V tej veci nech robí Boh, ako 
sa mu páči. V každej práci a utrpení ako 
aj m odlitbách a rozjím aniach m á ti zá
ležať jedine na tom, aby si m ilého Pána 
Boha potešila svojou úctou, láskou a od
danosťou do jeho svätej vôle.

Okrem  obidvoch prípravných častí je 
ešte tretia, k torá však  neprichodí v  kaž
dom rozjímaní. Je  to p redstava rozjím a
ného predm etu. Pomocou obrazotvornosti 
si predstavím e predm et tak, ako by sme 
ho videli na v lastné oči. Keď rozjím aš 
naprík lad  o Ježišovi na kríži, predstav  si, 
ako by si bola na K alvárii a na vlastné oči 
videla, čo sa robí pri ukrižovaní. Podobne 
môžeš rozjímať, keď ide o predm ety sm y
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slom prístupné, ako smrť, peklo, nebo. 
Keď ide o predm ety, k toré sa nedajú 
smyslami zachytiť, ako je naprík lad  roz
jím anie o vlastnostiach Božích, prípadne 
o čnostiach, v tedy nemôže byť reči o p red
stave. N iektorí učitelia duchovného života 
odporúčajú pri takých rozjím aniach po
užiť nejaké podobenstvo alebo prirovna
nie. To je dosť ťažko a ja  to ani neod
porúčam. Pri rozjím aní stačí, keď sa roz
pam ätám e na hlavnú vec a potom si ju 
v ume tak preberám e, ako by sme ju n ie
komu chceli vysvetliť a pritom  vzbudzu
jem e úkon v iery  vzhľadom  na rozjím anú 
pravdu alebo tajom stvo.

K a p i t o l a  t r e t i a .

Činnosť rozum u pri rozjím aní.

P o príprave nasleduje v lastné rozjím a
nie, k torého prvá časť je činnosť roz

umu, uvažovanie. U važovanie spočíva 
v tom, že rozmýšľame o predm ete rozjí
mania, aby sme ľahšie vnikli do jeho 
obsahu, pravda, s ohľadom na svoju 
osobu. Pritom máme rozmýšľať, ako sme 
sa zachovali proti učeniu a pravde v mi
nulosti a ako sa chcem e zachovať v bu
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dúcnosti. Nesm iem e však prebehovať od 
m yšlienky ku m yšlienke, ale usilujm e sa 
vydržať pri jednej a vyťažiť z nej všetok 
obsah, užitočný našej duši. Usilujme sa 
najm ä rozumieť učeniu a pravde, po
korne a ochotne ju  uznať a vo svojom 
vnútri aj prijať. Pam ätajm e, že hodnota 
rozjím ania nezáleží toľko v uvažovaní, 
ale viac v hnutiach srdca a najm ä v roz
hodnutiach vôle. Rozjímanie chce byť 
pokrokom na ceste čností a dokonalosti. 
Tým sa líši rozjím anie od duchovného 
čítania, ktorého cieľom je  rozmnožiť n á 
boženské vedomosti.

Ako taká činnosť v rozjím aní vlastne 
vyzerá, môžeš sa poučiť z príkladu roz
jímaní, uvedených v prvej časti tejto 
knihy.

K a p i t o l a  š t v r t á .

Činnosť srdca a vôle pri rozjím aní.

U važovanie vzbudí v našom srdci dobré 
a spasiteľné hnutia a pohýna vôľu 

k dobrým  predsavzatiam  a rozhodnutiam . 
Takéto hnutia sú naprík lad  láska a vďač
nosť k Bohu, túžba po nebi a večnej b la
ženosti, strach pred Božím hnevom , pred
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súdom, pred  peklom  láska  k  Spasiteľovi 
a túžba verne ho nasledovať, horlivosť 
za spásu duší, nenávisť oproti hriechu, 
dôvera k dobrote a m ilosrdenstvu Božie
mu, k  pomoci svätých, láska, dobrota a 
trpezlivosť voči svojim  bližným  a v še 
tkým  ľuďom. Do týchto hnutí a citov sa 
má naša duša celkom  pohrúžiť, lebo sú 
cieľom a smyslom rozjím ania.

Ovocím činnosti srdca, hnutí a citov sú 
zas dobré a účinné predsavzatia  a roz
hodnutia vôle. Drahá Filotea, neostávaj 
dlho pri citoch, ale usiluj sa ich pretvoriť 
na jasné a určité  rozhodnutia a predsa
vzatia. Tak naprík lad  prvé slovo Spasite
ľovo na kríži: „Otče, odpusť im, lebo 
nevedia, čo rob ia“, ťa pohne, aby si si 
osvojila lásku a trpezlivosť, k torú  mal 
Spasiteľ voči svojim  nepriateľom , aby si 
sa naučila byť k nim dobrá, jem ná a lás
kavá. Toto predsavzatie  by bolo však 
veľmi všeobecné a neúčinné. P redsavza
tie musí byť prem yslené dopodrobna, 
musí byť určité  a účinné. Môže to byť 
naprík lad  takto: Chcem potešiť svojho 
Spasiteľa a ako ovocie svojho dnešného 
rozjím ania chcem  Ho nasledovať v láske 
k nepriateľom . N echcem  byť viac netrpez
livá a hnevlivá, keď ma tá alebo tá osoba 
(pomenuj menom) bude urážať a osočo
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vať, nechcem  sa rozčuľovať, keď ma tá 
alebo oná osoba poníži a m nou pohrdne. 
Naopak, urobím to a ono (mysli na určitú 
vymedzenú činnosť), aby som dotyčnú 
osobu získala opäť za priateľa.

Ak budeš takto  rozjímať, drahá Filotea, 
zakrátko tvoje rozjím ania budú veľmi 
užitočné, zbavíš sa chýb a očividne budeš 
postupovať na ceste čnostného, dokona
lého života.

K a p i t o l a  p i a t a .

Zakončenie rozjímania.

Z akončenie rozjím ania tvoria tri úkony: 
poďakovanie, obetovanie a prosba. 

Vykonaj ich, drahá Filotea, s veľkou po
níženosťou.

N ajprv poďakuj milému Pánu Bohu za 
pomoc, poskytnutú pri rozjímaní, za osvie
tenie rozumu, za spasiteľné city srdca a 
za predsavzatia vôle. Poďakuj milému 
Pánu Bohu za dobrotu a m ilosrdenstvo, 
ktoré budeš často poznávať vo svojich 
rozjímaniach.

Potom obetuj všetky  m yšlienky, city 
srdca a predsavzatia vôle so všetkým i 
čnosťami a zásluhami Ježiša Krist a sam é
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mu Pánu Bohu na znak úplnej oddanosti 
do jeho svätej vôle.

N apokon pros milého Pána Boha, aby 
ťa požehnal, aby žehnal všetkým  m yšlien
kam a predsavzatiam  tvojho rozjím ania, 
aby si ich uskutočnila. Povedz milému 
Pánu Bohu, že vždy dôveruješ v jeho 
pomoc a ochranu.

Tieto tri úkony spoj na spôsob m odlit
by. Dožič svojm u srdcu voľnosti, aby sa 
mohlo rozprávať s Pánom Bohom, s M at
kou Božou a so svätým  anjelom  stráž
nym. Pros aj za svätého Otca, za celú k a 
tolícku Cirkev, za kňazov a všetkých 
duchovných, za príbuzných, priateľov, 
rodičov a všetkých  ľudí.

Rozjímanie zakonči m odlitbou Otče náš, 
Zdravas a Sláva.

Je  veľmi užitočné, keď po rozjím aní 
v duchu prejdem e celé vykonané rozjí
m anie a vyberiem e si z neho jednu dve 
m yšlienky, ktoré nám budú slúžiť ako 
duchovná ky tka kvetov. Kto chodí po 
krásnej záhrade plnej kvetov, rád si 
vezme na pam iatku nejaký  kvet. Pri roz
jím aní je náš duch ako by v záhrade. Keď 
z nej odchádza, t. j. na konci rozjím ania, 
vezme si so sebou niekoľko m yšlienok — 
kvetov — , aby sa po celý deň utešoval 
ich príjem nou vôňou.
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K a p i t o l a  š i e s t a .

Niekoľko dôležitých poznám ok o rozjímaní.

Drahá Filotea, po rozjím aní mysli na to, 
aby si predsavzatia m ala stále pred 

očami, aby si ich cez deň uskutočňovala, 
a to dobre a dokonale. V tom je totiž 
úžitok rozjím ania. Rozjímanie bez usku
točnenia predsavzatí by nám skôr škodilo, 
ako osožilo. M ohli by sme sa totiž veľmi 
ľahko pomýliť predstavou, že sme si na
dobudli nejakú  čnosť tým, že sme o nej 
uvažovali. Len vytrvalé, uvedom elé usku
točnenie predsavzatí ukazuje, ako ďaleko 
sme pokročili v čnostiach. Keď si si na
príklad predsavzala získať svojho nepria
teľa dobrotou, musíš hľadať príležitosť 
stretnúť sa s ním a priateľsky ho pozdra
viť. Ak by si ho nestretla, v tedy  aspoň 
dobre hovor o ňom pred známymi, alebo 
sa zaň pomodli.

Ďalej sa usiluj vnútornú sústredenosť 
a nábožnú náladu čím dlhšie po rozjím aní 
udržať. Neodchádzaj hneď za svojím  po
volaním, ale po rozjím aní ostaň ešte 
chvíľku na svojom  m ieste celkom v ti
chosti a mlčaní. To len posilní tvojho 
ducha, aby si m ohla ľahšie prejsť do prác 
každodenného života.
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A dvokát naprík lad  musí prejsť od m od
litby ku svojej obhajovacej reči, obchod
ník do obchodu a žena ku svojej dom ácej 
práci v rodine, všetci s istým  pokojom, 
k torý  potom aj všetkej ich práci dodáva 
istého posvätenia. N apokon oboje, práca 
aj m odlitba, je vôľou Božou, a preto sa 
musíme naučiť oboje spájať v  duchu viery.

Rozjímavá m odlitba je ťažká najm ä pre 
začiatočníkov, preto som ti podal v p re
došlých článkoch návod na rozjím anie. 
Pridŕžaj sa ho, nakoľko len možno, čím 
preukážeš Bohu svoju dobrú vôľu.

Pri všetkých svojich náboženských cvi
čeniach, či už pri rannej alebo večernej 
modlitbe, pri sv. omši, pri prijím aní, pri 
návšteve Sviatosti O ltárnej, pri ruženci, 
či pri čomkoľvek musíme zachovať istý 
poriadok. Ak nem áš nijakého pevného 
poriadku, tak  tvo je cvičenia a m odlitby 
budú ľahko závislé od nálady. Odbavíš 
ich povrchne a bez duševného úžitku. 
Pritom však nesm ieš byť otrokom  m etó
dy. Môžeš m etódu poznať a si ňou poslú
žiť, ale len nakoľko je to v jednotlivom  
prípade potrebné na odobrenie nábožen
ského cvičenia alebo duševný úžitok 
z neho.

Pri rozjím aní sa môže stať, že hneď po 
príprave zahorí duch citami a povznáša
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sa k Bohu. V tedy daj voľnosť duchu, nenúť 
ho pridŕžať sa m etódy, k torú  som ti na
značil. Keď ti Boh dožičí city srdca a p red
savzatia vôle aj bez predbežného rozum o
vého uvažovania, potom zrejm e nepo tre
buješ vracať sa nasilu k uvažovaniu. Len 
prípravu a zakončenie rozjím ania sa usi
luj tak  vykonať, ako som ti poradil.

Nebuď nikdy úzkostlivá, že si nezacho
vala prísne m etódu rozjím ania. Podobala 
by si sa človekovi, k torý  keď došiel na 
miesto, kam chcel dôjsť, v rátil by sa n a 
zpät len preto, že došiel na m iesto inou 
cestou, nie tou, k torú  mu nariadili. Vo 
všeobecnosti pri rozjím aní sa drž týchto 
pravidiel:

Začni ho tak, ako je predpísané, po
kračuj tak, ako môžeš, zakonči, keď do
šiel u rčený  čas, nikdy nie ani m inútu prv.

K a p i t o l a  s i e d m a .

Bezútešnosť v rozjímaní.

D rahá Filotea, ak n iekedy v rozjím aní 
pri všetkej svojej dobrej vôli neza

kúsiš nijakú vnútornú radosť, ale len 
duševnú suchotu a bezútešnosť, nedaj sa 
znepokojiť, alebo azda znechutiť.



102 Filotea II.

V takom  prípade sa pomodli m odlitbu 
zodpovednú predm etu svojho rozjím ania 
alebo aspoň strelnú  modlitbu. Vyznaj pred 
Spasiteľom nehodnosť a biedu, vezmi si 
do rúk k ríž , pobozkaj ho a povedz s pa tri
archom  Jakubom : „Nepustím  Ť a, Pane, 
kým  ma nepožehnáš!“ (Gen. 32, 26.) Prí
padne si niečo prečítaj z „N asledovania 
K rista“ alebo inej knihy na rozjím anie 
a rozmýšľaj o jednotlivých vetách. A k 
ešte aj potom pociťuješ duchovnú sucho
tu a bezútešnosť, nerob si veľké starosti, 
vydrž spokojne a trpezlivo v zbožnom 
postoji pred Bohom. M usíš byť silne p re
svedčená, že čas duševnej suchoty je čas 
práce a že človek aj duchovný chlieb si 
nemôže ináč zadovážiť ako v pote tvári. 
Rozjímanie nesm ieš pokladať za príleži
tosť na zisk, ale m usíš byť presvedčená, 
že rozjím anie je na to, aby sme ním uctie
vali milého Pána Boha a jem u slúžili. P re
hovor k Bohu, ako len najlepšie vieš. Ak 
to nemôžeš, ostaň pri Ňom, pod Jeho  po
hľadom. Koľko je ľudí, ktorí azda aj sto 
ráz za rok prídu do predsiene panovníko
vej a nem ajú n ád e j, že sa s ním poshová
r a jú. Stačí im, keď vie, že sú tam, že sú 
vždy na svojom  mieste. Tak aj my, drahá 
Filotea, svoje m odlitby a rozjím ania m usí
me konať s tým úmyslom, aby sme sa



Sústredenosť 103

ukázali pred tvárou  milého Pána Boha, 
svojho Stvoriteľa a Otca, aby sme Ho 
uctili, aby sme mu preukázali svoju lásku 
a vernosť. Keď je to Jeho svätá vôľa, aby 
sa k nám prihovoril vnútorným i citmi a 
útechou, tak je to pre nás veľká česť a 
zdroj hlbokej, svätej radosti. Keď nám 
však nedožičí tej milosti, neznam ená to, 
že sa nedíva na nás, že sme nie v Jeho 
prítomnosti. Nesmieme preto prestať so 
svojimi modlitbami, lebo tak by sme sa 
vzďaľovali zpred Jeho tváre. M usíme po
kojne a zbožne vydržať v Božej prítom 
nosti. Boh vidí našu vytrvalosť, raduje sa 
z vernosti a ochotnej obetavosti našej 
lásky.

Keď sa potom opäť ukážem e v najbliž
šej m odlitbe pred Jeho tvárou, prijm e nás 
láskavo a zahrnie svojou milosťou, p re 
hovorí k nám v  otcovských vnuknutiach 
a útechách, dá nám okúsiť vnútornú ra 
dosť m odlitby a sladké ovocie rozjímania.

K a p i to l a  ô sm a .

Vnútorná sústredenosť.
Keď chceme celkom využiť ovocie roz
jímania a uskutočniť predsavzatia 

v Každodennom živote, je potrebné cvičiť
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sa vo vnútornej sústredenosti. V nútorná 
sústredenosť udržuje dušu v duchu rozjí
m ania a zvyšuje účinnosť milosti. Je  istým  
druhom m odlitby, lebo udržuje dušu v spo
jení s Bohom. S rozjím aním  tvoria n a j
istejší spôsob, ako si udržať náboženskú 
horlivosť a postupovať v spasení duše. 
Drahá Filotea, všim ni si a nasleduj pouče
nia, ktoré ti chcem o tejto  veci povedať.

Cez deň sa často postav  do prítom nosti 
Božej. Použi na to jeden zo spôsobov, 
ktoré som ti udal pri poučení o príprave 
rozjím ania. Pomysli, že Boží zrak s otcov
skou láskou spočíva na tebe. Potom m ô
žeš povedať: „Bože, prečo nehľadím  stále 
na Teba tak, ako Ty hľadíš na mňa? P re
čo tak  často m yslíš na m ňa a ja  tak 
zriedka na Teba? Kde sa tú la jú  m oje 
m yšlienky a želania?“ Je lene  hľadajú les
né húštiny, aby sa skry ly  pred nebezpe
čenstvom, v táci m ajú svoje hniezda na 
stromoch, aby sa do nich v čas núdze 
utiahli. Podobne aj naše srdce potrebuje 
m iestečko, do ktorého by sa utiahlo pred 
hrm otným  a rušným  shonom vonkajšieho 
života, aby sa tam  istejšie cítilo pred 
nástraham i sveta a satana. Takým to m ie
stečkom  je naprík lad  m iesto pod krížom, 
alebo pri trpiacom  Spasiteľovi na O livo
vom vrchu, alebo pri Spasiteľovi v boho-
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stánku. Šťastná duša, k to rá  môže povedať 
Spasiteľovi: „Ty si m iestom  môjho ú to
čišťa, Ty si ochrana proti mojim  nepria
teľom, m oja strecha v  daždi, môj chládok 
v úpale slnečného dňa.“

Svätá K atarína Sienská m ala v rodičov
skom dome m alú izbietku, do ktorej sa 
často utiahla a modlila. Svetsky sm ýšľa
júci rodičia pokladali dievča za priveľmi 
pobožné. Vzali jej izbietku a zahrnovali 
ju po celý deň návalom  práce, aby si 
nenašla času na modlitbu. V tedy milý 
Pán Boh vnukol K ataríne m yšlienku, aby 
si zariadila vo svojom  vlastnom  srdci 
m alú izbietku, v ktorej by sa m ohla m od
liť a v duchu sa do nej vracať, aby sa 
m ohla shovárať so svojím  nebeským  Že
níchom. Svätica počúvla vnútorné vnuk
nutie a ani m nožstvo práce, ani obťažo
vanie príbuzných ju nemohlo prinútiť, aby 
neuchránila vnútornú  sústredenosť a žila 
stále v prítom nosti Božej.

Drahá Filotea, aj ty  sa s času na čas 
utiahni do svojho vnútra, kde sa môžeš 
shovárať s milým Pánom Bohom od srdca 
k srdcu o veciach svojej duše. Potom ťa 
nebudú tak  veľmi tlačiť starosti vonkaj
šieho života a vábenie vonkajšieho sve
ta nebude tak  veľmi nebezpečné. Zanechaj 
neužitočné návštevy  a čítanie duchovne
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plytkých kníh. N evyhľadávaj dlhé a neu
žitočné zábavy. Usiluj sa udržať vnútornú  
sústredenosť. Dá sa to aj vtedy, keď si 
v spoločnosti. Ľudia sú totiž len okolo 
tvojho tela, ale nie okolo duše a srdca. 
Vzhľadom na vnútro  si vždy slobodná a 
nik ti nemôže prekaziť alebo zatvoriť 
vstup do tvojho vnútra.

Počas vnútornej sústredenosti vysielaj 
krátke, ale srdečné strelné m odlitby k m i
lému Pánu Bohu na znak lásky a dôvery 
k Nemu. Môžeš si prípadne aj kľaknúť 
k nohám U križovaného, rozprávať sa 
s Ním o spasení svojej duše, vystrieť 
k Nem u svoju ruku ako dieťa k Otcovi, 
aby ti pomohol, aby ťa viedol.

Pri cvičení vnútornej sústredenosti nie 
je potrebné, aby si sa pridŕžala určitých 
strelných modlitieb. N eradím  ti držať sa 
úzkostlivo nejakých  určitých strelných 
modlitieb, ale srdcom a ústam i hovoriť to, 
na čo ťa láska k Bohu ponúka. Láska sama 
ti vnukne súce slová, ktoré vy jad ria  city 
a smýšľanie srdca. Ak ti neprichodia na 
um nijaké slová, skúm aj, či to azda ne
spôsobuje nedostatok tvojej lásky.

S láskou k Bohu je to mnoho ráz tak 
ako s láskou ľudí. Tí, čo sa radi majú, 
vždy si m ajú čo povedať, ich m yšlienky 
sa často stretávajú . A  keď sa na nejaký
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čas m usia predsa rozlúčiť, n iet takého 
listového papiera, k torý  by obsiahol vše
tky city ich m ilujúcich sa sŕdc. Nevedia, 
akým menom by sa mali nazvať. Tak je 
to aj s láskou k Bohu. Kto m iluje Boha, 
vždy Naň myslí, za Neho žije, Jem u 
patria všetky  vzdychy, všetky  túžby, v še
tka vernosť a keby mohol, najradšej by 
do všetkých sŕdc vpísal meno, ktoré nosí 
vo svojom  srdci, a to meno: Ježiš . Nieto 
stvorenia, ktoré by Boha  m ilujúca duša ne
chcela pozvať, aby Boha m ilovalo a Jem u 
na chválu spievalo. N ijaký človek, n ijaká 
vec nie je na svete, k to rá  by nehovorila 
o láske. Len si treba prečítať životopisy 
a legendy svätých, G regora Nazianského, 
Anzelma, Františka Asiského, Františka 
Borgiasa. Jeden  hovorí pri pohľade na 
ustavičný prúd vody: „Duša moja, ne
smieš zastať, kým  nevprúdiš do mora 
Božej lásky, z k torého si vyšla .“ Iný hľadí 
na zakvitnuté strom y, obdivuje ich u te 
šenú k rásu  a hovorí: „Prečo som len, Bože, 
prečo bez kvetov a ovocia?“ Iný zas vidí, 
ako sa m alé kuria tka túlia pod krídla 
m atky, a hovorí: „Pane, skry  ma pod 
ochranu svojich k rídel.“ Ešte iný hľadí na 
krásu zapadajúceho slnka a hovorí: „Ke
dy, môj Pane, m oja duša bude nasledovať 
cestu Tvojej lásky?“ Opäť iný, keď uzrie,
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ako sa slnečnica obracia ku slnku, ho
vorí: „Bože, kedy sa m oja duša bude k lo
niť k Tebe, k to rý  si slnkom lásky?“ Ešte 
iný, ak uzrie fialky, k to ré  sú síce pekné, 
ale nevoňajú, povie: „Také sú aj m oje 
m yšlienky, krásne, ale jalové, lebo ich 
neviem  uskutočniť.“ Z týchto príkladov 
vidíš, ako vše tky  veci, k toré nás obklo
pujú, možno využiť na svoju  zbožnosť. 
Akí poľutovaniahodní sú ľudia, k torí sa 
dajú stvoreniam i odtiahnuť od Stvoriteľa 
a stvorenia zneužívajú na hriech! O koľko 
šťastnejší sú tí, čo vedia  stvorenia  v y u 
žiť na slávu Božiu, ktorým  stvorenia so 
svojím  pom inuteľným  zjavom  sú napo
menutím  k večnej pravde.

Neľakaj sa, d rahá Filotea, že vnútorná 
sústredenosť ti bude prekážať v  prácach 
a povolaní. N aopak, urobí tvo je práce 
sporejším i a radostnejším i. Keď sa pútnik 
na chvíľu zastaví, aby si oddýchol a ob
čerstvil sa pri pram eni, robí to len preto, 
aby nabral nových síl, aby bystrejšie  
mohol pokračovať vo svojej ceste. Tak aj 
vnútorná, duchovná sústredenosť nie je 
nič iné ako duševné posilnenie, aby sme 
ťarchu a starosti každodenného života 
ľahšie znášali a každodennú prácu sve
dom itejšie a Bohu m ilšie vykonávali.
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V cvičení sa vo vnútornej sústredenosti 
a v strelných m odlitbách p rejavu je  sa 
pevnosť a sila duchovného života. Úžitok 
a cena tohto cvičenia je toľká, že môže 
nahradiť všetky  iné m odlitby, zanechanie 
tohto cvičenia môže sa zas sotva niečím 
iným nahradiť. Bez neho nemožno viesť 
nijaký duchovný život. S ním zas aj kaž
dodenný život v práci a povolaní sa po
svätí.

Drahá Filotea, prosím  ťa vrúcne a 
úprim ne ešte raz: Daj sa horlivo do spo
m enutého cvičenia, nezanedbávaj ho ľah
komyseľne, nezanechaj ho nikdy.

K a p i t o l a  d e v i a t a .

Ranná m odlitba.

Rozjímanie je živnou zemou pre zbožné 
cvičenia, k toré chcem cez deň vyko

nať. Prvé z týchto cvičení je ranná 
modlitba. Je  to všeobecná príprava na 
celý deň a má mať približne tieto m yš
lienky:

Klaňaj sa Bohu, svojm u Stvoriteľovi a 
O tcovi v najhlbšej úcte, ďakuj mu, že ťa 
udržal predošlej noci pri živote a dožičil
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ti nového rána. Koľkým ľuďom bola po
sledná noc naozaj poslednou?

N ový deň je darom  Božím, aby si m ala 
možnosť nadobudnúť zásluhy pre nebo, 
pre veľký deň večnosti. Silno si zaumieň, 
aby si prežila nový deň naozaj v takom  
duchu.

Pomysli na nový deň, na jeho starosti 
a práce a uvažu j, ako by si všetko v y 
užila na väčšiu slávu Božiu a na spasenie 
svojej duše. Uvažuj ďalej, či ti azda nový 
deň nedonesie zvláštne ťažkosti a poku
šenia, napríklad pokušenia k netrpezlivo
sti, hnevu, neláskavosti, závisti, požívač
nosti, nem iernosti, nečistote. Pevne sa 
rozhodni ostať Bohu vernou  a vyhýbať 
všetkém u, prem áhať všetko, čo by bolo 
proti vôli Božej a na škodu duše.

N estačí urobiť spom enuté predsavzatie 
len tak vo všeobecnosti, ale sa musíš roz
hodnúť, aké prostriedky a cesty  použiješ, 
aby si svoje predsavzatia  uskutočnila až 
do posledných jednotlivostí. Keď naprí
klad vieš, že sa stre tneš so svojím  nepria
teľom, nezaum ieň si len to, že sa pred 
ním ovládneš, aby si ho nedráždila, ale 
aj to si rozváž, akým i slovam i by si mu 
mala vyjsť v ústrety , ako by si ho m ohla 
čo najlepšie získať. Tak isto sa zachovaj 
aj pri iných príležitostiach.
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Pokor sa pred Bohom a pom ysli na to, 
že z toho všetkého, o čom si rozjím ala 
a čo si si predsavzala, nič neurobíš svo
jimi vlastným i silami. Boh ti musí pomôcť 
svojou milosťou. Obetuj mu svoj rozum 
so všetkým i m yšlienkam i, svoje srdce 
so všetkým i citami a želaniam i, svoju 
vôľu so všetkým i predsavzatiam i a roz
hodnutiam i a pros Ho o požehnanie a 
ochranu v novom dni.

V niektorých rodinách m ajú dobrý k re 
sťanský zvyk vykonať rannú m odlitbu 
spoločne. Celá rodina pod vedením  otca, 
prípadne m atky, vykoná rannú m odlitbu 
spoločne. Je  to dobrý spôsob a možno ho 
len čo najvrele jšie  odporúčať. Vo výcho
ve detí má tento spôsob nenahraditeľný 
význam a úžitok.

K a p i t o l a  d e s i a t a .
Večerná modlitba.

K eď si začala deň s m odlitbou a rozjí
maním, svedčí sa, aby si ho tak  aj 

skončila.
Keď už nadišla hodina určená na spa

nie, choď do svojej izbičky. N ajprv  si 
priprav látku na rozjím anie nasledujúceho
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dňa. Prečítaj si z knižky látku rozjím ania 
a zapam ätaj si niekoľko bodov. Potom sa 
pomodli večernú  m odlitbu. Poďakuj Bohu 
srdečne a detsky úprim ne za milosti a 
dobré skutky odchádzajúceho dňa. O tcov
ská láska Božia nám každodenne dáva 
mnoho telesného a duševného dobra. 
Každý úder nášho srdca, každý náš dych 
zvestuje Božiu všemohúcnosť, múdrosť 
a dobrotu. Preto musím e Bohu veľa ďako
vať a klaňať sa Mu. Poďakuj sa teda 
aspoň dva razy za deň, a to ráno a večer. 
Ďakuj nielen za seba, ale za všetkých  
ľudí, najm ä za tých, ktorí Bohu neď akú
vajú.

Potom spytuj svoje svedomie. Prejdi 
v duchu celý deň. M ysli na to, kde si bola, 
čo si robila a ako si sa držala. N ajm ä 
skúmaj, ako si zachovala a uskutočnila 
predsavzatia svojho ranného rozjím ania.

Ak si ostala verná  všetkým  svojim  
snahám  po čnosti a zbožnosti, potom 
ďakuj Bohu za Jeho  pom ocnú milosť. Ak 
si však  bola ľahostajná a zhrešila si, oľutuj 
srdečne a dokonale svoje hriechy, chyby, 
nevernosť a nevďačnosť oproti Bohu. 
Vzbuď si živý pocit neľúbosti a odporu 
proti všetkej zvrátenosti a zlu. S det
skou dôverou pros Boha o odpustenie 
a sľúb mu, že pri ťažkostiach a pokuše
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niach nebudeš ľahostajná, ale budeš v y 
trvalo bojovať proti všetkej hriešnosti. 
Zaumieň si, že dáš lepší pozor na príleži
tosti, aby si azda neupadla do starých 
chýb a hriechov.

N apokon odporúčaj do Božej ochrany 
svoje telo, svoju dušu, svojich príbuz
ných, dobrodincov, priateľov a celú ka to 
lícku Cirkev. Pros Pannu M áriu, svätého 
Jozefa, anjela strážneho, svojho patróna, 
aby ťa chránili v noci, a potom sa ulož na 
odpočinok.

V ečernú m odlitbu tak  ako rannú nikdy 
nevynechávaj. Ranná m odlitba o tvára 
obloky duše nebeském u svetlu  a večernou 
m odlitbou zatváram e tem nosti pekelné. 
Ak sa n iekde v rodine m odlievajú večer
nú m odlitbu spoločne, je to len chvály
hodné, lebo tak  sa lepšie plní vôľa Kri
stova.

K a p i t o l a  j e d e n á s t a .
Sv. omša.

Inkom všetkých  duchovných cvičení, 
srdcom  všetkých  pobožností a dušou 

každej zbožnosti, d rahá Filotea, je na jsvä
tejšia obeta svätej omše a najsvätejšia  
Sviatosť O ltárna. Sv. omša je  najvyšší
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a najdokonalejší druh Božej úcty, s tred o 
bod kresťanského náboženstva. V dôstoj
nosti, hodnote a účinku sa jej nič na 
svete nevyrovná. Vo svätej omši a na j
svätejšej Sviatosti O ltárnej prebýva Boh 
osobne medzi nami a účinkuje vo v še 
tkých dušiach dobrej vôle hojnou m ierou 
svojej lásky a milosti.

Kristus založil na jsvätejšiu  Sviatosť 
Oltárnu, aby pokračoval neviditeľným  
spôsobom vo svojom  vykupiteľskom  diele 
na zemi. Chcel nám pomôcť, aby sme 
Boha, svojho Stvoriteľa a nebeského Otca 
uctievali poklonou, ďakovaním, láskou 
a odprosením. Preto m odlitba pri svätej 
omši má neobyčajnú silu. Duša v spojení 
s Vykupiteľom  dostáva plnosť nebeských 
milostí. Drahá Filotea, pred všetkým i 
inými pobožnosťami musíš dávať prednosť 
účasti na svätej omši. Nakoľko len mož
no, chodievaj denne na sv. omšu, aby si 
prinášala V ykupiteľovu obetu spolu s kňa
zom nebeském u O tcovi za seba a za celú 
svätú Cirkev. Pomysli, ako svätí anjeli 
úctivo stoja okolo oltára a s veľkou túžbou 
čakajú na okamih, v ktorom  sa zázračne 
obnovuje pri svätom  prem enení v telen ie 
Kristovo a Jeho smrť, aby sa Mu v tomto 
tajom stve klaňali, uctili Ho a milovali. 
Takto hľaď na sv. omšu.
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Ak naozaj niekedy pre svoje povolanie 
a prácu nemôžeš ísť na sv. omšu, vtedy 
aspoň duchovne, v mysli sa zúčastni na 
sv. omši. V duchu sa prenes do kostola, 
v ktorom sa práve slúži sv. omša, modli 
sa v duchu s kňazom a veriacim i tam 
prítomnými.

C irkev nepredpísala veriacim  nijaké 
určité m odlitby, rozjím ania ku sv. omši. 
Každý má nasledovať hlas svojho srdca 
a vedenie milosti.

Keďže liturgia sv. omše s jej modlitbami 
a obradmi vznikla pod zvláštnym  vede
ním Ducha Svätého, najdokonalejší spô
sob účasti na sv. omši je spojiť sa s kňa
zom a pri celej sv. omši sa modliť všetky 
om šové m odlitby so slovenským  misálom 
v ruke. Ak chceš mať z takej účasti osoh, 
musíš najprv  porozumieť slovám  m odlit
by, lebo dlhé používanie m isála ľahko pri
vedie človeka do m echaničnosti a bez
duchosti.

Iný dobrý a užitočný spôsob účasti na 
sv. omši je rozjím anie o um učení Kristo
vom. Tento ti veľmi odporúčam  a dávam  
ti k nemu niekoľko pokynov.

1. Na sv. omšu sa priprav prv, ako kňaz 
pristúpi k oltáru. Pomysli, čo je vlastne 
obeta sv. omše, mysli na prítomnosť Spa
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siteľa v bohostánku a na Jeho  lásku, 
vzbuď si úm ysel, pre k torý  chceš byť na 
sv. omši.

2. Od začiatku sv. omše po evanjelium  
mysli na lásku Spasiteľovu pri vtelení, 
uvažuj o Jeho  skrytom  živote v B etlehe
me, Egypte a N azarete. Priznaj si svoju 
nevďačnosť a nestálosť, vzbuď ľútosť, 
obnov lásku.

3. Pri Evanjeliu a Kréde rozjím aj o láske 
a oddanosti Spasiteľovej k učiteľském u 
úradu, ďakuj M u za šťastie, že môžeš byť 
katolíčkou, uisti Ho, že chceš vždy lepšie 
poznávať svoju kato lícku  v ieru  a vždy 
vernejšie  nasledovať Spasiteľa v Jeho 
učení, aby si m ohla ako horlivý  úd k a to 
líckej Cirkvi žiť aj umrieť.

4. Od O betovania po Pa ter noster obráť 
svoje m yšlienky a srdce na tajom stvo 
u trpenia a smrti Ježišovej, k toré sa pri 
každej sv. omši tajom ne a podstatne opa
kuje. Sprevádzaj Spasiteľa na ceste od 
Jeho zajatia  na Hore O livovej pred v y 
sokú radu, pred A nnáša, Kaifáša, H ero
desa a Piláta. Rozjímaj o ranách  a bolesti 
pri bičovaní, o utrpení a m ukách pri tŕním 
korunovaní a napokon kráčaj s Ním 
cestou krížovou.

Pri prem enení sa v duchu postav  pred 
Spasiteľa na kríži vedľa Jeho  bolestnej
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M atky a sv. Jána  a spomeň na Jeho sedem 
slov na kríži. V okam ihu prem enenia po
mysli, že Spasiteľ, skry tý  vo svätej Hostii, 
prináša svojm u nebeském u Otcovi tú istú 
krížovú obetu, že zjavuje nebeském u 
Otcovi ochotu opäť vytrpieť tie isté m uky 
a bolesti kríža na slávu Božiu a na zá
chranu a spásu duší. Ďakuj Spasiteľovi, 
sľúb Mu prítulnosť, lásku a vernosť.

5. Od Pa ter noster až po prijím anie 
vzbudzuj si túžbu a vnútornú  žiadosť vždy 
hlbšie a vnútornejšie  sa spojiť s Božským 
Spasiteľom stuhou večnej lásky, potom 
pristúp ku sv. prijím aniu. N estrachuj sa, 
že táto príprava na sv. prijím anie je azda 
prikrátka. N iet totiž lepšej prípravy  na 
sv. prijím anie ako účasť na sv. omši pri 
súčasnom  rozjím aní o utrpení Ježišovom. 
Ak nemôžeš pristúpiť ku sv. prijím aniu, 
v tedy  aspoň duchovne prijím aj.

6. Od Prijím ania až do konca sv. omše 
uvažuj o nadhodených m yšlienkach. Ak 
si bola skutočne na sv. prijím aní, celkom 
sa odovzdaj m yšlienkam , citom a zbož
ným hnutiam , ktoré v tebe vzbudil Spa
siteľ. Ak si však len duchovne prijím ala, 
ďakuj Spasiteľovi za v telen ie a vykúpe
nie, za Jeho  lásku vo sv. omši. Pros Ho 
o hojné milosti, p lynúce z tejto  obety, 
sebe, svojim  príbuzným  a známym a celej
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svätej Cirkvi. Potom prijmi zbožne a po
korne požehnanie Spasiteľovo, ktoré ti 
udeľuje kňaz, Jeho zástupca.

Ak sa chceš pri sv. omši modliť ruže
nec alebo rozjímať, prípadne inú svoju 
súkrom nú pobožnosť vykonávať, vtedy 
aspoň pri O betovaní, Prem enení a Prijí
maní venuj  pozornosť Spasiteľovi a pre
ukáž Mu svoju lásku. Spoj sa s Ním 
v duchu sebaobetovania nebeském u O t
covi a nenechaj Ho obetovať sa sam ot
ného.

K a p i t o l a  d v a n á s t a .

Verejné a spoločné pobožnosti.

D rahá Filotea, v nedeľu a vo sviatok 
máš byť prítom ná nielen na tichej sv. 

omši, ale aj na sp ievane j. Tie dni sú zvlášť 
určené a zasvätené oslave Boha, preto 
máš vykonať viac na česť a slávu Božiu 
ako v robotné dni. Chodievaj aj na popo
ludňajšiu pobožnosť, lebo len tak pocítiš 
plnosť vnútornej radosti. To ti potvrdí aj 
sv. A ugustín, k to rý  vo svojich V yznaniach 
(slov. preklad vydal SSV) píše, že na za
čiatku svojho obrátenia pri verejnej cir
kevnej pobožnosti jeho srdce bolo celkom
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dojaté a oči zaslzené. Boh nám pri v e re j
ných pobožnostiach dáva viac milosti a 
útechy ako pri súkrom ných. Chce totiž, 
aby sme z bratskej lásky k bližnému a pre 
vzájom né povzbudenie vedeli obetovať 
svoje súkrom né želania a záujmy. Om no
ho vyššie cení účasť na spoločnej pobož
nosti ako súkrom nú pobožnosť.

Z toho vyplýva, že účasť na sv. omši 
nám môže priniesť väčší úžitok, keď ju 
nielen s kňazom a misálom v ruke odprá
vame, ale keď všetci prítom ní veriaci sa 
spoločne nahlas spolu s kňazom modlia 
sv. omšu. To je takzvaná sborová svätá 
omša. (Texty sborovej sv. omše možno 
dostať: Liturgický krúžok sv. Gregora, 
Spišská Kapitula; SSV, Trnava; M isijné 
kníhkupectvo, Nitra.) Žiadalo by sa, aby 
sa sborová sv. omša zaviedla aspoň raz 
m esačne vo všetkých farnostiach. Pri
nieslo by to veľa požehnania a milosti.

Ak je v tvojej farnosti nejaký  spolok 
alebo náboženské bratstvo, vstúp doň, 
najm ä do takého, k torý ti vyhovuje podľa 
povolania a stavu. Tieto spolky a b ra t
stvá C irkev veľmi odporúča a obdarovala 
ich mnohými výsadam i, najm ä odpustka
mi. Je  to iste prejavom  a dôkazom lásky, 
pridružiť sa k iným, aby svoje vznešené 
a šľachetné ciele mohli ľahšie splniť. Pri
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tom však nesm ieš vstupovať do všetkých  
spolkov, k toré sú vo farnosti. Taká ho r
livosť je v lastne na škodu, lebo obyčajne 
človek nemôže splniť v še tky  povinnosti, 
k toré spolky predpisujú, a tak  napokon 
neplní dobre ani jednu povinnosť. Vždy 
je lepšie m enej a dobre ako viac a zle.

Ak si náklonná do seba sa uzatvárať 
a všetky pobožnosti a dobré skutky  na j
radšej súkrom ne a sam a vykonávať, v tedy  
ťa varujem , lebo také sm ýšľanie pouka
zuje na silnú náklonnosť k sam oláske. 
Zapamätaj si, že spoločné vykonávanie  
pobožností a dobrých skutkov viac slúži 
na oslavu Boha a je Bohu omnoho milšie 
ako hocijaké dlhé súkrom né m odlitby a 
pobožnosti.

K a p i t o l a  t r i n á s t a .

Počúvanie slova Božieho a duchovné čítanie.

D rahá Filotea, rada počúvaj slovo Božie, 
či je to už v kázni alebo v nábožen

skej prednáške. Je  to dobré semeno, k to 
rém u nesm ieš dať padnúť medzi kam ene. 
Náboženské vzdelanie vyžaduje vždy roz
šírenia a prehĺbenia a vôľa potrebuje 
povzbudenia. A ká škodlivá, nebezpečná
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a trestuhodná je sam ostatnosť v  nábožen
skom vzdelaní! Spasiteľ o tom povedal: 
„Kto je z Boha, počúva slovo Božie.“ (Ján 
8, 47.) Kto teda nepočúva slovo Božie, kto 
nerád počúva, kto sa mu celkom úm ysel
ne vyhýba (napríklad chodí až po kázni 
do kostola), ten  nie je z Boha. A kto nie 
je z Boha, z kohože je? Z nepriateľa a p ro
tivníka Božieho — z diabla.

Počúvaj slovo Božie vždy pozorne a 
úctivo. Počúvaj ho v duchu viery, ako by 
vychádzalo z úst Božích. Dovoľ, aby slová 
a m yšlienky padaly  na tvo ju  dušu, aby 
vnikaly  do nej, rob si vážne predsavzatia 
podľa počutých m yšlienok, aby semeno 
Božieho slova prinášalo v tvojom  srdci 
ovocie tridsať-, šesťdesiat- až stonásobné. 
Príkladom  nech ti je M atka Ježišova, 
o ktorej je napísané: „M ária ale si zapa
m ätala všetky  slová a zachovávala ich 
vo svojom  srdci." (Luk. 2, 19.) Pam ätaj, 
že Boh tak  isto počúva a prijím a naše 
slová, slová našej m odlitby, ako my sami 
počúvam e a prijím am e Jeho  slová.

A k sa ti n iektorá kázeň nepáči pre 
obsah a sloh, nedaj sa znepokojovať. Keď 
sa nudíš na kázni, skúmaj aj seba, či ti 
azda nechýba patričná pozornosť, či pôda 
tvojho srdca pre pýchu, roztržitosť a hľa
danie literárnej krásy  v kázni nie je  zle
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pripravená prijať sem eno Božieho slova, 
aby mohlo vzklíčiť a prinášať úrodu. Keď 
hlásanie slova Božieho má niekedy nedo
konalosti a nedostatky, nem áš ich pripi
sovať Božiemu slovu. Nem áme na to príliš 
hľadieť, kto nám zvestuje slovo Božie, ale 
musí nám stačiť vedom ie, že Boh používa 
kazateľa, aby nám zjavil svoju vôľu.

Počúvanie slova Božieho samo nestačí 
na prehĺbenie a povznesenie náboženské
ho života. Kázne podľa svojho obsahu 
m ajú ráz všeobecný, povedané sú pred 
poslucháčm i rozdielneho stavu, povola
nia, vzdelania a povahy. Pre vzrast du
chovného života je potrebné duchovné 
čítanie. Na to sú vhodné najm ä knihy, 
určené na ten cieľ. Poučia ťa o vzťahu 
k Bohu, bližnému a čnostiach. Pokladaj 
ich za poslov s neba, ktorí ti ukazujú 
správnu cestu do neba. N epokladaj ich 
za zábavné čítanie, prípadne za čítanie, 
ktoré má rozšíriť vedom osti a učenosť 
o Bohu, ale má povzbudiť k láske k Bohu, 
k čnostném u životu a svätosti. N ečítaj 
rýchlo, povrchne, ale pom aly a pozorne. 
Ustáľ si určitý  čas na duchovné čítanie. 
Ak by si však pre povinnosti povolania 
nemohla každodenne vykonávať duchov
né čítanie, v tedy  sa usiluj vykonať ho 
aspoň v nedele a sviatky, prípadne aspoň
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v dňoch svätého prijím ania. Zaobstaraj 
si dobré knihy, ako sú napríklad: V yzna
nia sv. A ugustína, N asledovanie Krista 
od Tomáša Kem penského, Kresťanská do
konalosť od Alfonza Rodrigueza. (Všetky 
knihy dodá M isijné kníhkupectvo, Nitra.)

Čítaj aj životopisy svätých, najmä svä
tých nášho veku, lebo sú zrkadlom  k re 
sťanského života. Tak isto treba čítať kni
hy a spisy veľkých katolíckych osobností, 
i keď sú nie azda za svätých vyhlásení. 
(Spisovatelia: K. Adam, R. G uard ini, F. 
M auriac, J. M aritain, G. Bernanos, G. Pa
pini, G. K. Chesterton, J. H. Newman, P. 
Lippert, V. Solovjev, N. Berďajev, Leon 
Bloy a mnoho iných.) N asleduj príklady 
svätých , ale len nakoľko je nasledovanie 
v súlade s povinnosťami povolania, do
mácimi povinnosťami a vôbec s tým, čo 
Boh žiada práve od teba. I keď nemožno 
nasledovať svätých vo všetkých jednotli
vostiach, možno ich predsa nasledovať 
v čnostiach. Tak chudobu sv. Františka 
možno nasledovať čnosťou chudoby, o k to 
rej bude reč. Pri čítaní životopisov svä
tých nesmieš natoľko na to hľadieť, čo 
v jednotlivostiach konali, ale väčšmi na 
to, prečo tak konali, t. j. na pohnútky 
a ducha.
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K a p i t o l a  š t r n á s t a .

Úcta k  anjelom  a svätým .

B oh dal ľudí pod ochranu anjelov. Podľa 
vôle Božej, anjeli m ajú chrániť telo 

i dušu tým, že odvracajú  nebezpečenstvá 
a pom áhajú na ceste do neba. V nukajú 
spasiteľné m yšlienky a rozhodnutia, m od
lia sa a p rihovárajú  u Boha. M ilosti a vnuk
nutia Božie dostávam e pom ocou anjelov, 
preto ich mám e prosiť, aby prednášali 
naše m odlitby Bohu.

Drahá Filotea, zdôver sa svätým  an je
lom. M ysli na to, že ťa sprevádzajú  na 
ceste života. M odli sa k nim, ďakuj im za 
ochranu a pros, aby ti pom áhali v úsiliach 
a podujatiach.

Okrem  anjelov aj svätí a blažení v  nebi 
nás chránia a napom áhajú. V duchu sa 
zastav často pri nich a udržuj s nimi sväté 
spoločenstvo. Z nekonečného počtu svä
tých si vyvoľ niektorého za svojho pa tró 
na, toho, ktorého život sa ti páči alebo je 
najvhodnejší, aby si ho m ohla nasledovať 
vo svojom  povolaní. Patróna si v lastne už 
dostala pri k rste  a toho máš najm ä na
sledovať a uctievať.

So zvláštnou úctou, láskou a oddanosťou 
uctievaj najm ä najsvätejšiu  Pannu, M atku
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Božiu M áriu. Ona je M atkou Ježiša, nášho 
Vykupiteľa a brata, preto aj našou M at
kou. N enájdeš nijakého svätého, k to rý  by 
nebol so zvláštnou horlivosťou a oddano
sťou uctieval Pannu M áriu. Aj ty  uctievaj 
Máriu. Srdečne sa raduj z jej predností, 
ako M atky Božej a Kráľovny neba, ďakuj 
na jsvätejšej Trojici za M áriu, našu ne
beskú M atku. V šetku svoju nádej venuj 
Márii. Vo všetkých veciach sa daj do jej 
ochrany a odporúčaj jej najm ä svoje úsi
lie o čnosť a dokonalosť. Uctievaj M áriu 
aj tým, že rada zasvätíš jej sviatočné dni. 
Rozjímaj o jej radostiach a utrpení. Po
znávaj stále lepšie jej čnostný život, aby 
si ho m ohla nasledovať, aby si m ohla byť 
hodným  a dobrým  dieťaťom svojej ne
beskej M atky.

K a p i t o l a  p ä t n á s t a .

Vnuknutia Božie.

V nuknutím  rozumiem všetky  vnútorné 
hnutia, poznania alebo osvietenia, k to

ré Boh vzbudzuje v našej duši. Prichádza 
s dôkazmi svojej otcovskej lásky, aby 
nás prebudil, rozohnil a povzbudil k dob
rému, k nebeskej láske, k spasiteľným
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rozhodnutiam , slovom ku všetkém u, čo 
nám môže osožiť na ceste spasenia.

Vo Svätom Písme je reč o „k lopan í“ na 
dvere srdca, o „prehováraní“ k srdcu ne
vesty, o „zobudení“ spiacich, o „volaní“ 
vzdialených, neprítom ných, o „vábení“, 
k toré pozýva k nebeskej sladkosti, na 
ovocie a kvety  záhrady, na spev a jasa 
nie, ktoré by sa nieslo do uší nebeského 
Ženícha.

Keď nám Boh preukazuje takú láska
vosť a volá nás svojou milosťou, aby sme 
dobro konali, najp rv  nám predkladá dobro 
vo vnuknutí, aby sme mali v ňom zaľú
benie a s ním aj vnútorne súhlasili. Je  to 
opak toho, čo sa deje pri hriechu. Aj tam 
je najprv pokušenie, potom záľuba a na 
pokon súhlas. Božie vnuknutie  akékoľvek 
dlhé, by bolo bezvýsledné, keby sme sa 
od neho odvracali. Keby sme totiž v nuk 
nutiu odopreli svoj súhlas, urazili by sme 
Boha a ukázali svoju nevďačnosť, naše 
počínanie by sa podobalo veľmi pohŕda
niu Bohom. Záleží na tom, aby sme vždy 
ochotne súhlasili s Božím vnuknutím .

V dôležitých a m im oriadnych veciach, 
aby sme sa neoklam ali, poraďme sa s du
chovným  otcom prv, ako by sme súhlasili 
s tým, čo sa nám zdá ako vnuknutie Bo
žie. Nikdy nie je vy tvorená možnosť, že
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ide o niečo iného ako vnuknutie  Božie. 
Zlý nepriateľ, satan, často nám predkladá 
zdanlivé dobrá, aby nás oklam al. To sa 
mu však nepodarí vtedy, ak prijmem e 
rady svojho duchovného vodcu a budeme 
sa nimi riadiť.

K a p i t o l a  š e s t n á s t a .

Spoveď.

B ožský Spasiteľ nám zanechal sviatosť 
pokánia, spoveď, aby sme sa kedy

koľvek mohli očistiť od hriechov. Nikdy 
nenechávaj hriech dlho na svojom  srdci. 
A k si zhrešila, vzbuď odpor proti hriechu 
a živú túžbu, čím skôr sa vyspovedať 
z úcty k Bohu, k torý  stále na nás hľadí. 
Prečo by sme mali byť takí nem údri a ne
chali svoju dušu v chorobe alebo celkom 
umrieť, keď máme taký spasiteľný liek 
naporúdzi.

Spovedaj sa pokorne a úprim ne, podľa 
možnosti každý týždeň, a to aj vtedy, keď 
máš len ľahké hriechy. Rozhrešením pri 
spovedi sa totiž nielen očisťuje duša od 
hriechov, ale aj zvláštnou milosťou osvie
ti, aby poznala nesm yselnosť a zlobu h rie
chu a mohla sa mu v budúcnosti vyhnúť. 
Sviatosťou pokánia sa cvičíš v poníženosti,
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poslušnosti a láske, ba vo viac čnostiach, 
ako keď hocijaký dobrý skutok vykonáš. 
Pre zaprenie, k toré spoveď so sebou p ri
náša, zdá sa niektorým  veľmi ťažkou, 
preto ju  ľahko zanedbajú, ba často aj cel
kom zanechajú. Drahá Filotea, nespovedaj 
sa len tak  zo zvyku. Kto sa často spovedá, 
a to len zo všedných hriechov a nedoko
nalostí, teda z m alých hriechov a chýb, 
do ktorých človek pri všetkej dobrej vôli 
môže ľahko upadnúť, octne sa v  nebezpe
čenstve, že sa bude spovedať len  tak  zo 
zvyku. Koľko duší nezbadá toto nebezpe
čenstvo. Spovedajú sa často, ale ich spo
vede neprinášajú  ovocie, lebo sa spove
dajú zo zvyku a m echanicky a nem yslia 
na polepšenie. Po celý život ich ťažia tie 
isté hriechy a prem rhajú  tak  veľa milostí, 
bez ktorých pokrok v dokonalosti je n e 
možný. Keď sa naprík lad  spovedáš, že si 
cigánila, ale škodu si tým nikom u nespô
sobila alebo že si povedala nejaké nie 
celkom slušné slovo, v tedy  vec oľutuj 
a zaumieň si, že sa polepšíš. Je  zneužíva
ním sviatosti pokánia, keď sa spovedám e 
z ťažkého alebo ľahkého hriechu bez toho, 
aby sme mali silnú vôľu zanechať hriech. 
Ježiš Kristus na to založil sviatosť poká
nia, aby vyslobodzovala duše z o troctva 
hriechu.
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Pri spytovaní svedom ia sa nezapodie
vajm e dlho hľadaním  ľahkých hriechov. 
Nie sme totiž podľa spravodlivosti po
vinní spovedať sa zo všetkých ľahkých 
hriechov, ale len zo všetkých ťažkých. 
Pravda, zbožné duše si môžu spytovať 
svedom ie aj ohľadom ľahkých hriechov, 
chytro ich aj spoznajú, lebo obyčajne 
m ávajú  len niekoľko málo ľahkých h rie
chov. Duše, ktoré často upadajú  do ľah
kých hriechov a chýb, len ťažko pozná
vajú  všetky  ľahké hriechy od poslednej 
spovedi. Spytuj si svedom ie najm ä v tom, 
ktoré hriechy a chyby najväčšm i škodily 
tvojej duši.

Pri spovedi si vždy vzbuď dokonalú, 
srdečnú ľútosť a odpor proti hriechom, 
z k torých sa spovedáš. Ľútosť musí byť 
opravdivá bolesť duše nad hriecham i a 
účinný odpor vôle proti všetkým  spácha
ným hriechom, spojený s dôverou v Božie 
m ilosrdenstvo. N ielen hriechy máš oľu
tovať, ale všetko, čo hriechy napom áhalo, 
ako lenivosť, ľudské ohľady, nezriadené 
túžby, lakom stvo. Pros Spasiteľa, aby 
svojou milosťou podporoval tvoje úsilie 
a túžbu po dokonalej ľútosti.

Vo spovedi si vzbuď vždy silné pred
savzatie nevrátiť sa nikdy do hriechov, 
z k torých sa spovedáš. V yber si jeden dva
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hriechy, z k torých sa spovedáš, a urob si 
ich predm etom  zvláštneho predsavzatia. 
Ak je možno, spoj toto predsavzatie 
s predsavzatím  svojho ranného rozjím a
nia. Toto zvláštne predsavzatie  ti dá 
dosť práce od spovede do spovede, ak sa 
chceš zdokonaliť vo vnútornom  nábožnom  
živote.

N espovedaj sa nikdy veľmi všeobecne, 
ako to radi n iektorí robia. N espovedaj sa, 
že si nem ilovala Boha tak, ako by sa bolo 
svedčalo, že si sa dosť pobožne nem od
lila, že si bližného dosť nem ilovala, že si 
sväté sviatosti neprijím ala s dostatočnou 
úctou. Z takejto  spovede nemôže poznať 
duchovný otec tvoj duševný stav. Spo
vedaj sa preto úprim ne, jasne a presne. 
Keď si nepom ohla chudobném u, ktorém u 
by si bola m ohla ľahko pomôcť, nespove
daj sa, že si nem ilovala bližného tak, ako 
by sa bolo patrilo, ale povedz presne, že 
si videla chudobného v biede a nepom o
hla si mu, hoci si mu ľahko mohla. Uro
bila som ten hriech z pohodlnosti, pre 
tvrdosť svojho srdca alebo z pohrdlivosti. 
N espovedaj sa, že si sa dosť zbožne ne
modlila, ale povedz úprim ne, či si bola 
pri m odlitbe dobrovoľne roztržitá, či si si 
z nedbalosti nevyvolila  nezodpovedné 
miesto, čas a polohu, čo je veľmi roz
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hodujúce. Podobne sa spovedaj aj z iných 
hriechov. A k n iektorý  hriech alebo ná
klonnosť väčšm i ovláda tvoje srdce, 
potom aj to pripomeň. Keď totiž dlhšie 
ostávaš v nejakom  hriešnom  polození, 
tvoja vina sa tým zväčšuje. Pri spo
vedi treba udať nielen skutok, ale aj prí
činu, okolnosti a trvanie hriechu. Keď aj 
nemusíme pri ľahkých hriechoch postu
povať veľmi úzkostlivo, predsa komu zá
leží na duchovnom  pokroku a dokonalo
sti, musí duchovném u lekárovi zjaviť zlo, 
z ktorého sa chce vyliečiť, hoci by bolo 
ono len malé, nepatrné.

Spovedaj sa pravidelne a pridŕžaj sa 
určitého poriadku. N evyhľadávaj vždy 
nového spovedníka. Keď si si vyvolila 
jedného, dôveruj mu a otvor svoje srdce 
dokorán. Povedz mu aj o náklonnostiach 
svojej duše, aj keď nie sú hriešne, naprí
klad, ak ťa trápi smútok, náklonnosť k po
hodliu a túžba po m ajetkoch.

K a p i t o l a  s e d e m n á s t a .

Sväté prijím anie.

B ožský Spasiteľ založil najsvätejšiu  Svia
tosť O ltárnu, aby sa vo svätej omši 

obetoval za nás a s nami svojm u nebes
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kém u Otcovi, aby sa vo svätom  prijím aní 
s nami sjednotil so svojím  Božstvom a člo
večenstvom , telom  i dušou, telom  i krvou. 
Syn Boží vzal pri v telen í na Seba našu 
prirodzenosť, aby nás vykúpil. Vo svätom  
prijím aní nám  dáva božským  životom 
prem enenú ľudskú prirodzenosť, aby nás 
celkom naplnil božským  životom. N ielen 
preto ostáva vo Sviatosti Lásky na našich 
oltároch, aby prebýval medzi nami, aby 
sme Ho vzývali, uctievali a milovali, ale 
aby vo svätom  prijím aní vyšiel z boho
stánku k nám, do nášho srdca so všetkou 
svojou láskou a túžbou, so všetkým i svo
jimi darm i a bohatstvam i. Krstom sme sa 
stali Jeho viničovým i ratolesťam i. Vo 
svätom  prijím aní tesnejšie  s Ním srastie
me, aby božská viničná miazga, Duch 
Svätý, m ohutnejšie sa v nás rozprúdila, 
aby sme sa stali účastn í na živote V yku
piteľovom, najm ä na jeho obetnej láske. 
Kto prijím a často a zbožne Sviatosť O l
tárnu, natoľko posilňuje zdravie a život 
svojej duše, že mu viac n ijaká zlá náklon
nosť neuškodí. Nemožno sa predsa živiť 
Telom života a oddávať sa rozkošiam  smrti.

Ako prví ľudia v raji nem ohli telesne 
umrieť, keď jedli ovocie strom u života, 
tak aj teraz sa ľudia môžu zachrániť pred 
duševnou smrťou, keď prijm ú silu svätej,



Sväté prijímanie 133

životodarnej Sviatosti. N ajjem nejšie ovo
cie, k toré ináč ľahko podlieha skaze, dá 
sa po celý rok udržať zavarené v cukre. 
Nie je  teda čudné, že hocijako slabá 
duša sa môže zachrániť pred nákazou 
hriechu, keď je presý tená silou a slad
kosťou neporušiteľného Tela a Krvi Syna 
Božieho. O Filotea! Kresťania, ktorí budú 
zatratení, m usia onemieť, keď im spra
vodlivý Sudca zjaví ich hlúposť a vinu, 
ktorej sa dopustili. Ako ľahko mohli za
chrániť svoje duše požívaním  n a jsvä te j
šieho Tela Spasiteľovho, k to ré  im dával 
za pokrm  v najsvätejšej Sviatosti O ltár
nej! Raz im povie Spasiteľ: „Nešťastníci, 
prečo ste zahynuli, veď ste m ali poruke 
ovocie a Telo života?“

Drahá Filotea, prijím aj Sviatosť O ltárnu 
s veľkou pozornosťou a zbožnosťou, so 
svätou vrúcnosťou a láskavým  srdcom. 
S prípravou na sv. prijím anie začni už 
v predvečer. Ak môžeš, choď včaššie 
spať, aby si m ohla ráno včaššie vstať. Ak 
sa v noci prebudíš, m ysli na Spasiteľa 
v bohostánku a vzbuď si city lásky a túž
by po Spasiteľovi. Kým spíš, On bdie a má 
pripravené tisíc darov a milostí, ak ich 
len ochotne a vďačne prijm eš. Choď na 
sv. omšu a rozjím aj o smrti a utrpení Spa
siteľovom. To je  veľmi dobrá príprava na
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sv. prijím anie. Po Pater noster si vzbuď 
úkon v iery  a poklony, nádeje a lásky 
ku Spasiteľovi. Keď sa m iništrant modlí 
pred sv. prijím aním  Konfiteor, vzbuď si 
úkon hlbokej pokory a ľútosti v povedo
mí svojej biednosti a nehodnosti. Keď si 
už vyslovila slová: „Pane, nie som hodná, 
aby si vošiel do srdca môjho, ale povedz 
len slovo a uzdravená bude duša m oja“, 
priprav sa prijať svojho Spasiteľa s veľkou 
dôverou a svätou radosťou. Keď ti kňaz 
podáva Svätú Hostiu, otvor úctive a sluš
ne ústa, zdvihni hlavu, aby ti kňaz mohol 
ľahko a dobre dať prijať. Po prijatí Svia
tosti O ltárne j vy trvaj za chvíľu v tichej 
poklone a láske. Ďakuj Spasiteľovi za 
milosť a šťastie svätého prijím ania, daruj 
mu celkom svoju dôveru a vzbuď si úkon 
odovzdanosti a iných spasiteľných citov, 
k toré ti vnuká láska. Porozprávaj sa so 
Spasiteľom o svojich veciach, prácach, 
starostiach a odporúčaj mu všetky  po tre
by svojej duše a tela.

Tvoj najvyšší cieľ vo svätom  prijím aní 
musí byť vzrast v láske Božej, urobiť ju 
jediným  zdrojom  sily a útechy. Nikde 
nám Spasiteľ nepreukazuje toľko lásky 
a nežnosti ako práve vo Sviatosti O ltár
nej, kde v podobe jedla nás celkom 
preniká a s nami sa podľa tela i duše
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najtesnejšie  spája. Keďže sa nám chce 
božský Spasiteľ celkom darovať, právom  
čaká od nás, aby sme sa mu aj my celkom 
oddali, aby sme všetky  svoje žiadosti a 
náklonnosti celkom podriadili jeho vôli, 
aby sme mohli povedať so sv. Pavlom: 
„Nežijem už ja, ale žije vo mne K ristus.“ 
(Gal. 2, 20.) Sv. Pavol chce tým povedať, 
že Kristus očisťuje dušu od všetkého ne
dokonalého a hriešneho, oživuje a roz
m nožuje v nás m ilostný a čnostný život. 
Kristus myslí naším  rozumom, m iluje na
ším srdcom, vidí našimi očami, počúva 
našimi ušami, hovorí naším jazykom a 
pôsobí spasiteľne na naše telo i dušu. 
Drahá Filotea, teraz vlastne vidíš, po čom 
máš túžiť pri sv. prijím aní. Pravda, tento 
cieľ dosiahneš len krok za krokom  a na
jmä svedom itým  a vytrvalým  cvičením.

Ak chceš mať zo sv. p r ijím ania čím 
viac úžitku, musíš prem áhať každodenné 
malé nepríjem nosti a protivenstvá. Buď 
vždy pokorná, láskavá, trpezlivá a buď 
spokojná so svo jím povolaním  a postave
ním. N ezasievaj svoje túžby do cudzích 
záhrad, ale drž sa svojej. Čo by nám 
osožilo stavať vzdušné zámky, keď jedna
ko len na zemi musíme žiť?

Usiluj sa jedine o dokonalosť du
chovného života a každý kríž, m alý alebo
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veľký, k torý  ťa zájde, znášaj trpezlivo a 
z lásky k Bohu. V tomto, drahá Filotea, 
je veľká, ale málo chápaná pravda o du
chovnom živote. N ajviac ľudí m iluje len 
to, čo sa im samým  páči a zalieča, málo 
je tých, ktorí m ilujú to, čo je ich životnou 
povinnosťou a povolaním , čo by mali 
milovať z vôle a lásky k Bohu. A k neza
budneš na túto pravdu, v tvojom  p rijí
maní bude viac túžby a radosti a donesie 
ti aj hojnejší úžitok.

„Ako často mám prijím ať?“, pý taš sa. 
Na to ti odpovedám : Žiadosťou našej svä
tej Cirkvi je, aby veriaci každého stavu 
a povolania často, ak možno aj denne 
prijím ali. Predpokladá sa, že sú v  stave 
milosti, t. j. že nem ajú na duši n ijakého 
vedom ého ťažkého hriechu, s dobrým  a 
správnym  úm yslom  a zbožnou mysľou 
pristupujú  ku Sviatosti O ltárnej. Správny 
úm ysel je v tom, že nie zo zvyku alebo 
nejakej m árnivosti, či nejakých  ľudských 
príčin prijím am e, ale jedine preto, aby 
sme sa Bohu páčili, vždy vrúcnejšou  
láskou sa s Ním spájali a tým to božským  
liekom liečili choroby a slabosti duše. 
Pravda, zodpovedalo by to svätosti O ltár
nej Sviatosti, aby tí, čo často a denne 
prijím ajú, nem ali ani ľahkých hriechov 
a náklonností k  nim. Stačí, keď nem ajú
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ťažkých hriechov a m ajú pevné a silné 
predsavzatie v budúcnosti viac nehrešiť. 
Týmto predsavzatím  často a denne p rijí
majúci dosiahnu toho, že sa pom aly zbavia 
všedných hriechov a náklonností k nim. 
V jednotlivostiach sa má každý riadiť 
radou a náhľadom svojho spovedníka.

Keď sa ťa svetskí ľudia budú pýtať, 
prečo chodíš tak  často na sv. prijím anie, 
povedz im: Preto, aby som sa naučila 
Boha vernejšie  a vrúcnejšie  milovať, aby 
som sa oslobodila od chýb a nedokonalo
stí, aby som našla posilu a pomoc v sla
bostiach, aby som aj v  každodenných 
starostiach a trápeniach vedela  nájsť ra 
dosť a potešenie. Povedz im, že dvojakí 
ľudia m ajú často chodiť na sv. prijím anie. 
Dobrí a nedokonalí, lebo bolo by im na 
škodu strániť sa sv. prijím ania, hoci svo
jou duševnou čistotou sú naň veľmi dobre 
pripravení. Nedokonalí, aby dosiahli do
konalosť. Silní, aby neoslabli a slabí, aby 
zosilneli. Chorí, aby ozdraveli, a zdraví, 
aby neochoreli. Tí, čo nem ajú v  živote 
veľa povinností, lebo m ajú na to čas a tí, 
ktorí sú prácou a starosťami zavalení, 
lebo potrebujú  Sviatosť O ltárnu ako zdroj 
sily a útechy.

Predsa môžu byť vážne príčiny, pre 
ktoré nemožno často prijímať, príčiny,
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ktoré svoj pôvod m ajú v životných okol
nostiach. Keď si naprík lad  v nejakom  
zamestnaní, môže sa stať, že tvoji p red
stavení z nedostatku  porozum enia sa s ta 
vajú  proti tvojm u častém u prijím aniu. 
V takom to prípade po dobrom uvážení 
všetkých okolností je rozum nejšie mať 
ohľad na slabosť predstavených  a necho
diť často na sv. p rijím anie , ale len kaž
dých sedem  alebo štrnásť dní. To však 
platí len vtedy, keď sa ťažkosti so strany 
predstavených nedajú  n ijako odstrániť. 
Radím ti však, aby si v dňoch sv. p rijím a
nia všetky  svoje práce vykonávala  s ob
zvláštnou pozornosťou a svedomitosťou 
a oproti každém u bola milá a láskavá. Na 
to dávaj pozor, aby tvoji p redstavení 
nemohli nájsť n ijakej príčiny, pre k torú 
by ti mohli vyčitovať alebo zakazovať 
časté sv. p rijím anie . N ajm ä nikdy pre 
časté sv. prijím anie nezanedbávaj povin
nosti svojho povolania, hlavne nie povin
nosti v rodine ako m atka, m anželka a 
starostlivá družka svojho m anžela. Nedá 
sa v tejto veci povedať nejaké všeobecne 
platné pravidlo, nakoľko životy ľudí sa 
m álokedy podobajú, ale zásadou nech je 
v každom prípade sa poradiť so svojím  
duchovným  otcom.
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Drahá Filotea, prijím aj často. Ako M oj
žišovi na hore Sinai zažiarila tvár pri 
pohľade na Pána Boha zvláštnym  jasom, 
tak aj tvo ja duša častým  požívaním  n a j
svätejšej Sviatosti O ltárnej, žriedla čisto
ty, k rásy  a svätosti, celkom  sa prem ení 
a posvätí.

A k by si už celkom nijako nem ohla ísť 
na sv. prijím anie, usiluj sa aspoň duchov
ným spôsobom prijať Sviatosť Oltárnu. 
Vzbuď si vrúcnu túžbu prijať Spasiteľa, 
ktorého nemôžeš prijať pre plnenie po
vinností svojho stavu a povolania.





Č a s ť  III .

Učenie o najdôležitejších čnostiach.



Ja som teba všade vodil, 
more s tebou som prebrodil, 
tys mi v srdce piku vrazil, 
vodu s krvou mi vyrazil.

Pieseň



K a p i t o l a  p r v á .

Výber čností.

Kráľovná včiel nevyletí z úľa nikdy 
sama, ale vždy s celým svojím  malým 

národom. Práve tak aj láska — kráľovná 
čností — nikdy nevchádza a neprebýva 
v srdci sama. Duša zasiahnutá láskou ne
cvičí sa vo všetkých  čnostiach naraz, nie 
vo všetkých jednako, nie všetky  v každom 
čase. Duša, k torú  zavlažuje láska, donáša 
ovocie čností, a to každé vo svojom  
rieky, ktorý prináša ovocie vo svojom  
čase. Ktorú dušu zavlažuje láska, tá do
náša ovocie čností, a to každé vo svojom 
čase. H udba sam a osebe je príjem ná, roz
veselí človeka, ale počas sm útku je 
predsa nemilá. M nohí sa mýlia, keď sa 
chcú cvičiť len v jednej čnosti, a to pri kaž
dej príležitosti. Podobajú sa starovekým  
filozofom, z ktorých jedni sa chceli vždy 
smiať, druhí zas vždy plakať. Takí nepo
znajú slová sv. Pavla: „Radujte sa s ra 
dujúcimi a plačte s plačúcim i.“ (Rim. 12,
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15.) A „láska je  trpezlivá, dobrotivá, n e 
závidí, nekoná ľahkovážne, nenadúva sa .“ 
(1. Kor. 13, 4.)

Čnosti možno rozdeliť do dvoch skupín. 
Sú čnosti všeobecné a zvláštne. Čnosti 
všeobecnej povahy, v k torých  najm ä sa 
treba cvičiť, sú naprík lad  pokora, m ier
nosť, striedmosť, mravnosť. Tieto čnosti 
nie sú také nápadné a nie sú navonok také 
prenikavé ako naprík lad  zbožnosť, po
slušnosť, udatnosť, veľkodušnosť. Jednako 
cvičenie vo všeobecných čnostiach je 
veľmi potrebné. Cukor je príjem nejší ako 
soľ, jednako soľ používam e častejšie a 
všestrannejšie. Vo všeobecných čnostiach 
sa nemám e cvičiť len pre ne samy, ale 
nakoľko len  možno v spojení s inými 
čnosťami. Takto sa zvyšuje ich k rása  a 
hodnota.

Zo zvláštnych čností sa máme cvičiť 
najm ä v  tých, k toré vyhovujú  nášm u 
povolaniu, a nie natoľko v tých, ktoré 
vyhovujú  len  našej vlastnej záľube. 
Sv. Pavlína sa rada cvičila v  prísnom  
telesnom  um ŕtvovaní, aby okúsila tým 
väčšie duchovné radosti. V tých cviče
niach pokračovala aj v tedy, keď jej to 
duchovný otec zakázal. Pri výbere  čností 
riadila sa viac vlastnou záľubou a náklon
nosťou ako poslušnosťou voči svojm u spo-
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vedníkovi. Túto neposlušnosť a p rev rá
tenosť jej prísne vyčítal sv. Hieronym.

Veľmi správne pokračovali apoštoli, 
keď neopustili svoje povolanie kňazov a 
kazateľov pre starosť o chudobných, ale 
tú starosť preniesli na zvláštnych mužov, 
diakonov. Radšej zanechali starosť o chu
dobných, hoci je to veľká a vznešená 
čnosť, aby sa len mohli venovať svojej 
prvoradej povinnosti, totiž hlásaniu Evan
jelia a rozdávaniu nebeského Chleba.

Každý stav má svoje stavovské čnosti. 
Biskup a cirkevné knieža sa musí v iných 
čnostiach cvičiť ako kráľ a šľachtic, slo
bodná v iných ako vydatá, m atka v iných 
ako dcéra, m anželka v iných ako vdova, 
bohatý v iných ako chudobný. Hoci máme 
mať všetky  čnosti, nie sme povinní v še
tky rovnako pestovať. Každý sa má cvičiť 
v tých čnostiach, k to ré  sú prim erané jeho 
stavu, povolaniu a životným  možnostiam.

Okrem  stavovských čností sa máme 
cvičiť aj v tých čnostiach, ktoré i keď sa 
obyčajne necenia vysoko, predsa m ajú 
svoju hodnotu. Tak naprík lad  obyčajní 
ľudia viac si cenia telesnú almužnu, t. j. 
hm otnú a peňažitú podporu ako duchovnú 
almužnu, t. j. pomoc m odlitbou, dobrou 
radou, potechou, láskavým  slovom. Viac 
cenia pôsty a telesné um ŕtvovanie ako
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miernosť, dobrotu a iné zapierania ducha 
a srdca, hoci tieto posledné sú omnoho 
hodnotnejšie a záslužnejšie.

Je  dobré a užitočné vyvoliť si niektorú 
čnosť za hlavnú, aby sme tak  duševný 
život lepšie usporiadali a v jednote udr
žali. Sv. Jánovi, biskupovi a lexandrijské
mu, zjavila sa raz vo sne deva neobyčaj
nej krásy, vyobliekaná a vyzdobená ako 
nejaká kráľovská dcéra, s olivovým  ven 
com na hlave. S priateľským  úsmevom  na 
tvári prehovorila: „Som prvorodená medzi 
dcérami kráľovským i. Ak si m a vyvolíš 
za svoju priateľku, zavediem  ťa pred tvár 
kráľovu. Nik nem á pred ním takej moci 
ako ja, lebo ja  som ho pohla, aby sa stal 
človekom  a človeka vykúpil.“ Svätý hneď 
spoznal, že mu Boh chce odporúčať čnosť 
m ilosrdenstva k chudobným  a venoval sa 
tejto  čnosti s toľkou horlivosťou a ocho
tou, že sa mu dostalo pom enovania Jána  
Almužníka. Sv. Ľudovít, francúzsky kráľ, 
rád navštevoval nem ocnice a sám obslu
hoval chorých s toľkou láskou a pozor
nosťou, ako by to bolo jeho povolaním. 
Sv. František z Assisi m iloval čnosť chu
doby a chudobu volal svojou sestrou. Sv. 
Gregor Veľký podľa príkladu A brahám a 
sa cvičil v čnosti pohostinstva. S toľkou 
starostlivosťou a opaterou sa venoval
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rímskym pútnikom , že sám Boh prišiel 
k nemu v podobe pútnika a dal sa od neho 
opatriť a pohostiť. Sv. Alžbeta, hoci bola 
z kráľovského rodu, m ilovala čnosť po
kory a poníženosti. Sv. K atarína z Genuy, 
keď ovdovela, zam ilovala si čnosť lásky 
k bližnému, k torú uskutočňovala najm ä 
v nemocnici ošetrovaním  chorých. Kasián 
píše, že istá panna sa chcela cvičiť v trpez
livosti. Podľa rady sv. A tanáza vzala si 
k sebe chudobnú, ale mrzutú, zlostnú a 
nervóznu vdovu, ktorá jej roztrpčovala 
život. Tak m ala veľmi dobrú príležitosť 
cvičiť sa v trpezlivosti.

H orlivé duše si vždy zvolia nejakú 
zvláštnu čnosť, v k torej sa potom cvičia. 
Tak sa vo voľnom čase venuj ú ošetrova
niu chorých, chudobných, starajú  sa o ná
vrat poblúdených a pom ýlených duší, 
starajú sa o ozdobu, čistotu kostola a o ltá
rov, alebo sa usilujú, aby bol medzi ľuďmi 
pokoj a svornosť.

Kto cíti náklonnosť k nejakej chybe 
alebo hriechu, má sa cvičiť v oprotivnej 
čnosti. Tým prem ôže čoskoro nepriateľa 
svojej duše a postúpi aj v iných čnostiach. 
Ak si náklonná k pýche alebo hnevu, 
cvič sa v pokore a m iernosti a nezabudni 
na tieto čnosti ani v m odlitbách a pri sv. 
prijímaní.



148 Filotea III.

Drahá Filotea, chcem ťa ešte upozorniť 
na n iektoré zjavy, ktoré sa často pokla
dajú za čnosti, ale nie sú čnosťami. M y
slím tu na vytrženie  ducha, unášanie a 
videnia. Tieto duševné stavy  a zjavy nie 
sú čnosťami, ale sú odmenou, k torú  Boh 
poskytol n iektorým  dušiam, k toré v y tr
valy v čnostiach. Takéto m im oriadne mi
losti si však  nem ôžem e žiadať. N ie sú 
potrebné na to, aby sme Boha milovali, 
Jem u slúžili a tak  do neba prišli. Jed ine 
po tom máme túžiť, aby sme boli dobrými 
a statočným i ľuďmi a opravdivo zbožnými 
kresťanm i. So všetkou  pokorou a prosto
tou sa usilujm e nadobudnúť čnosti, k toré 
nám odporúčal Spasiteľ, totiž tichosť a 
trpezlivosť, pokoru, chudobu, čistotu, po
slušnosť, lásku a žičlivosť oproti bližným, 
usilovnosť a svätú  horlivosť v službe Bo
žej. Kto si robí nároky na m im oriadne 
milosti a vyznačenia, veľmi ľahko sa 
octne v blude a zaslepení.

Často sa stáva, že práve tí, k torí si 
myslia, že sú anjelm i, nie sú ani len dob
rými ľuďmi, veľkým i sú len  v krásnych  
slovách, ale nie v šľachetnom  smýšľaní 
a skutkoch. Nesm iem e však opovážlivo 
a prenáhlene posudzovať. Keď Boh n ie
koho zvlášť omilostí, máme sa z toho ra 
dovať, ale sami ísť pokorne prostou ce
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stou života, k to rá  nie je  vznešená a sláv
na, ale je istejšia a našej biednosti a ne
dokonalosti prim eranejšia.

K a p i t o l a  d r u h á .

Trpezlivosť.

O trpezlivosti hovorí sv. Pavol v liste 
k židom: „Trpezlivosť vám  je potreb

ná, aby ste plnením  vôle Božej dosiahli 
zasľúbenie.“ (10, 36.) A Spasiteľ tiež ho
vorí: „Vo svojej trpezlivosti budete v lád
nuť svojimi dušam i.“ (Luk. 21, 19) Vládnuť 
svojou dušou je najväčšie šťastie. Čím 
väčšia a dokonalejšia je  trpezlivosť, tým 
väčšm i budem e pánmi svojej duše. Mysli 
často, že božský Spasiteľ nás vykúpil 
trpezlivým  utrpením  a smrťou a že aj my 
si musíme zaslúžiť nebeskú slávu prácou 
a trpezlivým  utrpením . Znášajm e preto 
s veľkou trpezlivosťou všetky  nepríjem 
nosti a protivenstvá, všetky  neláskavosti 
a horkosti.

Neobm edzuj svoju trpezlivosť len na 
jedno-druhé utrpenie, ale trpezlivo vezmi 
na seba každý kríž, k torý  ti Boh posiela. 
Sú ľudia, ktorí len také utrpenie radi zná
šajú, ktoré donáša vonkajšiu  úctu a slávu,
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ako je naprík lad  bolesť, spôsobená zá
chranou bližného z nebezpečenstva smrti, 
bolesť zo zranenia vo v o jn e , u trpenie pre 
vieru a náboženstvo. Takí ľudia nem ilujú 
u trpenie pre jeho vnútornú hodnotu a zá
služnosť, ale pre vonkajšiu  slávu a obdiv, 
ktoré také utrpenie donáša. Kto je naozaj 
trpezlivý len z lásky k Bohu, ten znáša 
každé u trpenie rovnako a pokojne, bez 
ohľadu na to, či mu donáša slávu alebo 
potupu. Potupu a ponižovanie od zlých 
ľudí nie je ťažko znášať. Omnoho ťažšie 
sa znáša nespravodlivosť od dobrých ľudí, 
od priateľov a príbuzných. Ani vtedy 
nestraťm e vnútornú rozvahu a trpezli
vosť.

Istý slávny kazateľ z prísnej rehole za 
dlhší čas vere jne  na kazateľnici napádal 
a osočoval sv. Karola Borom ejského. On 
všetky urážky znášal s hrdinskou trpez
livosťou a jemnosťou, hoci útoky na česť 
a náhľad sa ho väčšmi dotkly ako útoky 
iných ľudí. Protivenstvá a neprávosť sa 
ťažšie zn áša jú od dobrých ľudí ako od 
zlých. Často sa stane, že dvaja ľudia 
s dobrým úmyslom pre rozdielny náhľad 
na vec v y stúpia proti sebe a tým si za
vinia veľa bolesti a m rzutosti.

Trpezlivo znášaj nielen vlastné u trpenie 
a navštívenie, ale aj okolnosti a následky
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s nimi spojené. M nohí by radi trpeli, ale 
bez bolesti. Jeden  povie: „Nezarm ucovalo 
by ma, že som stratil m ajetok a ochudob
nel, len keby mi to neprekážalo dať deťom 
lepšiu výchovu a vzdelanie.“ Iný povie: 
„Nešťastie, k toré ma zastihlo, len preto 
tak ťažko znášam, lebo ľudia si myslia, 
že som si ho sám zavinil.“ Iný by rád 
zniesol ohováranie, len keby vedel, že 
ľudia ohováračovi neveria. Sú ľudia, ktorí 
by radi zniesli nepríjem nosti, spojené 
s utrpením , ale neradi by zniesť všetky. 
Povedia, že nie pre chorobu sú netrpez
liví, ale preto, že sú na ťarchu svojm u 
okoliu, alebo že pre chorobu prídu do 
núdze a starosti. Č lovek však musí každé 
utrpenie a každú chorobu, k torú  Boh po
siela, p rijať ochotne, trpezlivo a oddane. 
Musí všetko trpezlivo znášať tam, kde to 
Boh posiela, a to so všetkým i nepríjem 
nosťami a následkam i, ktoré z vôle Božej 
prichádzajú s utrpením .

Ak ťa navštívi nejaké zlo alebo ne
šťastie, použi všetky dovolené a prítom né 
prostriedky, aby si sa oslobodila. Ak Boh 
nešťastie odvráti od teba, ďakuj mu po
korne. Ak ťa ponechá v zle a nešťastí, 
oslavuj Boha svojou trpezlivosťou a od
danosťou do Jeho svätej vôle.
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Nežaluj sa veľa na svoje nešťastie, lebo 
len zriedka sa obíde taká  žaloba bez 
hriechu. Sam oláska nám často vo väčšej 
m iere predstaví zlo, ako ono skutočne 
bolo. N ikdy sa nežaluj pred ľuďmi, k torí 
sa ľahko rozčúlia, ktorí sú hnevliv í a zlo
myseľní. A k si však  chceš vyžalovaním  
uľaviť a uspokojiť svedomie, urob to len 
pred dobrými a pokojam ilovným i ľuďmi. 
Iní by ťa ešte väčšm i znepokojili a miesto, 
aby ti vytiahli tŕň, k to rý  ťa pichá, ešte 
hlbšie ti ho zatlačia.

Sú aj takí, k torí sa nežalujú  na chorobu 
alebo iné navštívenie, ba ukážu sa, ako by 
sa ich to ani nedotklo, ale len preto, lebo 
si myslia, že by to svedčilo o ich slabosti 
a malej zmužilosti. Vo svojom  srdci však  
túžia po tom, aby ich druhí ľudia ľutovali 
a pokladali za statočných, silných a trpez
livých. Je  to tiež trpezlivosť, ale falošná, 
lebo je v lastne skry tou  pýchou a ctižia
dosťou. O takých p latia  slová sv. Pavla: 
„M ajú slávu, ale nie u Boha.“ (Rim. 4, 2.) 
O pravdivo trpezlivý sa nežaluje na svoje 
utrpenie, ani nechce, aby ho niekto ľuto
val. O svojom  utrpení hovorí prosto a 
jasno bez zveličovania a fňukania.

Ak sa ti v zbožnom živote stavajú  do 
cesty pro tivenstvá a ťažkosti, pam ätaj, že 
práve tak  ako vo vonkajšom  živote, ani vo
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vnútornom  nemožno pokročiť bez ťažko
stí. N ijaké telesné alebo duchovné dielo 
sa nevykoná bez ťažkostí a svedom itej 
práce. Tak isto sa nemožno dopracovať 
nijakej čnosti bez sebazaprenia a zdolá
vania prekážok. Veľké a význam né diela 
m usely obyčajne bojovať s neporozum e
ním a ťažkosťami.

A k ochorieš, znášaj svoju slabosť, u tr
penie a bolesti z lásky  k  Spasiteľovi a 
pros Ho, aby tvoje bolesti spojil so svo
jimi. Svedomite zachovávaj rozkazy leká
rove. Prijm i ochotne jedlá, lieky a vôbec 
všetky  liečivá, k to ré  ti podávajú. Prijmi 
ich z lásky  k Spasiteľovi, k to rý  z lásky 
k tebe prijal ocot a žlč. M ôžeš si žiadať 
aj uzdravenie, aby si m ohla lepšie Bohu 
slúžiť. Ak je to vôľa Božia, prijm i ochot
ne aj chorobu a utrpenie. Často dopúšťa 
Boh najväčšie bolesti na tie duše, ktoré 
najväčšm i m iluje.

Drahá Filotea, hľaď duchovným  zrakom  
často na Spasiteľa na kríži, obnaženého, 
tupeného, posm ievaného, opusteného, žia
ľom, bolesťou a smútkom  zmoreného. Po
mysli, že vše tky  tvoje utrpenia sa nijako 
nevyrovnajú  Jeho  utrpeniam  ani veľko
sťou ani počtom. Všetko, čo môžeš z lásky 
k Bohu pretrpieť, je ničím v porovnaní 
s tým, čo vytrpel Spasiteľ pre teba. Svoju



Ó, najvyšší Kriste, tak si sa k nám snížil, 
že zrodený z Panny, ku nám si sa sblížil.

Pieseň.
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lásku k Spasiteľovi dokážeš najlepšie 
tým, keď trpezlivo znášaš to, proti čomu 
cítiš odpor. O chotne poddaj svoju hlavu 
tŕňom protivenstva, svoje srdce daj p re
bodnúť mečom prenasledovania a nepria
teľstva, napi sa octu horkosti, lebo Spa
siteľ chce, aby si lepšie porozum ela u trpe
niu, aby si Spasiteľa vrúcnejšie  m ilovala 
a vernejšie  nasledovala.

K a p i t o l a  t r e t i a .

Pokora.

Čo je pokora? Je  to priznanie svojej 
nedostatočnosti? I to je pravda, ale, 

ako hovorí sv. Bernard, len čisto ľudská 
pokora. Čo je však kresťanská pokora? 
Kresťanská pokora je láska k prostote a 
chudobe, láska k vlastném u ponižovaniu 
a podceňovaniu podľa príkladu Spasite
ľovho. Pokora je základ čnostného živo
ta. Všetci svätí ctili, m ilovali a cvičili sa 
v tejto čnosti väčšm i než v iných čno
stiach.

M alicherné a bláznivé je, keď hľadáme 
slávu a pýchu v tom, čo nie je naše, vo 
veciach bezcenných a nehodných, aby 
sme sa nimi chválili. V znešený pôvod a
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úcta ľudí sú veci, k to ré  nem ajú pôvod 
v nás, ale len  v rodičoch a predkoch, p rí
padne v m ienke ľudí. N iektorí sa pýšia 
svojimi šatam i. Či nie je to hlúposť? Veď 
ak sa má naozaj niečo na šatách obdivo
vať, tak je  to akosť látky, jem ná k ra jč ír
ska práca. N iektorí sa pýšia svojou posta
vou, vlasmi, tvárou, rukam i, krásnym  te 
lom, hlasom  alebo tancom. N ie je však  
smiešne a poľutovaniahodné v takých 
bezcenných a pom inuteľných veciach hľa
dať úctu a obdiv? K rása nie je krásou, keď 
sa robí nápadnou a nasilu hľadá uznanie. 
Len vtedy  je krásnou a pôvabnou, keď za
búda na seba a nepretŕča  sa. Česť je v tedy  
krásna a milá, keď prichádza k nám ne
hľadaná. Keď ju niekto vyhľadáva, hneď 
je odporná.

Drahá Filotea, iste si želáš, aby som 
hovoril viac o pokore. O čom som až 
dosiaľ hovoril, patrí viac opatrnosti ako 
pokore. Keď konáš niečo z pýchy, si 
pyšná. Ak to robíš často, zvykneš si na 
pýchu. Ak máš záľubu v takom  konaní, 
ovládol ťa duch pýchy. Podobne je  to aj 
s pokorou. Keď vykonáš nejaký  skutok 
z pokory, si pokorná. A k to urobíš pri 
každej danej príležitosti, zvykneš si na 
pokoru. Ak máš radosť v pokoreniach 
a všade hľadáš poníženie, v tedy  ťa vedie
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duch pokory. V šetko vykonávať v  duchu 
pokory, znam ená milovať poníženie a po
korenie a hľadať vlastné opovrhnutie a 
podceňovanie. Nie ten  je  pokorný, kto 
uzná svoju nedostatočnosť, lebo na to 
treba len trochu bystrého rozumu, ale 
ten, kto žiada a chce, aby ho pokladali za 
nedostatočného a podľa toho s ním aj za
chádzali. Na tento stupeň pokory by som 
ťa chcel doviesť.

M edzi zlami a utrpeniam i, ktoré máme 
znášať, sú také, k to ré  nám donášajú česť, 
a také, ktoré nám donášajú opovrhovanie. 
Pozri na chudobného rehoľníka, k torý  sa 
vo svojich prostých šatách trasie  od zimy. 
Každý uctí jeho chudobu a núdzu a po
ľutuje ho. A k je  však iný muž alebo žena 
chudobná a zle oblečená, v tedy  ju  pod
ceňujú a ohovárajú. Keď rehoľník trpez
livo znáša pokarhanie od predstaveného, 
chvália ho za poslušnosť a sebazaprenie. 
Ak sa však niekto iný tak správa z lásky 
k  Bohu, nazvú ho slabým  a zbabelým. 
Utrpenie, spojené so slávou, by hocikto 
rád  zniesol, ale potupné utrpenie bez 
svetskej slávy len m álokto vezme na seba.

Aj čnosti sú pokorujúce a povznáša
júce. Trpezlivosť, miernosť, sebazaprenie 
vedú nás vo svete ku pokoreniu. Veľko
dušnosť, obratnosť, láskavosť prinášajú
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zas úctu a obdiv. Kto m iluje podceňova
nie a opovrhovanie, ten m iluje svoje 
vlastné poníženie, a to je  opravdivá k re 
sťanská pokora.

Iste by si chcela vedieť, ktoré pokorenia 
sú najväčšie a najzáslužnejšie. Sú to tie, 
k toré sú najviac oprotivné našim náklon
nostiam, a potom tie, ktoré sme si sami 
nezvolili, ale sa prýštia  z povinností stavu 
a povolania. Sú m anželky, ktoré by vše
tky pokorenia zniesly, len nie tie, ktoré 
pochodia z m anželstva. N iektorá rehoľ
níčka by radšej kohokoľvek poslúchla, 
len nie svoju predstavenú. N ajlepšie a 
najväčšie sú tie pokorenia, ktoré v y rasta 
jú z vlastného životného okolia a p rostre
dia. Svojvoľný výber pokorení donáša 
nás o mnoho zásluh. Kto nám dá milosť, 
aby sme milovali a porozum eli na nás 
dochodiace pokorenia? Len Ten, kto pre 
naše vlastné povýšenie žil a umrel ako 
výsm ech ľudstva a vyvrheľ svojho v last
ného národa.

Často hovorím e, že sme ničím, že sme 
nedostatok a bieda. Ale veľmi by nás za
razilo, ba azda aj urazilo, keby nás niekto 
vzal za slovo a v tom sm ysle o nás pred 
iným hovoril. Je  to tak, ako keby sme 
chceli niekam  utiecť a skryť sa, ale len 
naoko, aby za nami bežali a nás hľadali.
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Robíme naoko, ako by sme chceli byť 
najposlednejším i a sedieť azda až pod 
stolom, ale len preto, aby nám ponúkli 
najčestnejšie  miesto. O pravdivá pokora 
m iluje pravdu a priamosť a nič nerobí 
len naoko. Ba nevyhľadáva nijaké zvlášť 
pokorné slová. Pokorný hovorí to, čo si 
myslí a cíti, lebo m iluje pravdu a chce, 
aby sa jeho slová a skutky srovnávaly  
s jeho m yšlienkam i.

Falošná pokora je aj to, keď niekto 
povie: „N echajm e zvláštne cvičenia zbož
nosti, ako rozjím anie, návštevy  najsvä
tejšej Sviatosti O ltárnej, sebazapierania, 
dokonalým  dušiam, lebo to nie je pre nás 
obyčajných hriešnikov.“ Iní zas povedia: 
„Nesmieme často chodiť na sv. prijím anie, 
lebo nie sme na to dosť svätí.“ Takéto 
reči sú vlastne prekrúcania a m ajú slúžiť 
za pláštik na zakrytie sam olásky a po
hodlnosti. „Žiadaj si znam enie na nebi 
alebo hlboko v m ori“, hovorí prorok Iza
iáš bezbožnému kráľovi A chazovi a ten 
odpovedá: „Nie, nebudem  od Boha žiadať 
nijaké znam enie a nebudem  pokúšať Bo
ha, svojho Pána.“ (Iz. 7, 12.) Achaz bol 
pokrytec. Robil, ako by mal najväčšiu  
bázeň pred Bohom, a pod rúškom  pokory 
odm ieta milosť, ktorú mu Božia dobrota 
chcela darovať. Či nie je  to pýcha, keď
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neprijím am e Božiu milosť? Či nie sú dary  
Božie také, že ich musím e prijať, či nie 
je  znakom pokory odovzdať sa do vôle 
Božej a splniť Jeho  žiadosť nakoľko len 
možno? Boh žiada, aby sme boli dokonalí, 
aby sme sa stálym  posväcovaním  s Ním 
čím tesnejšie a vnú tornejšie  spojili.

N iektorí sa zas ani len neopovážia 
myslieť na dary  a dobrodenia, k toré im 
Boh dožičil, a to zo strachu, aby ich to 
nedoviedlo k pýche a sam oláske. Aj oni 
sa mýlia. Podľa m ienky sv. Tomáša, práve 
rozjím anie o dobrodeniach Božích je n a j
lepší prostriedok, ako sa dostať k láske 
Božej. Čím lepšie poznám e dobrodenia, 
tým väčšm i budem e Boha m ilovať a Mu 
za ne ďakovať. Nič nás nem ôže hlbšie 
uponížiť pred m ilosrdenstvom  Božím ako 
nesm ierny počet Jeho  dobrodení a nič 
nás nemôže viac uponížiť pred Božou spra
vodlivosťou ako m nožstvo našich h rie 
chov. N etreba sa báť, že pri rozjímaní 
o Božích dobrodeniach upadnem e do 
pýchy, keď len mám e pred očami, že vše
tko dobro pochádza od Boha. Sv. Pavol 
nám  to p ripomína: „Čo máš, čo by si 
nebol dostal? A  ak si čo dostal, čo sa 
chvastáš, ako by si nebol dostal?“ (1. Kor. 
4, 7.) Ak nás pri pohľade na milosti prija té  
od Boha jednako napadne pokušenie pý
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chy, v tedy  m yšlienka na doterajšiu  ne
vďačnosť oproti Bohu a svoje hriechy je 
najlepším  liekom. Keď si pomyslíme, že 
vlastným i silami nevládzem e nič dobrého 
urobiť, radi vzdáme česť Bohu, pôvodcovi 
všetkého dobra na zemi i na nebi. Tak 
priznáva aj na jsvätejšia  Panna M ária, že 
Boh urobil s ňou veľké veci, ale robí to 
preto, aby sa pokorila a vzdala česť Bohu. 
„Velebí duša m oja Pána, lebo veľké veci 
mi urobil, k to rý  je m ocný.“ (Luk. 1, 46, 
49.)

K a p i t o l a  š t v r t á .

Pri cvičení v pokore  
nezabudnim e na svoje dobré meno.

O pravdivá pokora nám nedovoľuje, aby 
sme o sebe veľa m ysleli a chceli mať 

všade prednosť. Nedovoľuje nám, aby 
sme túžili po vonkajšej úcte, chvále 
a uznaní iných ľudí. Pri všetkej pokore 
však nesmieme zabudnúť na svoje dobré 
meno. Dobré meno nespočíva v oceňovaní 
nejakej osobnosti pre jej m im oriadny 
čnostný život, ale v uznaní statočnosti a 
bezúhonnosti života. Dobré meno je opo
rou spoločenského života. Kto nemá dob
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ré meno, robí pohoršenie a škodlivo pô
sobí na ľudskú spoločnosť. Láska k bliž
nému žiada aj určitú  starosť o zovňajšok 
a dobré meno. Takáto starosť nemôže 
prekážať pokore, len nesmieme byť pri
veľmi horliví a úzkostliví. P rehnaná sta 
rosť o udržanie dobrého m ena robí člo
veka citlivým , nedôverčivým  a pro tiv 
ným. Zlomyseľní sa tým popudia k ne
úctivosti a ponižovaniu. Lepšie je urážku 
a poníženie, prípadne pohŕdanie p re
hliadnuť a nevšim núť si, ako sa osprave
dlňovať, alebo sa chcieť pomstiť. Čnostné 
duše sa nestarajú  veľmi o to, čo hovoria 
zlé jazyky. Duše s plytkým i čnostným i 
koreňam i sa zas znepokojujú pri každej 
príležitosti. Ten, kto chce mať dobré meno 
u všetkých ľudí, chytro ho stra tí u v še 
tkých, a kto chce, aby ho uctievali ľudia 
bez cti a hanby, ten  si nijakej úcty n e 
zaslúži.

Dobré meno je akým si ukazovateľom , 
k to rý  naznačuje, kde prebýva čnosť. H lav
né je nie pri tom vonkajšie  dobré meno, 
ale vnútorný čnostný život. Ak ťa niekto 
pom enuje svätuškárkou  preto, že vedieš 
zbožný život, alebo ťa pom enuje zbabel
com, že si odpustila urážku, na to sa len 
zasmej. Radšej musíme stratiť meno pred 
ľuďmi, ako by sme m ali zanechať horli
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vosť v čnostnom živote. Nesmieme uraziť 
oko dobrého človeka, ale nesmieme uspo
kojovať ani oko zlého. Starajm e sa, aby 
prebývala v nás vždy čnostnosť a statoč
nosť, potom si už sam očinne zachovám e 
aj dobré meno.

Hľaďme vždy na Ježiša ukrižovaného. 
N asledujm e Jeho príklad, a to s dôverou 
a odvahou, ale aj obozretne a múdro. On 
ochráni naše dobré meno. Keď však do
pustí, aby sme bez vlastnej viny stratili 
dobré meno, urobí to preto, lebo nám 
chce dať väčšiu slávu, alebo nás chce 
zaviesť na cestu pokory, k to rá  je tisíc ráz 
vzácnejšia ako všetky  úcty sveta. Oproti 
nespravodlivém u ohováraniu postavm e 
vždy smelo a pokojne pravdu. Keď nás 
protivník nepočúvne a neprestane urážať, 
potom pokorne a pokojne vydržm e a obra
nu svojej cti vložme do rúk Božích. V ez
mime si za príklad sv. Pavla a ostaňm e 
vern í v službe Božej v dobrom i zlom. 
Potom budem e môcť povedať s Dávidom: 
„Pre Teba, Bože, znášam potupu a hanba 
pokryla m oju tvár.“ (Žalm 69, 10.) Len 
keď nás niekto nespravodlivo obviní 
z ťažkej a hanebnej veci, nesm iem e prijať 
bez slova obvinenie, ale musíme sa brániť, 
pravda, pokojne a pokorne. Osoby, k to 
rých dobré meno má veľký význam  pre
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m ravnosť a povzbudenie m nohých, m usia 
si väčší pozor dávať na svoje dobré meno.

Drahá Filotea, povedal som ti čo-to 
o pokore, čo sa na prvý  pohľad ukazuje 
príliš tvrdé. Uver a uvidíš, ak začneš 
povedané nasledovať, život ti bude slad
ším ako cukor a med.

K a p i t o l a  p i a t a .

Láskavosť oproti bližném u.

S vätá  krizma, k torú  C irkev od čias apo
štolských používa pri sviatosti birm o

vania a pri svätení, je  sm iešanina olivo
vého oleja a balzamu. Zobrazuje nám 
okrem  iného dve čnosti, k to ré  sa najm ä 
zračily v osobnosti Kristovej, a to láska
vosť a pokoru. Balzam, k to rý  vo vode 
padá na dno, je  obrazom  pokory a ľahký 
olivový olej, k torý  vždy pláva na po
vrchu, je  obrazom láskavosti. Kristus slo
vami: „Vezmite na seba jarm o a učte sa 
odo mňa, lebo som láskavý a pokorným  
srdcom “, nám preto tak  veľmi odporúča 
tieto dve čnosti, lebo nám uschopňujú 
srdce k službe Božej a oduševňujú  k na
sledovaniu Krista. Pokora približuje k Bo
hu, láskavosť zas riadi a zdokonaľuje 
naše vzťahy k bližným.
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Láskavosť je  čnosť, k to rá  všetky  ťaž
kosti spoločného nažívania prem áha lás
kou. Je  korunou a kvetom  lásky k bliž
nému, k to rá  podľa sv. Bernarda je vtedy 
dokonalá, keď je nielen trpezlivá, ale aj 
láskavá a dobrotivá. Drahá Filotea, usiluj 
sa, aby duchovná krizm a — láskavosť a 
pokora — prebývala vždy v tvojom  srdci. 
N iektorí sa cvičia v  láskavosti, ale len 
navonok, nie v  srdci. N eskúm ajú svoje 
najvnútornejšie  smýšľanie a, vedení zlým 
nepriateľom , pokladajú sa za láskavých, 
hoci v skutočnosti nie sú. Rozčúlia sa pri 
najm enšom  slovíčku a najm enšej krivde. 
Keď patriarcha Jozef posielal svojich bra
tov z Egypta domov, napom enul ich: 
„N epohnevajte  sa na ceste.“ To isté ho
vorím  aj tebe, Filotea. Náš biedny, po
zemský život je  len putovaním  do večnej 
vlasti. N ehnevajm e sa a neškriepm e na 
tejto ceste. Putujm e v láske, pokojne a 
priateľsky so svojim i sestram i a bratmi. 
M ajm e neochvejnú zásadu nikdy sa ne
nahnevať a hnev nikdy pod nijakou zá
m ienkou nepripustiť do svojho srdca. Sv. 
A ugustín píše: „M údrejšie je zabrániť 
prístup do duše hoci aj spravodlivém u 
hnevu, lebo ak ho raz ta pripustím e, len 
ťažko sa dá vyhnať.“ Keď povolím e hnevu 
čo len málo m iesta vo svojom  srdci, čo-
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skoro zapustí korene a ovládne celého 
človeka. U razená pýcha, m alicherné upo
dozrievanie, nedôvera, všetky  falošné 
predsudky sú dobrou jeho potravou. Roz
hnevaný človek totiž m álokedy pokladá 
svoj hnev za nespravodlivý. Sv. Pavol nás 
napomína, aby sme nedali zapadnúť slnku 
nad svojím  hnevom. Lebo, ak ostane čo 
len jednu noc v našej duši, zmení sa na 
nenávisť a potom sotva nájdem e spôsob, 
ako ho odtiaľ vyhnať. Sv. Jakub  apoštol 
hovorí celkom krátko: „H nev muža ne
koná Božiu spravodlivosť.“ (Jak. 1, 20.) 
Pravda, človek nem usí zlo trpieť, ale musí 
ho energicky a bezohľadne prem áhať, no 
vždy s láskavosťou a láskou. Pokojne a 
s rozvahou povedané n apom enutie sa vždy 
radšej prijme, ako v rozčúlení vyslovená 
výčitka, aj keď je  akokoľvek dobre opod
statnená.

Ako máš teda premôcť hnev? Len čo 
zbadáš, že ťa hnev chce pochytiť, sústreď 
všetky  duševné sily a potlač ho. N erob to 
však  prenáhlene a násilne, ale pokojne, 
vážne a s rozvahou, aby sa neznepoko
jilo a nerozčúlilo tvoje srdce. N esm ieš tak 
robiť, ako robia na veľkých shrom ažde
niach usporiadatelia. Tí často svojím  k ri
kom narobia viac huku ako ľudia, k to 
rých okrikujú.
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Ak sa ti nepodarilo prevládať hnev a 
musela si s Dávidom, mužom podľa srdca 
Božieho, povedať: „M oje oči sa zakalily 
od silného hnevu“, potom sa pomodli: 
„Zmiluj sa nado mnou, Bože, pomôž mi, 
vystri svoju pravicu a osloboď ma od 
hnevu.“ Ako kedysi Boh na prosbu apo
štolov zastavil búrku na mori, tak  urobí 
aj s tvojím  hnevom  a opäť zavládne ticho 
a pokoj v tvojej duši. A však aj táto pros
ba o Božiu pomoc proti vzrastajúcem u 
hnevu nesmie byť prenáhlená a násilná, 
ale musíš ju predniesť s dôverou a odo
vzdanosťou do vôle Božej.

Ak si v hneve povedala alebo urobila 
niečo nesprávneho, usiluj sa chybu čím 
skôr napraviť, a to milým slovom alebo 
inou láskavosťou a dobrotou. Ako dobrým 
prostriedkom  proti lži je lož na m ieste 
odvolať, tak isto aj dobrým  prostriedkom  
proti hnevu je hneď vykonať slovom ale
bo skutkom  úkon oprotivnej čnosti — 
láskavosť. Čerstvé rany  sa liečia sk oršie 
než staré, hovorí príslovie. Vo všetkom , 
čo hovoríš a robíš, si zvykaj na láskavý 
tón. O svojich bližných smýšľaj vždy 
dobrotivo a nešetri milými, láskavým i 
slovami. Buď priateľská a láskavá nielen 
k cudzím ľuďom, ale aj ku svo jim príbuz
ným a susedom. Nebuď takou ako niektorí,
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čo mimo domu sú ako anjeli, ale doma 
sú hotovým i diablami.

K a p i t o l a  š i e s t a .

Láskavosť oproti sebe sam ým .

L áskavosť najlepšie uplatním e, ak ju 
budem e cvičiť na sebe samých. N ikdy 

sa totiž nesm iem e hnevať na seba, na 
svoje chyby a priveľm i sa rozčuľovať. 
Keď si aj musíme m inulé chyby oľutovať 
a zoškliviť, predsa sa naša ľútosť nemá 
premeniť na hnev  a omrzenosť. Zanevrieť 
na seba samu bolo by znakom  sam o
lásky, ktorá sa cítila zasiahnutá pri 
pohľade na svoju vlastnú nedokonalosť. 
Mnohí sa totiž hnevajú  preto, že sa na
hnevali a rozčuľujú sa preto, že sa roz
čúlili. Takým to správaním  vnútorne sa 
ešte väčšmi popudia a upadnú opäť do 
nového hnevu. N espokojnosť so svojim i 
chybami nemá nás doniesť do hnevu a 
netrpezlivosti, ale máme sa ovládať a byť 
rozumní. Nem áme hodnotiť svoje chyby 
podľa pocitov, ktoré v nás vzbudzujú, ale 
máme ich posudzovať s jasnou a pokojnou 
rozvahou. Kto m iluje n iektorú  čnosť, na
príklad čistotu, nem á sa pri najm enšom
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nápore proti nej priveľmi rozčúliť, zatiaľ 
čo sa pri ťažkom ohovorení, ktoré zavinil, 
azda len trochu znepokojí.

Ver, drahá Filotea, že každý otec do
siahne väčšieho úspechu vo výchove detí 
láskavosťou a dobrotou ako krikom  a na 
dávaním . Tak isto aj naše srdce skôr po
lepšíme pokojným  a láskavým  zásahom  
ako ostrým  a prísnym  zákrokom . Ak si si 
napríklad predsavzala, že nebudeš na
m yslená a jednako si zhrešila pýchou 
a márnomyseľnosťou, pokojne uvažuj o 
svojich chybách a povzbudzuj sa slovami: 
„Opäť som upadla do svojich starých 
chýb, o k torých som si už toľko ráz pred
savzala, že sa im budem vyhýbať. Opäť 
sa chcem pozdvihnúť, navždy chcem opu
stiť cestu m árnom yseľnosti, poprosím  Boha 
o odpustenie, s Božou pomocou sa pokú
sim byť vernou a pevnou a opäť sa dám 
na cestu pokory a sebazaprenia.“ Svoje 
predsavzatie si ešte raz zopakuj a uváž, 
aké prostriedky použiješ na jeho usku
točnenie. V ťažkých prípadoch sa poraď 
so svojím  duchovným  otcom. Ak by si 
však bola presvedčená, že takéto jem né 
výčitky  neúčinkujú na tvoje srdce, v tedy  
môžeš proti sebe vystúpiť niečo ostrejšie 
a prísnejšie. Po takom to výstupe si vzbuď 
m yšlienky a city svätej a radostnej dô
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very  v  Boha. Svoju pokorenú dušu posilni 
slovami Dávida: „Prečo si sm utná, duša 
moja, prečo ma sužuješ? Dúfaj v Boha, 
On je mojím Spasiteľom, jem u budem  
ešte ďakovať.“ (Žalm 42, 5.)

Ak si urobila chybu, neznepokojuj sa. 
Uvedom si svoju nedostatočnosť a pokor 
sa hlboko pred Bohom. N ečuduj sa svo j
mu pádu. Nieto sa čo čudovať, keď 
chorý ochorie, slabý oslabne a biedny 
zbiednie. Ľutuj však, že si svojim i h rie 
chami a chybam i urazila Boha, posbieraj 
odvahu a dôveru  v Božie m ilosrdenstvo 
a dobrotu, daj sa opäť na cestu čnostného 
života.

K a p i t o l a  s i e d m a .

Pokoj a rozvaha pri práci.

D rahá Filotea, pracuj vždy starostlivo 
a usilovne. Prácu posiela Boh a čaká, 

že ju  vykonáš s najväčšou  pozornosťou 
a usilovnosťou. Chráň sa však nerozum nej 
horlivosti a náhlenia. Každá náhlivosť 
prináša nepokoj a úzkosti, zastiera člo
vekovi správny pohľad a prekáža v dob
rom vykonaní diela. Vezmi si za príklad 
anjelov. Boh im sveril spasenie našich
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duší. Svoju úlohu konajú s láskou a po
kojne, bez úzkostlivosti a náhlenia. Úzko
stlivosť a náhlivosť sa nijako neshodujú 
s nebeskou blaženosťou, k torej znakom 
je pokoj a mier.

Spasiteľ karhal M artu a hovoril jej: 
„M arta, M arta, starostlivá si a trudíš sa 
pre mnoho vecí.“ (Luk. 10, 41.) Keby bola 
bývala len starostlivá, iste by sa nebola 
znepokojovala. Ale ona sa úzkostlivo 
starala, preto sa znepokojovala, náhlila 
a preto ju Spasiteľ pokarhal. Tichý a 
drobný dážď zúrodňuje zem, lejak  alebo 
prietrž m račien ničí lúky a polia. N áhlivá 
práca býva m álokedy dobrá. Pom aly ďa
lej zájdeš, hovorí príslovie. Aj Písmo pri
pomína: „Kto sa ponáhľa, ľahko sa potkne 
a padne.“ (Prisl. 19, 2.) Ak pracujem e 
dobre, v tedy  iste pracujem e aj dostatočne 
rýchlo. Čm eláky silnejšie bzučia a rých le j
šie lie ta jú  ako včely, ale vyrábajú  len 
vosk a nie toľko medu. Tak aj tí, čo svoje 
práce vykonávajú  s veľkým  hrmotom  a 
náhlivosťou, sotva vykonajú  m noho dob
rého. M uchy nás neobťažujú svojou veľ
kosťou alebo silou, ale veľkým  počtom. 
Tak aj mnoho m alých prác nás často stojí 
viac nám ahy ako niekoľko veľkých. Svo
je práce konaj s vnútorným  pokojom, 
jednu za druhou tak, ako prichádzajú. Ak
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by si chcela všetky  práce naraz vykonať 
a bez plánu, čoskoro by si bola telesne aj 
duševne vyčerpaná a znechutená, m usela 
by si všetku  prácu zanechať bez toho, 
aby si čo len  jednu dokončila.

Vo všetkých  svojich prácach sa spo
liehaj na prozreteľnosť Božiu. Len s jej 
pomocou dosiahneš svoj cieľ. Ty však  
tiež spolupracuj, a to pokojne a svedom i
to, buď si vedom á, že tak, ako je, pre teba 
je najlepšie, aj keby sa ti azda ináč po
zdávalo.

Rob ako m alé deti, k to ré  sa jednou 
rukou držia otca a druhou trhajú  jahody 
a kvety. Jednou rukou shrom ažduj dary  
zeme a druhou sa pridŕžaj svojho nebes
kého Otca, časom pozri na Neho, aby si 
videla, či sa M u tvoje správanie a kona
nie páči alebo nie. Daj pozor, aby si ne 
uvoľnila aj druhú ruku, v snahe ešte viac 
natrhať a nasbierať. Ak si ju  uvoľníš, 
môže sa stať, že pri najbližšom  kroku 
spadneš na zem. Tým ti chcem  povedať 
toľko: Pri obyčajných zam estnaniach, 
k toré nevyžadujú  zvláštnu sústredenosť 
a pozornosť, m ysli viac na Boha ako na 
prácu. Ak však  práca vyžaduje  zvýšenú 
pozornosť a sústredenosť, v tedy  pozdvihni 
svoju myseľ k Bohu len  z času na čas. 
Boh ti odmení dôveru, bude s tebou, pre
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teba a v  tebe pracovať a tvo ju  prácu a 
námahu odmení radosťou a úspechom.

K a p i t o l a  ô s ma .

Chudoba duchom .

Láska nás vedie k dokonalosti vnú to r
ného života, ale chudoba duchom, 

čistota a poslušnosť sú tri h lavné pro
striedky, ktorým i sa dosahuje a chráni 
láska. Chudoba ducha posväcuje láske a 
službe Pánovej náš m ajetok a imanie, či
stota zase telo a poslušnosť srdce. Chudoba 
duchom, čistota a poslušnosť sú tri ram e
ná duchovného kríža. Základ, na ktorom  
stojí kríž, je  pokora. Nehovorím  tu o sľu
boch chudoby, čistoty a poslušnosti, aké 
sa skladajú  slávnostne v reholi, ani o tých, 
ktoré si niekto robí súkrom ne s dovole
ním svojho spovedníka. Hoci sa aj isté 
čnosti stanú záslužnejším i, keď ich spo
jíme so zvláštnym i sľubmi, jednako ku 
pokroku v  duchovnom  živote nie je to 
nijako bezpodm ienečne potrebné, aby sa 
niekto takým i sľubmi viazal. H lavné je, 
že človek m iluje čnosti a vy trvalo  podľa 
nich žije. A k niekto po slávnostných sľu
boch vstupuje do takzvaného dokonalého
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stavu, ako je kňazstvo alebo rehoľa, na 
dosiahnutie dokonalosti duchovného ži
vota je ešte vždy potrebné, aby tie čnosti 
každý aj v živote uskutočňoval. Sľuby 
samy ešte nikoho neurobily  dokonalým . 
Je  predsa rozdiel medzi príslušnosťou 
k dokonalém u stavu a dokonalosťou sa
mou! Všetci kňazi a rehoľníci patria  k do
konalém u stavu, lebo sa sľubmi zaviazali 
k úsiliu o dokonalý duchovný život. To 
však ešte neznam ená, že sú už všetci 
dokonalí pre svoje sľuby. O tom sa m ô
žeme, bohužiaľ, aj sami niekedy presved
čiť. Drahá Filotea, silno si zaumieňm e 
uskutočňovať spom enuté tri čnosti, lebo 
všetci sme k tomu Bohom povolaní. Aj 
keď hneď nedosiahnem e dokonalosť, p red
sa sa budem e k nej stále približovať a vo 
väčšej m iere ju aj dosahovať.

N ajprv  ťa chcem poučiť o čnosti, k torá 
sa volá chudoba duchom. Vo svojej ho r
skej reči Kristus prvé z ôsmich blahosla
venstiev  spom enul toto: „Blahoslavení 
chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo 
nebeské.“ (Mat. 5, 3.) Podľa toho bohatí 
duchom nie sú b lahoslavení a ich je k rá 
ľovstvo pekelné. Chudobný duchom je 
ten. kto vo svojom  duchu, teda v m yslení 
a n azieraní nebaží za bohatstvom , m aje t
kom, peniazmi a čisto zemským i vecmi.
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Bohatý duchom je ten, kto svojím  srdcom 
a mysľou priam  m rie za bohatstvom  a pô
žitkom. N ezriadená láska k časným  m a
jetkom  veľmi obm edzuje lásku k Bohu 
a je veľkou prekážkou na ceste dokona
losti. Koľko prem ýšľania a starostí, koľko 
nespokojnosti a nám ahy je spojené s úsi
lím za peniazmi, m ajetkam i a bohatstvom! 
A keď už niekto dosiahol vytúžené bo
hatstvo, či je už potom spokojný a šťa
stný? Nie! Potom ho zas prenasleduje 
strach, aby nestratil, čo ťažko nadobudol. 
A keď sa raz stane, že taký človek stratí 
svoje bohatstvo, jeho bolesť a zúfalstvo 
sú tým väčšie, čím väčšia a nezriade
nejšia bola prítulnosť k nemu. Preto 
svätý  Pavol varu je  a napom ína: „Tí, 
ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do poku
šenia a do osídla diablovho, do mnohých, 
neužitočných a škodlivých žiadostí, k toré 
vnárajú  ľudí do zahynutia a zatraten ia .“ 
(I. Tim. 6, 9.) Či nie sme svedkam i v kaž
dodennom  živote, ako v m nohých ľuďoch, 
aj katolíkoch, so vzrastom  príjm ov a bo
hatstva  upadá láska k náboženstvu, Cirkvi 
a kostolu? Koľko ráz už bolo lakom stvo 
a chamtivosť za peniazmi a m ajetkom  prí
činou úplného odpadu od Boha!

Pravda, m álokto si uzná, že je cham tivý 
a lakomý. Takýto nízky duševný stav  si
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nikto nechce priznať. Každý sa usiluje 
ospravedlniť všelijakým i výhovorkam i, 
ako sú naprík lad  starosť o budúcnosť. 
Hovorí sa, že človek nem á nikdy dosť. 
Vždy sa vynára jú  nepredvídané okolnosti 
a požiadavky, takže človek by vždy viac 
potreboval. Ba ani najväčší lakom ci a 
držgroši sa nepriznajú  ku svojej neresti 
a necítia n ijakých výčitiek  svedomia. La
komosť je zvláštna horúčka, k torú človek 
tým m enej cíti, čím je vyššia  a m ocnejšia. 
M ojžiš videl posvätný  oheň, k to rý  obopí
nal ker, ale ker nezhorel. O brátene spa
ľuje bezbožný oheň lakom stva lakom ca, 
ale ho nepáli. U prostred najpálčivejšieho 
ohňa sa vychvaľuje najpríjem nejším  
chládkom  a pokladá svoj nenásy tný  hlad 
po peniazoch za celkom  prirodzený a 
opodstatnený. N ebezpečenstvo, k toré do
náša so sebou m ajetok a bohatstvo, n a j
lepšie prekazí čnosť chudoby alebo chu
doba ducha, t. j. úplné prem oženie ne 
zriadenej príchylnosti k pozem ským  da
rom bez ohľadu na to, či človek v sk u 
točnosti také má alebo nie. Chudoba 
z lásky k večném u Dobru vždy väčšm i 
odťahuje ľudské srdce od zem ských m a
jetkov. N ebezpečenstvo bohatstva sa tým 
odvráti a núdza skutočnej chudoby sa 
stane hodnotnou a záslužnou pre nebo.



Čnosť takejto  chudoby je záväzná pre 
všetkých kresťanov. N ikto nesm ie túžiť 
po dedičstve a m ajetku, k to rý  je  nespo
jiteľný s vôľou a láskou Božou.

Drahá Filotea, chcel by som ti položiť 
na srdce dve veci: Veľkú starosť o časné 
dobrá a súčasne, nepripisovať im veľkú 
cenu. M ajetky, ktoré máme, nepatria  nám, 
ale Bohu. Na to nám ich dal, aby sme 
z ich užívania prinášali ovocie a úžitok 
pre večnosť. Usiluj sa preto ešte väčšm i 
než iní ľudia svoj m ajetok užitočne a vý 
nosne spravovať, brániť a zveľaďovať. 
Povedz, drahá Filotea, či kráľovskí zá
hradníci nepracujú  svedom itejšie a usi
lovnejšie na skrášlení a obrodení im sve
rených záhrad než svojich vlastných? 
Prečo? Preto, aby svojou prácou získali 
priazeň a lásku kráľov a kniežat. Tak 
isto aj my sa musíme usilovať získať si Bo
žiu priazeň starostlivým  a verným  spravo
vaním, Bohom nám svereného m ajetku. Se
becká láska je prudká, nespokojná a taká 
je i starosť, k torá sa z nej rodí, plná nepo
koja a pudovosti. Láska k Bohu je plná 
pokoja, spokojnosti a preto i starosť z nej 
pochádzajúca je vždy pokojná, láskavá, 
oblažujúca, hoci sa tiež často týka len 
zemských záležitostí. Maj sa na pozore, 
aby ťa Samoláska nepom ýlila. Často sa

Chudoba duchom _____ ________177
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totiž stane, že predstiera lásku Božiu a 
pritom  sleduje svoje v lastné ciele. Pozo
ruj svoje m yšlienky, city a srdce, keď 
niekedy u trp íš stra tu  na m ajetku. Ak 
sa ťa to silno dotkne, v tedy  ešte priveľmi 
lipneš ku zemským veciam. Nič nepouka
zuje lepšie na našu príchylnosť k veciam  
ako smútok, keď veci strácam e.

Ak si bohatá, chráň si srdce od veľkej 
lásky k bohatstvu. Nebuď otrokom  pom i
nuteľných vecí. Tvoja duša ich musí ov lá
dať, opanovať a nesm ie sa dať spútať. Jed  
mať a jedom  sa otráviť, to je rozdiel. Le
kárnici m ajú v lekárni veľa jedov, ale 
sami nie sú otrávení, lebo jed m ajú len 
v lekárni a nie v tele. Tak aj ty  môžeš 
mať bohatstvo a nem usíš sa dať ním o trá 
viť, kým  ho totiž máš len  pri sebe a nie 
vo svojom  srdci.

K a p i t o l a  d e v i a t a .

Boháč chudobný duchom .

A k nechceš, aby sa ti starosť o časné 
m ajetky a životné potreby nezvrhla 

v  závisť a lakomosť, musíš sa, d rahá Filo
tea, cvičiť v opravdivej a skutočnej chu
dobe, i keď si azda bohatá. Ako nedobro
voľná stra ta  zem ských m ajetkov ti nazna
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čuje stupeň tvojej lásky  k nim, tak  isto 
dobrovoľné zrieknutie sa ich je najúčin
nejší prostriedok potlačiť každú nezria
denú prítulnosť k nim a zachovať si slo
bodu ducha a srdca. S času na čas venuj 
časť svojich príjm ov alebo iného m ajetku 
chudobným, prípadne daruj niečo na dob
ročinné a sociálne ciele. Boh ti to nielen 
na druhom  svete odplatí, ale už na tejto 
zemi ti vynahradí. Nič nemôže byť osož
nejšie na tejto  zemi ako dávať almužnu 
a v tichosti bližným dobre robiť. Ak ti Boh 
nevynahradí hneď almužnu v niečom 
inom, je pravda, že budeš chudobnejšia 
o toľko, koľko alm užny si dala. A však 
aká svätá  a bohatá je  táto chudoba pre 
almužny!

Miluj chudobných a chudobu. Staneš 
sa tak  chudobnou duchom, lebo Písmo 
hovorí, že budem e podobní tomu, čo mi
lujeme. Láska sbližuje m ilujúcich. „Kto 
ochorie a ja  by som neochorel?“, hovorí 
sv. Pavol. (II. Kor. 11, 29.) M ohol aj tak 
povedať: Kto je chudobný, aby som ja 
s ním nebol? Láska ho urobila podobným 
tomu, koho miloval. M iluj chudobných, 
budeš účastná v duchu ich chudoby.

Ak m iluješ chudobných, často ich n a 
vštevuj, rada sa s nimi rozprávaj. Tvoja 
reč nech je rovná reči chudobných, t. j.
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tak  sa s nimi rozprávaj, ako by si bola 
z nich. Maj štedré ruky a ochotne dávaj 
zo svojho m ajetku, veď si bohatšia.

Ak chceš ešte viac urobiť, neuspokojuj 
sa s tým, že budeš chudobná, ale buď slu
žobníčkou chudobných. Ak ležia chorí na 
posteli, opatruj ich a poslúž im. Staraj sa 
o ich domácnosť na svoje trovy, var im 
sama jedlo, ošetruj ich a čisť im šaty, 
vypieraj bielizeň.

Drahá Filotea! V er mi, taká  služba je 
hodnejšia a čestnejšia  ako v láda nad 
kráľovstvom . Nemôžem dosť obdivovať 
horlivosť svätého kráľa Ľudovíta, k to rý  
tak  robieval. O bsluhoval chudobných a 
dával im jesť. Každý deň povolal troch 
chudobných ku svojm u stolu. Často n a 
vštevoval nem ocnice a ošetroval tam tých 
chorých, ktorí m ali v redy  a iné odporné 
choroby. Túto prácu konal často s obna
ženou hlavou a na kolenách, lebo v  cho
rých chcel uctiť sam ého Spasiteľa. Sv. 
A lžbeta D urínska rada chodievala medzi 
chudobných. Rada sa zjavovala medzi 
svojimi dvorným i dámami oblečená do 
chudobných šiat a hovorievala: „Keby 
som bola chudobná, takto by som sa 
obliekala.“ Filotea, akí chudobní boli sv. 
Ľudovít a sv. A lžbeta pri svojich veľkých 
bohatstvách a akí bohatí vo svojej vnú
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tornej chudobe! B lahoslavení všetci ta 
kíto chudobní, lebo ich je kráľovstvo ne
beské! Kráľ kráľov a Kráľ všetkých chu
dobných povie im v deň posledného súdu: 
„Bol som hladný a dali ste mi jesť; bol 
som sm ädný a dali ste mi piť; bol som 
chorý a navštívili ste ma; poďte a v lád 
nite kráľovstvom , ktoré vám  je pripravené 
od ustanovenia sveta .“ (Mat. 25, 34, 35.)

Pri všetkom  bohatstve sa môže prihodiť, 
že v nejakej nepredvídanej a neočakáva
nej okolnosti nám niečo chybuje. Drahá 
Filotea, znášaj taký  nedostatok s radost
ným srdcom, ochotne a trpezlivo. Ak ťa 
zastihne nešťastie, k toré ťa donesie do 
väčšej m enšej chudoby, napríklad sprene
verenie alebo krádež, oheň, vojna, v tedy  
prišiel tvoj pravý  čas, aby si sa mohla 
cvičiť v chudobe. V yrovnaj sa smelo a 
trpezlivo so svojou chudobou. Dôveruj 
v toho, bez ktorého zásahu ani len jediný 
vlas nevypadne z hlavy.

K a p i t o l a  d e s i a t a .

Chudák bohatý duchom .

Drahá Filotea, ak si skutočne chudobná.
buď takou aj duchom. Urob z núdze 

čnosť a čerpaj, nakoľko možno, najviac
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úžitku a osohu zo skvostného drahokam u 
chudoby. Pravda, svoj opravdivý lesk a 
hodnotu zjaví on až na druhom  svete, ale 
aj na tejto  zemi je už neporovnateľne 
krásny a skvostný.

So svojou chudobou si v dobrej spoloč
nosti. Sám Spasiteľ, jeho m atka, b lahosla
vená Panna M ária, apoštoli a mnoho svä
tých bolo naozaj chudobných. Mohli byť 
boháčmi, keby boli chceli. Koľko boháčov 
vo svete vysokopostavených hľadalo chu
dobu v k láštoroch a nemocniciach! Koľko 
úsilia a nám ahy vynaložili, aby boli na
ozaj chudobní! Príkladom  sú sv. A lexej, 
sv. Pavla, sv. A ngela a m noho iných. 
Okoľko ľahšie je tebe, ak si už chudob
ná! Chudoba ti prišla sam a v  ústre ty  a 
ušetrila ti veľa starostí, lebo ju nemusíš 
hľadať. Pozdrav ju a vezmi do náručia 
ako milú a vernú  priateľku Ježiša Krista. 
Chudoba Ho sprevádzala celým  životom, 
živila Ho a bola Mu m atkou.

Tvoja chudoba má dve výhody. Jedna, 
že ťa Boh postavil do chudoby, teda tvoja 
chudoba je od Boha. Nie si chudobná 
z v lastnej dobrovoľnej voľby, ale z vôle 
Božej. Čo máme od Boha, to sa Mu ľúbi, 
keď to prijm em e s radostným  srdcom a 
z lásky k Nemu. Čím m enej niečo v  našom 
živote pochádza od nás samých, tým  viac
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pochádza od Boha. Radostné, ochotné a 
bezpodm ienečné prijím anie toho, čo Boh 
posiela, posväcuje a zhodnocuje každé 
naše u trpenie a navštívenie.

Druhá výhoda je, že tvoja chudoba je 
skutočnou chudobou. Chudoba, ktorú za
hrnujú  súcitom, sústrasťou, pozornosťou 
a obdivom, podporou a pomocou, nie je 
vlastne skutočnou chudobou, ale má čosi 
spoločného s príjem nosťou bohatstva. 
Chudobným  byť a pritom  skusovať od ľudí 
ponižovania a pokorovania, to znam ená 
byť opravdivo a skutočne chudobným. 
Takáto je m nohonásobná chudoba vše
tkých chudákov tejto zeme. Keďže ich 
chudoba nie je dobrovoľná, ale prichádza 
zo životných okolností, požíva menšej 
úcty a je teda skutočnejšia ako chudoba 
rehoľníkov, hoci táto posledná je cennej
šia pre sľub Bohu a dobrý úmysel.

Neponosuj sa na svoju chudobu, lebo 
ponosujem e sa len na to, čo nám je ťažké 
a nepáči sa nám, čo nám je protivné. Ak 
by sa ti však tvoja chudoba nepáčila, 
vtedy nie si chudobná duchom, ale bohatá 
žiadosťou a túžbou.

Nermúť sa, ani nezúfaj nad tým, že ti 
ľudia nepom áhajú a ťa nepodporujú. V tom 
je kríž, ale aj veľká hodnota a zásluha 
chudoby. Chcieť byť chudobným  a pritom
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nechcieť vziať na seba nijakú nepríjem 
nosť a nedostatok, to je ctižiadostivosť. 
To by bolo tak, ako by sme chceli úctu 
chudoby a príjem nosti bohatstva naraz.

Drahá Filotea, vo svojej chudobe sa 
nehanbi prosiť iných o almužnu z lásky 
k Bohu. Prijmi pokorne a vďačne všetko, 
čo ti dajú. Ak ťa odm ietnu, znášaj to 
hrdinsky a trpezlivo. M ysli často na chu
dobu a pokorenie, k toré svätá M atka a 
svätý Jozef znášali z lásky k Božskému 
Dieťatku. Ak budeš žiť podľa ich príkladu, 
budeš bohatou pri všetkej svojej skutoč
nej chudobe.

K a p i t o l a  j e d e n á s t a .

Čistota srdca.

Č istota srdca je ľaliou medzi čnosťami, 
robí ľudí podobných anjelom. Nič nie 

je čisté, čo nie je krásne, nepoškvrnené, 
neporušené, a čistota ľudská sa volá čisto
tou srdca. Táto čistota sa volá aj nev in
nosťou, m ravnosťou, poctivosťou na roz
diel od sm ilstva a skazenosti. Č istota 
srdca má medzi čnosťami tú prednosť, že 
je krásnou, ľaliovo-bielou čnosťou duše 
a tela.
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Čistota, ako každá iná čnosť, má prí
bytok v srdci, ale vzťahuje sa na celé 
telo. Môže sa teda stratiť a porušiť nielen 
m yšlienkam i a žiadosťami srdca, ale aj 
vonkajším i, telesným i smyslami. Nie je 
dovolené používať telo a jeho sm ysly 
k nečistej rozkoši, ba dobrovoľne nesm ie
me udržovať a pripustiť čo len m yšlienku 
na niečo nečistého. I keď také m yšlienky 
nepoškvrňujú telo, predsa poškvrňujú 
srdce. Hriechom  proti čistote je každé 
dobrovoľné pozeranie na nečisté veci, ne
čisté reči rozprávať, počúvať, dotýkať sa 
a tak  si pripravovať rozkoš. Sv. Pavol to 
povedal krátko: „Smilstvo a nečistota 
nech sa medzi vami ani nespom ínajú.“ 
(Ef. 5, 3.) V erenica v Šalam únovej piesni 
má na rukách m yrhu, masť, k torá chráni 
od hniloby a rozkladu. Ústa má prev ia
zané ružovou páskou na znak počestnosti 
v rečiach. Je j oči sa podobajú očiam ho
lubice na znak ukáznenosti v pohľadoch. 
Na ušiach má zlaté náušnice na znak 
poctivosti, čistoty a vzácnosti. O pravdivo 
zbožná duša musí byť čistá a poctivá vo 
svojich očiach, ušiach, rukách, nohách, 
ústach a v celej bytosti.

N ajm ä mládež si musí chrániť jem né 
svedomie, aby sa tým ľahšie a úspešnej
šie m ohla cvičiť v čistote. V panenských
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dušiach zlý duch často rozpaľuje túžby 
a žiadosti poznať zakázané ovocie. V ži
vých farbách im m aľuje pôžitok pred oči, 
aby ich zviedol na hriech a ozbíjal o čisto
tu a poctivosť. Čisté duše nesm ú nikdy 
pochybovať o tom, že čistota je neporov
nateľne lepšia, k rajšia  a b laživejšia ako 
všetko, čo sa s ňou nesrovnáva. Motýľ, 
keď uvidí svetlo, tak  dlho ho obletuje, až 
si opáli kríd la a zahynie. Podobne pocho
dia aj m ladí ľudia, keď sa dajú zviesť 
nástraham i zlého ducha a zvedavosťou.

Aj m anželia potrebujú  čistotu, aby n e 
prekročili v m anželstve prikázané medze. 
Dnešní m anželia najm ä by si mali spyto
vať svedomie, či sa azda v  m anželstve 
nechránili detí. Rodičia budú pred Bohom 
zodpovedať nielen za tie deti, k to ré  sa na
rodily, ale aj za tie, k to ré  sa úm yselným  
zákrokom  rodičov nenarodily . I v m an
želstve treba žiť, ako Boh káže, a neslo
bodno obchádzať Božie zákony. Sv. K ata
rína Sienská videla medzi zatrateným i 
mnoho duší vo veľkých m ukách, k to ré  
porušily svätosť m anželstva. Hovorí, že 
duše boly preto tak  veľmi potrestané, 
lebo si nič nerobily  zo svojich m anžel
ských hriechov a dlho žily v hriešnom  
návyku.



Čistota srdca 187

Vdovci a vdovy m ajú tiež pestovať 
čistotu, ktorá ich zachráni nielen od prí
tomných a budúcich pokušení, ale pomôže 
im premôcť nástrahy  obrazotvornosti, pri
chádzajúce z rozpom ienok na dovolené 
rozkoše bývalého m anželského života.

Drahá Filotea, buď vždy na stráži, aby 
si hneď v prvej chvíli prem ohla všetky 
vábenia a príležitosti k nečistote a smil
stvu. Hriech nečistoty sa chce vkradnúť 
do duše celkom nepozorovane. Jeho za
čiatky sú často nepatrné, skoro nepozo
rovateľné, ale zrazu začne prudko rásť 
a privedie čoskoro človeka do nešťastia 
a biedy. Omnoho ľahšie je vyhnúť sa po
kušeniam  k tomuto hriechu ako potom sa 
vyslobodiť z jeho pút a následkov. Čistota 
je ako nádoba z brúseného skla. Pri n a j
menšom náraze sa octne v  nebezpečen
stve, že sa rozbije. Podobná je jemnému, 
vzácnem u, čerstvém u ovociu, napríklad 
jahodám , k torých keď sa silnejšie dotkne
me, ostanú na nich škvrny a rany. Drahá 
Filotea, nedovoľ si nikdy s nikým  opováž
livé dôvernosti, či už zo zvedavosti, žartu 
alebo nežnosti a prítulnosti. Buď prísna 
oproti sebe a nedaj svojím  správaním  
príčinu k takej dôvernosti. Aj keď sa tým 
čistota azda neporuší a nestratí, kým sú 
tie dôvernosti len nepatrné a neuvedo
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mené, dobrom yseľné a nedráždivé, jednako 
len ochrom ujú čistotu a oslabujú, tým strá 
ca ona svoju ľaliovú bielosť, vôňu a krásu. 
Dobrovoľné nečisté dotýkania znam enajú 
už stratu  a úplné zrútenie sa čistoty.

Chráň sa aj spoločnosti nem ravných a 
skazených ľudí, k torí sú obyčajne bez 
hanby a studu. Srdce takých ľudí je ako 
by prehnité a zam orené. Pohľad ich očú 
je žiadostivý a ich dych je otrávený. Len 
zriedka sa vedia porozprávať, aby neško
dili čistote a stydlivosti.

V yhýbaj aj nebezpečným  zábavám , n a 
jmä filmom a divadlám , v k torých  ospra
vedlňujú a chránia h r ie c h  nečistoty, ba 
smilstvo a nem ravnosť veľa ráz oslavujú. 
Buď opatrná aj pri výbere  svojho čítania. 
M noho kníh a časopisov pod krásnym i 
slovami a obrazm i skrýva jed sm yselno
sti a privádza k nečisto te srdca. Rada 
čítaj dobré knihy a pravidelne konaj du
chovné čítanie. Rozmýšľaj o tom, čo si 
čítala, a všetko dobré z kníh prijm i za 
svoj vlastný duševný m ajetok. Vznešené 
a dobré m yšlienky dodajú tvo jej duši 
sily a jasnosti, ochránia ťa pred pokuše
niami a upevnia srdce v čistote a čnosti.

Drahá Filotea, buď odvážna! Na záchra
nu svojej svätej čistoty sa vyzbroj opa
trnosťou, trpezlivosťou a dôverou v Boha,
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Nech je tvoje srdce vždy na stráži, aby 
ho nič neprekvapilo. Kdekoľvek si, ne
strácaj z očú nepriateľa svojej duše, aby 
ťa azda neprekabátil. Ak sa predsa stalo, 
že ťa nepripravenú prepadol, vyrušil z rov 
nováhy a poranil tvoju čnosť, v tedy  ne
zúfaj. U tiekaj sa k drahém u Spasiteľovi 
a najčistejšej Panne. Podporia ťa svojou 
mocnou ochranou, a ak ťa začas nechajú  
v núdzi a úzkostiach, urobia to len preto, 
aby si sa ešte väčšm i modlila a ešte v rúc
nejšie prosila o ich ochranu a pomoc.

Ani za to sa nehanbi, keď sa u teba 
opäť hlási žiadostivosť. Sv. Pavol sa tiež 
priznáva: „N achádzam  teda zákon, že keď 
chcem robiť dobré, zlé mi je  poruke, na
koľko mám zaľúbenie v zákone Božom 
podľa vnútorného človeka. No, vidím 
druhý zákon vo svojich údoch, k torý  bo
ju je  proti zákonu m ojej m ysle a uvádza 
ma do zajatia pod zákon hriechu, k torý  
je v  m ojich údoch. Ja  nešťastný človek! 
Ktože ma vyslobodí z tohto smrteľného 
tela?“ (Rim. 7, 21—24.)

Ak sa niekedy v  živote stalo, že niečo 
chcelo panenskú čistotu zakaliť, alebo ju 
azda aj poškvrnilo, potom smelo a roz
hodne odháňaj z mysli všetky spom ienky 
a predstavy, nedobrovoľné hnutia a usiluj 
sa o zvlášť hlbokú zbožnosť a bázeň Bo
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žiu. To sú jediné prostriedky, k to ré  môžu 
raz poškvrnenú čistotu zachovať do bu
dúcnosti.

V duchu ostávaj často pri drahom  Spa
siteľovi m odlitbou a rozjím aním a spoj sa 
s Ním, ako len často môžeš, vo svätom  
prijím aní. Spasiteľ ti pomôže zachovať 
si srdce čisté a poctivé, pomôže ti zvíťa
ziť nad všetkým i pokušeniam i nečistoty, 
len keď ostaneš láskou sjednotená s Ním 
a často spočinieš na Jeho  najsvätejšom  
Srdci.

K a p i t o l a  d v a n á s t a .

Poslušnosť.

P oslušnosť je dvojaká, a to povinná a 
dobrovoľná. Povinnou poslušnosťou 

sme viazaní voči rodičom, predstaveným  
duchovným  aj svetským . Táto poslušnosť je 
preto povinná, lebo Boh dal p redstave
ným moc, aby ju vykonávali v m edziach 
svojho úradu a právom oci. Rada a svedo
mite plň rozkazy svojich predstavených.

Ak chceš ešte viac vykonať a cvičiť sa 
v povinnej poslušnosti, ale vo vyššej 
miere, nasleduj nielen  rozkaz, ale aj radu 
svojich predstavených. Ba vychádzaj



Poslušnosť 191

v ú stre ty  aj ich želaniam  a náklonno
stiam, keď ti to radí láska a opatrnosť.

Poslúchaj rada a ochotne bez reptania, 
rýchlo a bez váhania, radostne a nie so 
zam račenou tvárou. N ajm ä však poslú
chaj z lásky, a to z lásky k trpiacem u 
Spasiteľovi, k to rý  bol poslušný až na 
smrť kríža a podľa slov sv. Bernarda, rad 
šej stratil život, ako by bol porušil po
slušnosť.

A by si sa naučila poslúchať rada a 
ochotne predstavených, buď láskavá a po
zorná k seberovným . Keď ide o dovolené 
veci, rada splň ich želania a nebuď škriep
na a tvrdohlavá. Riaď sa želaním  svojich 
poddaných, kým  nie je ono nerozum né, a 
nikdy nebuď prísna a panovačná voči 
poddaným, keď plnia svoju povinnosť.

Dobrovoľná poslušnosť je tá, k torú  
nám nik neprikázal, ku ktorej sme sa 
sami z v lastnej vôle a dobrovoľne zavia
zali. Tak naprík lad  si vyvolím e spoved
níka, duchovného vodcu, aby sme ho po
tom poslúchali v otázkach vnútorného 
života. Takáto poslušnosť je dobrovoľná, 
lebo má pôvod v našej slobodnej vôli a 
voľbe. Ku tejto poslušnosti sa môžeme 
ešte prísnejšie zaviazať zvláštnym  sľu
bom, ako urobila svätá m atka Terézia
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voči svojm u spovedníkovi. A však toto 
nie je pravidlo, ale výnim ka.

V šetkých svojich predstavených  máme 
poslúchať a najm ä v tých veciach, v k to 
rých nám m ajú právo rozkazovať. Tak 
svetskú vrchnosť máme poslúchať vo 
veciach verejného poriadku a štátneho 
zákona, cirkevnú vrchnosť vo veciach 
náboženských a duchovných, svojho za
m estnávateľa a dom áceho pána vo v e 
ciach dom áceho poriadku.

V šetky úkony zbožnosti, ku  ktorým  si 
sa rozhodla, daj si naložiť od svojho du
chovného otca pod povinnosťou posluš
nosti. Lepšie ich potom vykonáš a budú 
mať dvojakú hodnotu: Jednu, lebo sú 
sam y v  sebe dobré, druhú, lebo ich v y 
konáš z poslušnosti. B lahoslavení posluš
ní, lebo takým  nikdy nedá Boh poblúdiť.

K a p i t o l a  t r i n á s t a .

Vonkajšie sebazapieranie.

Duševná obnova každého človeka sa má 
začať nie vonkajškom , ale od ko re

ňa, od srdca. „Obráťte sa ku mne s ce
lým svojím  srdcom, hovorí Boh.“ (Joel 
2, 12.) Všetko, čo robíme, pochádza zo
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srdca. A ké je  naše srdce, taký je  náš 
život. A k prebýva Ježiš v  našom  srdci, 
ukáže sa to aj navonok v  našich rečiach 
a skutkoch. Preto, drahá Filotea, chcel by 
som do tvojho srdca vštepiť predovšetkým  
heslo: „Nech žije Ježiš!“ Keď toto sväté 
slovo naplní tvo je srdce, v še tky  tvoje 
skutky a zriekania budú preniknuté jeho 
duchom. Z pohľadu tvojich  očú, z rečí 
tvojich úst, z pohybov tvojich rúk, z tvo
jich šiat, z tvojho účesu, sk rá tka  z celého 
tvojho zovňajšku a správania musí sa 
zračiť, že Kristus prebýva v  tvojom  srdci. 
Potom môžeš povedať so sv. Pavlom: 
„Žijem, ale nežijem  už ja, ale žije vo mne 
Kristus.“ (Gal. 2, 20.) Kristus žije a vládne 
v tvojom  srdci, v  tvojom  konaní a m ys
lení, v  žiadostiach, vo vôli. Kto získal 
srdce človeka, získal si celého človeka.

A k m á tvoje srdce správne prejaviť aj 
navonok svoje dobré a zbožné smýšľanie, 
potrebuješ poučenia o správnych spôso
boch opravdivej zbožnosti, najm ä o cvi
čení sa vo vonkajšom  sebazapieraní. Celé 
tvoje správanie sa a držanie má svedčiť 
nielen o opravdivej a svätej zbožnosti, ale 
aj o veľkej životnej skúsenosti a m údro
sti. O tomto ťa chcem nakrátko  poučiť.

N ajprv  niekoľko slov o správnom  pôste. 
Postiť sa znam ená ubrať si na jedle. Pri
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cirkevnom  pôste smie sa človek len  raz 
za deň do sýtosti najesť. Ráno a večer 
možno asi polovicu toľko jesť ako oby
čajne, p ravda podľa zdravia a telesnej 
sily. Pritom je  ľahostajné, aké jedlo člo
vek je. Jesť mäso je  zakázané len v dňoch 

•zdržovania sa m äsitých pokrm ov. (Dnešný 
pôstny poriadok, najm ä vplyvom  vo jno
vých udalostí a hospodárskych nedostat
kov je nateraz hodne zm iernený a zme
nený, preto sa každoročne vyhlasu je  
veriacim  v kostole na začiatku veľkého 
pôstu.) A k znášaš ľahko pôst, radím  ti, 
aby si sa postila nielen  v  tie dni, ktoré 
prikazuje Cirkev, ale aj v  iné, dobrovoľ
né. Pud sebazáchovy je  jeden  z najsil
nejších ľudských pudov. Úplné ovládanie 
tohto pudu, v láda  nad žalúdkom  je  dob
rým  ziskom a predpokladom  vlády  ducha 
nad telom a smyslami. Pri každom  pôste 
máš zvláštnu zásluhu z cvičenia sa v  čno
sti, t. j. m iernosti, a máš nárok  na príslušnú 
odm enu v nebi. Prví kresťania sa postie
vali v stredu, p iatok  a sobotu. Vyvoľ si 
jeden z týchto dní za svoj pôstny deň, ak 
ti to zdravie, zbožné sm ýšľanie a duchov
ný otec dovolia.

Drahá Filotea, chráň sa p reháňan ia  
v  pôste. Sv. H ieronym  píše o tejto  veci 
zbožnej Laete: „Dlhé a prehnané pôsty
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neschvaľujem , najm ä u m ladých ľudí.“ 
Priveľké vyčerpanie by ľahko priviedlo 
človeka k ústupčivosti voči sebe a akejsi 
m äkkosti. Keď je telo veľmi dobre živené 
a tučné, vo svojej m äkkosti a pohodl
nosti zbujnie. Keď zas trpí podvýživou a 
vyčerpaním , ľahko sa kláti. Obe tieto 
výstrednosti sú príčinou m nohých poku
šení. P rehnaná a nerozum ná horlivosť 
v pôstoch a iných prostriedkoch pokánia 
už poškodila nejednu horlivú dušu a 
v najlepších rokoch podlom ila jej zdravie 
a silu, potrebnú ku  službe bližnému. Tak 
sa stalo aj sv. Bernardovi, k to rý  svoju 
prehnanú prísnosť neskoršie aj oľutoval. 
Čím väčšm i p restupujú  horlivé duše m ie
ru prísnosti oproti telu, tým  väčšm i musia 
neskoršie šetriť svoje telo. Či nie je 
omnoho lepšie zadržať vždy pravú  mieru, 
ísť zlatou strednou cestou, spôsob a prís
nosť svojho pokánia prispôsobiť osobným 
vlohám, povinnostiam  a prácam  svojho 
stavu a povolania?

Z ohľadu na bližných počujm e slovo 
Spasiteľovo, ktoré povedal apoštolom: 
„Jedzte, čo vám  predložia.“ (Luk. 10, 8.) 
Podľa m ôjho náhľadu sa lepšie cvičíme 
v sebazapieraní, keď jem e, čo nám pred
ložia, bez ohľadu na to, či nám  to chutí 
alebo nie, ako keby sme čo ja viem  aké
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skrom né jedlá vyhľadávali. Posledné sa 
môže zdať prísnejšie, ale v  prvom  je  viac 
sebazapierania, lebo nielen že sa neriad i
me podľa svojej chuti, ale sa zriekam e aj 
slobodnej voľby. To však  nie je  n ijaké 
ľahké sebazapieranie riadiť sa vo svojej 
chuti podľa cudzej vôle a svoju  chuť kaž
dú chvíľu meniť a pritom  sa zapierať. 
Tento spôsob sebazaprenia má aj tú v ý 
hodu, že nie je nápadný, nikom u nerobí 
starosti a dá sa  pekne zapojiť do spolo
čenských zvyklostí. Odm ietnuť jedlo a 
siahnuť za druhým, všetko nahryznúť a 
ochutnať, ničoho nenájsť, čo by bolo 
chutne pripravené a vkusne upravené, pri 
každom kúsku jed la  robiť poznám ky a gri
masy, to všetko prezrádza rozm aznaného, 
neslušného človeka, ktorého najvyšším  
pôžitkom a šťastím je  dobré jedlo a nápoj.

Keď hovorím , že človek m á byť ľaho
stajný k  jedlám, neplatí to, prirodzene, 
o jedlách, k to ré  škodia zdraviu a obťažujú 
hlavu i žalúdok. Z takýchto  vonkajších 
sebazaprení treba vynechať tiež všetky 
prípady, v k torých telo potrebuje zv lášt
nej opatery  a posilnenia.

Okrem  pôstov, najm ä práca je  na to 
súca, aby sme zm iernili a ovládali telesné 
záľuby. A k sú tvo je  práce potrebné a 
osožné, v tedy  radšej prem áhaj ťažkosti
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svojej práce, ako by si sa m ala trápiť 
neviem akým  pôstom. Vždy je  lepšie dať 
telu o niečo viac, ako je  potrebné na 
udržanie síl, m iesto, aby sme ho pôstam i 
a sebazaprením  priveľmi oslabili. S tra
tenú silu totiž nik tak  ľahko nenahradí.

V noci má každý spať, a to toľko, koľko 
je potrebné k jeho zdraviu, aby mohol 
byť vo dne svieži a pracovať. Treba ísť 
večer vždy načas spať, aby sme sa ráno 
prebudili a zavčasu vstali. Sväté Písmo na 
mnohých m iestach, prík lady svätých a dô
vody rozum u a skúsenosti dostatočne 
odporúčajú ranné hodiny ako najlepší a 
najužitočnejší čas celého dňa. Spasiteľ sa 
často prirovnáva k  vychádzajúcem u slnku 
a Panna M ária k ranným  zoriam. Raňajší 
čas je najpríjem nejší a najpokojneší. Ba 
aj vtáci nás volajú, aby sme vstávali za
včas rána a vzdávali chválu Bohu. Včasné 
vstávanie osoží zdraviu a podporuje úsilie 
za dokonalosťou.

Drahá Filotea, nepreceňuj vonkajšie 
sebazapierania. Pam ätaj, že len v tedy  sú 
požehnaním  pre duchovný život, keď sú 
prejavom  sm ýšľania tvojho srdca. N ajprv  
je potrebná očista, obnova ducha a srdca 
a potom telesné sebazapieranie. „Rozbité, 
rozlámte, rozmeľte najp rv  svoje srdcia“, 
hovorí Boh.
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Pri všetkých  vonkajších  sebazapiera
niach sa pridŕžaj rady  svojho duchovného 
otca.
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K a p i t o l a  š t r n á s t a .

Odev.

S v. Pavol chce, aby sa kresťanské ženy 
prosto obliekaly a nenosily  nápadné 

šperky. Slušnosť každého odevu závisí od 
látky, strihu a čistoty.

Čistota šiat musí byť vždy jednaká. 
Nesmieme na odeve nikdy pripustiť špinu 
a neporiadok. V onkajšia  čisto ta býva 
obrazom vnútornej čistoty srdca. Boh sám 
žiada čistotu a slušnosť od sluhov o ltára 
a tých, ktorí vedú život Bohu zasvätený.

Čo sa lá tky  a strihu týka, riadi sa odev 
podľa časových okolností a zvyklostí, po
dľa stavu, spoločnosti a zvláštnych p ríle
žitostí. Okrem  toho v  nedeľu, vo sviatok 
a na slávnostné príležitosti si obliekam e 
krajšie  a lepšie šaty.

Nebuď neporiadna a nedbanlivá vo 
svojom obliekaní. Poukazuje na ponižo
vanie a podceňovanie bližných, keď sa 
pred nimi ukážem e v  neprístojnom  a ne 
slušnom odeve. To isté platí aj o členoch 
rodiny medzi sebou. Chráň sa pred m ár
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nivosťou a čačkami, stráň  sa prehnaného 
vyhľadávania m odernosti, ľahkom yseľno
sti a dráždivosti v  obliekaní. Prostota a 
vkus, prirodzenosť a m ravnosť sú najlep
šou okrasou odevu. Sv. apoštol Peter na 
pom ína najm ä m ladé ženy a dievčatá, aby 
sa nesháňaly  za výstredným i šatam i a 
účesmi. O m árnivých ženách a d ievčatách 
iste bez príčiny nepochybujem e, či sú 
dosť čisté a m ravné. A k iné nie, tak  aspoň 
to sa dá posúdiť z ich zovňajšku, že sotva 
vedú čnostný život.

A k sa vyčíta  ženám  a dievčatám , že 
nosia priveľmi úzke, krátke, tesné a ne 
slušné šaty, vyhovára jú  sa, že pri takom  
šatení nem yslia na nič zlého. Predsa 
im hovorím , že diabol vždy myslí a počíta 
so zlým a nem ravným . N ajm ä to platí 
o ženských kúpacích úboroch, v  ktorých 
sa ukazujú  na verejných  kúpalištiach, ku 
tom u sm iešaných. Poukazom na ochranu 
zdravia nedajú  sa vše tky  úbory, najm ä 
športové, vždy ospravedlniť, keď sú veľmi 
nedostatočné. Tak isto m nohé plesové 
úbory nezodpovedajú vždy zásadám  m rav
nosti.

N apokon by som si želal, aby zbožné 
kresťanské ženy a d ievčatá boly čím m e
nej vyparádené a všelijakým i nevkusný
mi ozdobami ovešané, aby nevyhľadávaly
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priveľmi výstrednú  módu. N ech sa oblie
kajú  vždy dobre a vkusne, m ravne a 
slušne.

K a p i t o l a  p ä t n á s t a .

Priateľstvo vo všeobecnosti.
Kráľovná v šetkých citov srdca je  láska. 

O vláda celé srdce, stav ia vše tky  city 
a vášne do svojej služby a pretvorí nás 
podľa toho, čo ona m iluje. Priateľstvo je 
vzájom ná láska dvoch ľudí. O baja m usia 
mať vedom ie o svojej láske, lebo ináč by 
to bola len  láska a nie priateľstvo. Ak má 
byť medzi dvom a ľuďmi opravdivé pria
teľstvo, musí byť medzi nimi isté spolo
čenstvo a vzájom ná vým ena.

Podľa druhu tohto spoločenstva a podľa 
hodnôt, k to ré  si p ria telia  vym ieňajú, sú 
na svete rozm anité priateľstvá. A k sú 
hodnoty skoro n ijaké a bezcenné, v tedy  
priateľstvo nie je  nič hodné. A k sú hod
noty veľké a cenné, v tedy  aj priateľstvo 
je dobré a užitočné. Spoločenstvo, ktoré 
v sebe nem á nič duchovného, ale sa zak la
dá len na zovňajšku, naprík lad  na peknej 
postave, tvári, tanečnom  um ení, obratno
sti v hre a športe, na  jem ných, vybraných



Priateľstvo 201

spoločenských spôsoboch, nie je  hodné 
mena priateľstva. Takéto sú obyčajne 
priateľstvá m ladých ľudí, ktorí sa dajú 
ľahko strhnúť pôvabným  zovňajškom  a 
vycibreným i spoločenským i spôsobmi, 
lebo ešte nem ajú celkom zrelý  úsudok a 
stálu, pevnú čnosť. Také priateľstvá ani 
dlho netrvajú  a pom inú rýchlo ako letná 
búrka.

Drahá Filotea, o každom  človekovi maj 
dobrú mienku, ale priateľstvo uzavri len 
s takým i, k torí ťa môžu napomôcť v  du
chovnom  a čnostnom  živote. Čím hodnot
nejšie sú čnosti, tým lepšie a dokonalejšie 
je tvo je  priateľstvo. Priateľstvá, k toré 
uzavieram e, aby sme pokročili vo vede 
a vzdelaní, sú chvályhodné. Omnoho v y š
šie v šak  stoja priateľstvá, k to rých  sm y
slom je pokrok a prehĺbenie vnútornej 
osobnosti, pokrok v  životnej m údrosti, 
pokrok v  čnostiach, ako opatrnosti, spra
vodlivosti, m iernosti, pevnosti a m ravno
sti. Ak sa usiluješ svojím  priateľstvom  
pokročiť na ceste lásky  k Bohu, v  cvičení 
sa v  zbožnosti a v  starosti o vnútorný  
náboženský život, tvo je  priateľstvo je 
vzácne a vznešené. Pochádza od Boha, 
žije z Boha, vedie k Bohu a večne pretrvá 
v Bohu. Koľké šťastie a požehnanie je  to, 
byť už na tejto  zemi vnútorne spojený
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v láske tak, ako budem e raz všetci vo 
večnosti. Týmto nem yslím  obyčajnú lásku 
k bližnému, k to rú  sme povinní preukázať 
každému. M yslím  skôr na duševné p ria 
teľstvo, v  ktorom  dvaja-tra ja  alebo v ia 
cerí si zjavujú  a oznam ujú svoje zážitky 
vnútorného náboženského života a tým 
sa čo raz väčšm i stávajú  jedným  srdcom 
a jednou dušou. Plným právom  môžu za
spievať vo svojom  šťastí s Dávidom: „Aké 
dobré a milé je  to, keď bratia  (sestry) 
prebývajú  vo svornosti.“ (Žalm 132, 1.) 
V šetky iné priateľstvá v  porovnaní s ta 
kým  svätým  priateľstvom  sú len  tôňou.

Ak chceš uzavrieť priateľstvo, uzavri 
len jedno. Zato nem usíš zanedbať alebo 
pretrhnúť prirodzené vzťahy a priateľstvá 
so svojimi príbuzným i, známym i a dobro
dincami. Tu hovorím  len  o priateľstvách, 
ktoré závisia od tvojej slobodnej voľby.

Možno niekto povie, že sa nem áš starať 
o n ijaké zvláštne priateľstvá a kam arát
stva, lebo veľmi viažu srdce, odvádzajú 
ducha a ľahko vzbudzujú závisť a žiarli
vosť. To poňatie nie je celkom  správne. 
Môže platiť medzi rehoľníkm i, ale neplatí 
medzi civilmi, k torí sa usilujú o doko
nalosť. Pre tých  je sväté a posväcujúce 
priateľstvo nutnosťou, aby sa vzájom ne 
podporovali a postupovali v  dobrom.
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V kláštore m ajú všetci jeden cieľ a jedno 
úsilie. Vo svete sú však  ľudia veľmi roz
manití. Zbožní a bohabojní žijú vo väčšine 
medzi vlažným i a bezbožnými. Dobrým 
a zbožným to osoží, keď na ochranu 
a posilu duchovného života uzatvárajú  
zvláštne priateľstvá. To spôsobuje isté 
oddeľovanie a stranníctvo, ale nesm ie byť 
takého druhu, aby ním trpelo láskavé stý 
kam e sa s inými ľuďmi.

V  Písme tiež čítame, že Spasiteľ bol 
vo zvláštnej láske a priateľstve s Laza
rom, M áriou M agdalénou a M artou. V ie
me, že sv. Peter nežne m iloval sv. M arka 
a sv. Petronillu, sv. Pavol sv. Tim oteja 
a sv. Teklu. Sv. A ugustín rozpráva, že sv. 
Ambróz si vysoko cenil a m iloval sv. M o
niku pre jej čnostný život a sv. M onika 
zas m ilovala a ctila sv. Am bróza ako 
an jela  z neba. Sv. Hieronym , sv. Augustín, 
sv. Bernard a iní veľkí svätí pestovali 
zvláštne priateľstvá, k toré ani najm enej 
neškodily ich dokonalosti. Dokonalosť nie 
je v  tom, že naše priateľstvá sú dobré, 
sväté a Bohu milé a našej povinnej láske 
k bližnému nijako neprekážajú.

Každé priateľstvo vedie vždy k bližšiemu 
a bližšiemu spolčovaniu medzi priateľmi.
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Pre spolčovanie dochádza medzi nimi k vý 
mene m yšlienok, smýšľania, citov a n á 
klonností. Je  nem ožné s niekým  pestovať 
opravdivé priateľstvo a pritom  neprevziať 
čiastočne aj spôsob jeho m yslenia a k o 
nania. A však niet človeka na tejto  zemi, 
k torý by nem al chyby a nedokonalosti. 
Musíme dať pozor, aby sme s priateľstvom  
neprevzali aj chyby a slabosti priateľa. 
Každý človek má dosť svojich chýb a ne 
dokonalostí, nepotrebuje  ešte priberať 
cudzie a zaťažovať sa nimi. P riatelia  si m a
jú pomáhať, aby sa zbavili svojich chýb a 
nedokonalostí, alebo aspoň m ajú tie chyby 
a slabosti znášať so vzájom nou láskou a 
trpezlivosťou. Hovorím  len  o nedokona
lostiach a chybách, nehovorím  o h rie 
choch. H riechy totiž nesm iem e ani na 
priateľovi trpieť. A k sa tieto  nedajú  lás
kavým  napom enutím  a poučením  postup
ne odstrániť, p ravé  a opravdivé priateľ
stvo nemôže dlho obstáť. Jed ine  dobrý 
človek je schopný dobrého a verného 
priateľstva. Ba naším  najväčším  nepria te
ľom je taký  priateľ, k to rý  nás chce n a 
viesť na hriech.

S osobami druhého pohlavia musíme 
byť opatrní v  priateľstve, najm ä v  dneš
nom bezvereckom , nesvedom itom  a pô-
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žitkárskom svete. Zo začiatku také p ria
teľstvo môže byť šľachetné a dobré. Ak 
sú však  obaja nie dosť čnostní a svedo
mití, priateľská láska stráca čistotu a ne
zištnosť, stáva sa čoraz povrchnejšou, 
sebeckejšou a nebezpečnejšou a mení sa 
v sm yselnú a telesnú lásku. Takéto p ria
teľstvo, hoci osôb Bohu zasvätených, nie 
je bez nebezpečenstva. Pravda, pri takom  
priateľstve pre dôstojnosť stavu  nebezpe
čenstvo je m enšie a ľahšie sa zbadá. Práve 
preto však  diabol ku takým  pristupuje 
omnoho rafinovanejšie a v lieva sm yselné 
a nečisté náklonnosti do sŕdc omnoho 
nepozorovateľnejšie.

Panna M ária sa preľakla, keď uvidela 
vedľa seba anjela v  m ladíckej postave, 
hoci jej hovoril nebeské slová. Pozri, 
drahá Filotea! N ajčistejšia  a svätá  Panna 
sa zľakla an jela  v  ľudskej podobe a ľud
ská hriešna slabosť by sa nem ala obávať 
človeka, keby aj v  anjelskej podobe p ri
chádzal a prihováral sa zvodnou chválou?

N apokon vypočuj ešte dve m iesta Písma 
o priateľstve: „Kto sa bojí Boha, nájde 
dobrého priateľa,“ (Sir. 6, 17.) „Priateľ
stvo tohto sveta je nepriateľom  Boha.“ 
(Jak. 4, 4.)
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K a p i t o l a  š e s t n á s t a .

Nebezpečné priateľstvá.

P riateľstvo medzi osobami rozdielneho 
pohlavia bez úm yslu uzavrieť m an

želstvo je  v lastne hriešnou láskou. N ie je  
to n ijaké opravdivé priateľstvo a nepo
chodí z opravdivej, šľachetnej lásky. Je  
to skôr skrivený  obraz lásky, sfalšovaná 
láska. Človek potrebuje zám ienku na 
odôvodnenie svojej pom ýlenej lásky  a 
preto ju  zakrýva a zahaľuje pekným  slo
vom priateľstva. N iektorí začínajú  takú 
lásku preto, lebo ich srdce cíti potrebu 
milovať a byť m ilovaným . Potrebu chcú 
čím skôr ukojiť a preto sa pri voľbe lásky 
neriadia rozumom, ale len  vonkajšou, 
sm yslovou záľubou. Pri prvej príležitosti, 
keď nejaká osoba vzbudí v nich záľubu, 
začnú hneď so svojou „láskou“, ale sa 
bližšie nezaujím ajú  o povahu a život 
tejto  osoby a čo raz hlbšie sa zam otávajú 
do sieti a pút, z k torých  sa neskoršie len 
s vypätím  všetkých  síl budú môcť vyslo 
bodiť. Iní zas začínajú  takú  lásku z vypo
čítavosti, pre časné výhody, z pýchy alebo 
neopatrnosti.

Takéto priateľstvá sú obyčajne plné 
sladkých rečí a prehnaných lichotení o
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kráse očú, postavy a iných vonkajších 
prednostiach. Rozbúria citový život a po
mýlia zdravé m yslenie a uvažovanie. Sve
domie sa postupne otupuje, smysel a láska 
k čnostiam  a čnostném u životu sa otrasie, 
zbožnosť a čistota sa začnú klátiť. Zami
lované, sm yselné pohľady a ponosy na 
nedostatok opätovanej lásky vedú k v y 
žadovaniu takých dôkazov lásky a p ria
teľstva, k toré sú v  rozpore s dobrými 
mravmi. Takáto láska dáva príčinu k  ú lis
ným a zvodným  rečiam , k hriešnem u do
mýšľaniu a končí v  prípade odm ietnutia 
často urážkam i a ohováraním , surovosťou 
a zaťatým hnevom . Priateľstvá, uzavreté 
s nečistým  úmyslom, nem ôžu sa menovať 
láskou, ale skôr nem ravnosťou a sm ysel
nosťou.

V šetky vonkajšie a sm yselné priateľ
stvá medzi osobami rozdielneho pohlavia, 
uzavreté bez vážneho a čestného úm yslu 
na m anželstvo, sú zlé a hriešne. Sú ne
sm yselné a bezúčelné, lebo vznikajú  bez 
rozum ného dôvodu a neprinášajú  nikomu 
úžitku ani cti. Ba škodia dobrém u m enu 
a cti, okrádajú  o čas, držia obe strany 
v ustavičnom  napätí podozrievania a žiar
livosti a nedonášajú  n ijakej opravdivej 
radosti, nijakého šťastia a pokoja.
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K a p i t o l a  s e d e m n á s t a .

Ochrana proti nebezpečným  priateľstvám .

Ako sa brániť a chrániť proti nešľachet
ným  priateľstvám  a „ láske“? Len čo 

ťa zachytí prvý  pocit a popud k  nejakej 
nesm yselnej a bezúčelnej láske, hneď sa 
rozhodne od nej odvráť. N ikdy sa nedávaj 
s nepriateľom  svojej duše do vy jed n áv a
nia. N ehovor, že ho budeš len  počúvať, 
ale nič z toho neurobíš, čo ti našepkáva. 
Nehovor, že mu otvoríš uši a srdce pred 
ním uzavrieš. Pre lásku Božiu, buď v ta 
kých prípadoch voči sebe veľmi prísna. 
Srdce a uši veľmi tesno súvisia. Ako n e 
možno zadržať horskú bystrinu, k to rá  sa 
ženie dolu stráňou, tak  isto nemožno za
brániť láske, k to rá  prešla ušami, aby sa 
nezahniezdila v  srdci. Ľudské srdce rov 
nako dýcha ušami ako jazykom . Ušami 
vdychuje m yšlienky iných a jazykom  
vydychuje v lastné m yšlienky do svojho 
okolia. Chráň svoje ucho pred  jedovatým  
dychom neslušných rečí a zvodných slov, 
lebo čoskoro nakazia a o tráv ia  tvoje 
srdce. Pod nijakou zám ienkou nepočúvaj 
také reči a rozhovory. N ijako ti nemôže 
škodiť, keď budeš v  takom  prípade n e 
zdvorilá, grobianska a prísna.
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Láska tvojho srdca patrí Bohu. M usíš 
vyhnúť každej inej láske, k to rá  nepochá
dza z lásky k  Bohu alebo s láskou k  Bohu 
nesúhlasí. Bolo by okrádaním , keby si 
chcela oklamať Boha čo len  o čiastočku 
svojej lásky. Obetuj svoje srdce vždy 
viac a  viac Bohu a splň svoje rozhodnutie, 
ktorým  si sa zaviazala viesť naozaj zbož
ný, čnostný a bohum ilý život. Pros Boha, 
aby ti pom áhal a chránil lásku, aby len 
Jem u jediném u na veky  patrila.

Ak si raz padla do siete bláznivej a ne
bezpečnej „lásky“, uvidíš, že je  ťažko sa 
z nej vym otať. A le nestrácaj nádej a od
vahu! Padni pred  milým Pánom Bohom na 
kolená a vyznaj pred  Ním veľkosť svojej 
slabosti, svojho nešťastia a svojej viny. 
Zoškliv si svoju  nerozum nú lásku z ce
lého srdca. Odvolaj bláznivé vyznanie 
svojej hriešnej lásky a svoje sľuby, vráť 
nazpät prija té  dary  a rozhodni sa pevne 
a bezpodm ienečne, že sa nikdy nedáš do 
takého ľahkom yseľného a hriešneho po
meru.

A k môžeš zmeniť m iesto pobytu a za
m estnania, neváhaj tak  urobiť čím skôr. 
Zmena m iesta totiž najlepšie  m ierni silu 
rozbúrených citov a bolesti srdca. Sv. 
Ambróz rozpráva prípad m ladíka, k torý  
sa celkom vyliečil zo svojho bláznivého
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pom eru tým, že odišiel na dlhšie zo svo j
ho bydliska. Keď ho potom  raz stretlo 
dievča, k toré ešte vždy o ňom snívalo, 
čudovalo sa nad veľkou zmenou, k torá 
sa s ním stala. Spýtala sa ho: „Či m a už 
nepoznáš? Ja  som ešte vždy tá istá, čo 
som bola.“ On jej odpovedal: „Dobre, ale 
ja nie som ten  istý, čo som bol.“ Zmena 
bydliska a s tým spojené odlúčenie a 
vzdialenosť, spôsobily v ňom šťastlivú 
zmenu. Tak isto aj sv. A ugustín  spomína, 
že po smrti svojho priateľa odišiel z Ta
gaste do K artága, aby si zm iernil bolesť 
nad smrťou svojho drahého priateľa.

Čo m á robiť, kto nemôže odísť z m iesta 
svojho ľahkom yseľného priateľstva? Musí 
sa rozhodne vyhýbať každém u stretnutiu  
s druhou osobou, musí sa zrieknuť v še 
tkých nežných pohľadov, priateľských 
úsmevov, musí prestať akékoľvek s tre ta 
nie, ktorým  by sa oheň sm yselnej lásky 
mohol rozduchovať. A k by bol okolnosťami 
donútený rozprávať sa s dotyčnou osobou, 
musí jej k rátko  a jasno dať na vedomie, 
že predošlý pom er je  navždy rozviazaný. 
Každému, kto sa zaplietol do sieti nezria
deného alebo celkom  nem ravného pom eru, 
hovorím  úpenlivo a úprim ne: „Roztrhaj, 
rozviaž, rozdriap na kúsky  pu tá .“ Ľahko
m yseľné a hriešne vzťahy a priateľstvá
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nemožno jem ne a ako by po kúsku roz
viazať, ale ich treba rázne a naraz roz
trhnúť. N eslobodno sa dať zviesť falošnou 
láskou, k to rá  je  opakom  Božej lásky.

Azda mi povieš: „Aj keď potrhám  re 
ťaze príjem ného otroctva, p redsa ostanú 
ešte city a náklonnosti v  mojom srdci.“ 
Drahá Filotea, to sa nemôže stať, keď si 
nedovolený pom er natoľko zošklivíš, n a 
koľko si to zasluhuje. Potom pocítiš proti 
skazonosnej láske a proti všetkém u, čo 
s tým súvisí, hlboký odpor a oproti osobe 
svojej hriešnej lásky n ijakú  inú náklon
nosť a city, len všeobecnú kresťanskú 
lásku k  bližnému.

A k nie je  tvo ja  ľútosť dokonalá a silná, 
iste ostanú v srdci n iektoré zlé náklon
nosti. Potom sa cvič vo vnútornom  sústre
dení, o ktorom  som ti hovoril v ôsmom 
článku druhej časti. Zriekni sa všetkých  
predošlých zlých žiadostí a náklonností. 
Čítaj knihy nábožensko-m ravného obsa
hu. Spovedaj sa častejšie  ako obyčajne 
a prijím aj, ako len najsústredenejšie  vieš. 
V šetky svoje hnutia  a náklonosti pokorne 
a detsky dôverne zjav  svojm u duchovné
mu otcovi alebo zbožnej, v duchovnom  
živote skúsenej osobe. A k budeš zacho
vávať tieto rady, Boh ti pomôže a oslo-
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bodíš sa od všetkých  hriešnych náklon
ností.

Možno ešte nam ietneš, že je  nevďačnosť 
a neslušnosť tak  naraz a bezohľadne p re 
trhnúť priateľstvo. Filotea! Blahoslavená 
nevďačnosť, k to rá  nás robí milými v  očiach 
Božích. Vôbec nie si nevďačnou voči svo j
mu predošlém u takzvaném u priateľovi, 
naopak, preukazuješ mu ohrom né dobro
denie. Tvoje hriešne záväzky a vzťahy 
sú aj jeho vzťahmi a záväzkam i, ak však  
svoje vzťahy pretrhneš, v tedy  sa rozviažu 
aj jeho vzťahy, čo mu len  osožiť môže. 
Keď aj hneď nepochopí svoje šťastie, n e 
skoršie jednak  pochopí a bude sa radovať.

K a p i t o l a  o s e m n á s t a .

Spoločnosť a samota.

Kresťanské prikázanie lásky k  bližnému 
vyžaduje, aby si bola priateľská a 

láskavá ku každém u. V častých s tre tn u 
tiach, návštevách  a spoločenských vzťa
hoch buď opatrná. Zábavu a spoločnosť 
neslobodno nápadne vyhľadávať, ale nie 
je dobre obojem u zas vyhýbať. K rajnosti 
nie sú nikdy celkom  zdravé. Prvé by bolo 
znakom vravnosti a záhaľčivosti. druhé
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zas ľahostajnosti a pohŕdania bližnými. 
Oproti bližným m ám e byť dobrí a láskaví, 
máme ich milovať ako seba samého. Tým, 
že nevyhýbam e ich spoločnosti ukazu je
me, že sme priateľskí. A však milovať 
máme aj sami seba, preto smieme, ba m u
síme byť n iekedy aj sami so sebou. Sv. 
Bernard hovorí: „M ysli na jp rv  na seba 
a potom na druhých .“ A k teda nem áš dô
ležitejšej príčiny odísť do spoločnosti, 
ostaň doma a zapodievaj sa so svojím  
srdcom. A k príde niekto k  tebe na návšte
vu, alebo ty  ideš do spoločnosti, vždy 
ukáž bližném u dobré srdce a daruj mu 
niekoľko m ilých slov.

Zlej spoločnosti musíš vyhýbať. Spoloč
nosť nevereckých, nem ravných ľudí n i
kdy nie je bez nebezpečenstva, najm ä ta 
kým, k torých  čnostný život je  ešte slabý 
a krehký.

Sú zábavy, k to ré  slúžia na oddych po 
ťažkej, nam áhavej práci. Na takýchto zá
bavách sa môže každý zúčastniť, pravda 
len v  čase určenom  na zábavu.

Pri zdvorilostných návštevách  ako aj 
pri schôdzkach, usporiadaných na počesť 
niekoho, buď presná a zachovaj spoločen
ské zvyklosti. Nem usíš byť priveľmi úz
kostlivá, ale chovaj sa zodpovedne svojm u 
stavu, vžitej zdvorilosti a chráň sa aké
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hokoľvek znaku nevzdelanosti, nevycho
vanosti a neohrabanosti.

Ešte o zábave so zbožnými ľuďmi. Po
kladaj si za veľké šťastie a zisk byť často 
s takým i ľuďmi. Duša, k to rá  sa často s tre 
táva so zbožnými, pom aly si osvojuje aj 
ich čnosti. Časté stre tan ie  s opravdivo 
zbožnými ľuďmi je dobrým  prostriedkom , 
ako postupovať na  v lastnom  prehlbovaní 
vnútorného života.

Pri rozhovore a zábave s inými ľuďmi 
správaj sa prosto, prirodzene, láskavo a 
skromne. Strojené a povýšené správanie 
je znakom pýchy a nam yslenosti. „Raduj
te sa s radujúcim i“, hovorí sv. Pavol v  liste 
Rimanom. Ja  hovorím  ďalej s tým istým 
apoštolom  národov: „R adujte sa v  Pánovi 
vždycky . Skromnosť vaša  nech je známa 
všetkým  ľuďom.“ (Fil. 4, 4, 5.)

Pritom všetkom  miluj  aj samotu a uza
vretie  sa do seba. M iluj nielen vnútornú  
samotu a sústredenosť, k to rú  môžeš 
použiť aj počas zábavy, ako som ti 
o tom už hovoril v  ôsmom článku druhej 
časti, ale miluj  aj ozajstnú vonkajšiu  
samotu. Za to nem usíš odisť do nejakej 
odľahlej k ra jiny  ako pustovník. Stačí, keď 
sa utiahneš do svojej izby alebo záhrady, 
prípadne na také  m iesto, na ktorom  sa 
môžeš nerušene ponoriť do svojho srdca,
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pričom sa ti duša môže posilniť a zotaviť 
šľachetným  rozjímaním. N asleduj veľké
ho svätého biskupa G regora N azianské
ho, k to rý  povedal o sebe: „Podvečer sa 
idem prejsť na m orské pobrežie sám, aby 
som sa trochu zotavil a zabudol na denné 
starosti.“ Pritom  sa svätý  oddal celkom 
m yšlienkam  a rozjím aniu o svojej duši. 
Keď apoštoli hovorili Spasiteľovi, ako 
mnoho kázali a veľa pracovali, povedal 
im: „Odíďte súkrom ne na pusté m iesto 
a trošku si odpočiňte.“ (Mar. 6, 31.) Najm ä 
by sme m ali hľadať sam otu uzavretých 
duševných cvičení, sam otu zo všetkých 
najviac požehnanú a Bohu najm ilšiu.

K a p i t o l a  d e v ä t n á s t a .

Reč.

Z dravotný stav  človeka lekári poznáva
jú podľa jazyka. Podobne reči poukazu

jú na zdravie duše. Spasiteľ hovorí: „Po
dľa svojich rečí budeš ospravedlnený a 
podľa svojich rečí budeš odsúdený. (Mat. 
12, 73.) Ako ľahko a rýchlo siahnem e 
rukou na m iesto bolesti, tak  ľahko a radi 
rozprávam e o predm ete svojej lásky.
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Reč má byť milá, láskavá, o tvorená a 
pravdivá. Isteže nie je  vždy dobré a m ú
dre všetko povedať, čo človek vie, predsa 
sa ani v  reči neslobodno prehrešiť proti 
pravde. N ikdy nesm ieš povedať nepravdu 
na svoje ospravedlnenie, ani z nijakej 
inej príčiny. A k si predsa z nepozornosti 
povedala niečo nepravdivého, potom  čo 
najskôr odvolaj a daj do poriadku. Každé 
úprim né ospravedlnenie poukazuje na 
dobrú povahu a podporuje obojstrannú 
dôveru.

Keď aj niekedy možno z opatrnosti a 
predvídavosti p ravdu zamlčať a zastrieť 
vhodne voleným i slovam i, m ožno to u ro
biť len vo zvlášť odôvodnených prípadoch, 
keď to vyžaduje česť a láska k  bližnému. 
Ináč sú také spôsoby v e ľmi nebezpečné. 
V knihe m údrosti čítame: „Duch Svätý 
nebýva v  duchu, k to rý  je ľstivý a dvoj
jazyčný.“ (Mudr. 1, 5.) Božie deti nechodia 
okľukami a ich srdce je bez postranných 
m yšlienok. „Kto chodí úprim ne, chodí 
bezpečne; ale kto prevracia  svoje cesty, 
bude odhalený“, hovorí sa v  knihe Prí
sloví. N epravdivosť, dvojakosť, dvo jsm y
selnosť, p retvárka  sú vždy znakom  slabej 
a m enejcennej povahy.

Svätý kráľ Ľudovít bol tej m ienky, že 
netreba nikdy protirečiť, kým  sa m lčanie
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nepokladá za súhlas s čímsi hriešnym . 
Povedal to preto, lebo chcel prekaziť aký
koľvek druh škriepky a nesvornosti. Ak 
predsa niekto musí protirečiť a zastávať 
svoju m ienku, treba to urobiť ohľaduplne 
a s rozvahou. Chráňm e sa najm ä násilné
ho presviedčania, lebo tvrdým  a neláska
vým zákrokom  sa obyčajne ničoho nedo
siahne.

Starí filozofi pokladali za veľkú životnú 
múdrosť čím m enej hovoriť. Hovoriť strie
bro, mlčať zlato, hovorí príslovie. To ne
znamená, aby človek vôbec nehovoril, 
ale aby nerozprával nepotrebné a neuži
točné reči. Pri rozhovore nezáleží na 
m nožstve rečí, ale skôr na obsahu pove
daného. N ie je  vôbec m údre, keď niekto 
v reči robí stále v tipy  a žarty  a druhém u 
nedá vôbec k slovu prísť. To je už ko
nečne aj znakom  chabého vzdelania, h ru 
bosti a nezdvorilosti.

K a p i t o l a  d v a d s i a t a .

Neúctivé a výsm ešné reči.

K to sa nepotkne v  reči, ten  je  doko
nalý  m už“, hovorí sv. Jakub. (Jak. 

2, 3.) Zaumieň si, aby ani jedno neúctivé
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slovo nevyšlo z tvojich  úst. Aj keď nem áš 
nijakého zlého úm yslu, môže sa stať, že 
tí, čo ťa počúvajú, sa pohoršia. Ak sú to 
duše slabé, zlé slovo ich preniká a šíri 
sa ako olejová škvrna na plátne. Budú 
prenasledované tisícam i nečistých m y
šlienok a pokušení. M ohla by si potom 
povedať, že si na nič takého nem y
slela. Spasiteľ však  na to odpovedá: 
„Čím je plné srdce, o tom hovoria  ú sta .“ 
(Luk. 6, 45.) Aj keď si nič zlého nem ysle
la, zlý duch m yslí na zlé a využije  také 
slovo, aby ním prerazil srdce n iektorého 
poslucháča ako otráveným  šípom. Ľudia 
s čistým a nepoškvrneným  srdcom  roz
právajú  čisté a m ravné reči. Sv. Pavol 
chce, aby sa neslušné a nečisté  reči medzi 
kresťanm i ani nespom ínaly, a uisťuje nás, 
že nič natoľko neškodí dobrým  m ravom  
ako nečisté reči a zábavy.

N ajm ä nebezpečné a skazonosné sú 
neslušné reči, keď sa vyslov ia  žartom  
alebo dvojsm yselne. Čím žartovnejšie  a 
nečistejšie je slovo, tým  hlbšie vniká do 
srdca. Kto si myslí, že pre také neprísto j
né a dvojsm yselné reči je  dobrým  spo
ločníkom  a dobre zabáva, ten  sa veľmi 
mýli. Pri zábave sa m ajú  ľudia podobať 
včelej rodine, k to rá  dorába m ed dobrých
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a láskavých rečí a nie osiemu hniezdu, 
ktoré si pochutnáva na zdochlinách. Keď 
nejaký  hlúpy človek sprosto vraví, daj 
mu najavo, že také reči ťa urážajú. O d
vráť sa od neho, odíď alebo ináč daj na
javo svoj nesúhlas.

Jedna z najväčších  nečností je vysm ie
vať sa z druhých. Boh nenávidí túto ne
resť a často ju už potrestal. Nič sa natoľko 
neprotiví láske a opravdivej zbožnosti 
ako pohŕdanie a podceňovanie bližného. 
Nakoľko v  každom  výsm echu sa skrýva 
pohŕdanie, výsm ech patrí medzi veľké 
hriechy a právom  sa pokladá za najťažšiu 
slovnú urážku. Pri každej inej urážke sa 
ešte zachováva vážnosť urazeného, ale 
výsm ech je s vážnosťou neslučiteľný.

Čo sa žartov  a dobrom yseľného dobe
rania týka, keď sa v  dobrej nálade spo
m ínajú drobné príhody a m enšie ľudské 
slabosti, patrí to k nenútenej a prístojnej 
zábave. Len treba dať pozor, aby sa do
b e ranie nezm enilo na výsm ech. Veselosť 
a žart, spojený s doberavým  vtipom, v y 
volá smiech priateľskej dobrosrdečnosti 
a nevinnej radosti.

Drahá Filotea, tak  sa máme vždy zabá
vať, aby sme nezabudli a nestratili pri 
tom blaženú večnosť.
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K a p i t o l a  d v a d s i a t a  p r v á .

Opovážlivé posudzovanie.

N esúďte a nebudete súdení ; neodsu
dzujte a nebudete odsúdení.“ (Luk. 

6, 37.) Tak hovorí božský Spasiteľ. Sv. 
Pavol hovorí: „Nesúďte pred  časom, kým 
nepríde Pán. On osvieti aj tem nosti a 
zjaví smýšľanie sŕdc.“ (1. Kor. 4, 5.) Sv. 
Písmo zakazuje súdiť a posudzovať bliž
ného, kým  je jeho v ina ešte neistá  a po
chybná. O povážlivé posudzovanie, posu
dzovanie bez dostatočnej príčiny je  ťaž
kým prehrešením  sa proti kresťanskej 
láske k bližném u a Boh to nenávidí. N ik 
nesmie byť sudcom druhého, lebo kto po
sudzuje, p riv lastňuje  si ú rad  a právo Spa
siteľovo. Reči a súdy sú preto  opovážlivé, 
lebo m ravná dobrota a zlo každého sku t
ku závisí aj od úm yslu a vnútorného 
smýšľania človeka. A  to býva najčaste jšie  
skryté. O povážlivé sú aj preto, lebo každý 
má dosť čo súdiť seba, nem usí ešte aj 
bližného. A k nechcem e, aby nás súdil Boh, 
musíme sa sami súdiť a druhých nechať 
Bohu na posúdenie. Jedno nám  zakazuje 
Spasiteľ, druhé nám  nakazuje sv. Pavol: 
„Ak budem e sami seba súdiť, nebudem e 
súdení.“ (1. Kor. 11, 31.) Bohužiaľ m y ro-
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bíme často opak. Robíme to, čo nám  je 
zakázané, totiž súdim e bližných, a  nero 
bíme to, čo nám  je  nakázané, nesúdim e 
sam ých seba.

A k sa chcem e zbaviť zla, musíme n a j
prv poznať jeho korene a príčiny. A k sa 
chce človek chrániť opovážlivého posu
dzovania, musí na jp rv  poznať jeho príčiny 
a zdroje. N iektorí to už m ajú v  povahe, 
že vždy tvrdo a prísno súdia svojho bliž
ného. Sama povaha nie je  nič hriešneho, 
je to len  nedokonalosť. Je  v šak  veľmi 
nebezpečná, lebo má silnú náklonnosť 
k pohŕdaniu a ponižovaniu bližného. Taká 
povaha potrebuje  veľmi m údreho a skú
seného lekára.

N iektorí zasa opovážlivo posudzujú 
z pýchy a závisti. M yslia, že ich vlastná 
česť a sláva budú o toľko väčšie, o koľko 
potlačia česť a slávu druhých. Sú to bez
očiví a nam yslení, k torí seba natoľko 
zbožňujú a obdivujú, že iných nepokla
dajú skoro za nič. „Ja nie som ako iní 
ľudia“, povedal nafúkaný a falošný fa
rizej.

Iní zas nie sú tak  zjavne pyšní, ale zlo 
u druhých im pôsobí zvláštne potešenie, 
lebo ho môžu srovnávať so svojím  dob
rom. Táto Samoláska je však  natoľko
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skry tá  a zahalená, že len  veľmi bystré 
oko ju  môže spozorovať.

Sú aj takí, k torí svoje v lastné chyby 
a necnosti aj na iných hľadajú, aby sa 
sami pred sebou ospravedlnili a učičíkali 
výčitky svojho vlastného svedomia. Pred
pokladajú  totiž, že ich v lastné chyby a 
nečnosti sú m enšie len preto, že aj iní 
ľudia také m ajú.

Iných vedie pri posudzovaní v lastný 
cit. O tých, k torí im dobre robia, m yslia 
dobre, a o tých, k torí im zle robia, m yslia 
zle.

N apokon aj strach, závisť a iné ľudské 
slabosti veľmi napom áhajú opovážlivé, 
posudzovanie.

Ako liečiť túto chorobu? H lavný liek 
je opravdivá kresťanská láska. Láska sa 
obáva stre tnu tia  so zlom, preto ho ani 
nevyhľadáva. Keď ho len  jednako stretne, 
odvráti od neho svoju  tvár, ako by ho 
nevidela a vo svojej svätej prostote verí, 
že to, čo videla, nebolo zlo, ale len  tôňa 
zla. Svojich bližných posudzujm e vždy 
priaznivo. I keď možno bližného pozoro
vať a súdiť aj so sto všelijakých  hľadísk, 
predsa súďme vždy s tej najlepšej stránky.

A k m áš dobré a láskavé srdce, tvo ja 
reč a tvoj súd je  dobrý a láskavý. Sv. 
Jozef nevyslovil nad blahoslavenou Pan
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nou M áriou n ijaký  opovážlivý súd, hoci 
ešte nebol poučený anjelom  o vtelení 
Syna Božieho. Celkom ju  pokladal za 
svätú a čistú, preto si nedovolil ani n a j
menšie podozrenie a rozhodol sa celý 
súd nechať na Boha, lebo o ňom svedčí 
sám Boh v  Evanjeliu, že bol mužom 
spravodlivým . Božský Spasiteľ nemohol 
ospravedlniť hriech tých, ktorí Ho ukri
žovali, ale usiloval sa  zmierniť ich zod
povednosť poukazom  na ich nevedomosť. 
Aj my, ak nemôžeme ospravedlniť hriech 
niektorého človeka, m ajm e s ním  súcit 
a pripíšm e jeho v inu nevedom osti a ľud
skej slabosti.

Naozaj, či nikdy neslobodno posudzo
vať bližného? — Nie, nikdy! Boh je  jed i
ný, k to rý  súdi. Svoj súd nám zjavuje h la
som zákonitej vrchnosti. Preto aj v rch 
nosť len  ako sluha a zástupca Boží môže 
súdiť. A k súdi ináč, ak pri súde dá miesto 
osobnej nálade a náklonnosti, v tedy  súdi 
sama, a preto bude aj sam a súdená. Člo
vek  nikdy nesm ie vo svojom  m ene súdiť 
a odsúdiť bližných.

Smieme pochybovať o dobrom smýšľaní 
a dobrej vôli bližného? Môžeme, keď máme 
na to dostatočné príčiny. A k však  nem á
me dostatočných príčin, naše posudzova
nie je opovážlivé a teda nedovolené.
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Kto pracuje úprim ne a vážne na  sv o 
jom duchovnom  pokroku a svojej v n ú 
tornej dokonalosti, n ikdy nepríde do 
pokušenia opovážlivo posudzovať. Len 
nečestné duše a duchovní zaháľači môžu 
mať radosť z toho, keď pozorujú, sliedia 
a kritizujú život druhých. V ýnim kou sú 
tí, k torí vo svedom í a z úradu  sú povinní 
pozorovať život iných. Tak naprík lad  ro 
dičia svoje dietky, cirkevní a svetskí 
predstavení sebe sverených. A však svoju 
povinnosť m usia vykonávať s láskou a 
nesmú pritom  zabúdať aj na pozorovanie 
seba samých.

K a p i t o l a  d v a d s i a t a  d r u h á .

Ohováranie .

K to o bližnom vedom e hovorí nepravdu, 
alebo zveličuje jeho skutočné chyby, 

prehrešuje sa ohováraním . O hováranie je 
najhorší prípad opovážlivého posudzova
nia, ako mor o travu je  spoločenský život. 
V živote Izaiáša proroka čítame, že anjel 
vzal s o ltára žeravý  uhlík  a dotkol sa mu 
úst a posvätil ich. Aj ja  by som chcel 
očistiť ľudské ústa žeravým  uhlíkom  a
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posvätiť ich, aby sa n ikdy neprehrešily  
ohováraním . Kto by vykynožil zo sveta 
ohováranie, odstránil by veľkú časť h rie 
chov a nespravodlivosti.

O hováranie je  istý druh vraždy. Človek 
má tro jaký  život: D uševný život v posvä
cujúcej milosti, telesný život a spoločen
ský život, v  ktorom  záleží na dobrom 
mene. Ťažkým  hriechom  strácam e dušev
ný život milosti, smrť nás pozbaví te les
ného života a ohováranie nás pozbaví 
dobrého m ena v  spoločenskom  živote. 
O hovárač v lastne vykoná tri vraždy na
raz. Svojím hriechom  vraždí v lastný  du
ševný život, vraždí duševný život toho, 
kto ohováranie ochotne počúva a napokon 
tomu, koho ohovára, vraždí spoločenský 
život. Sv. Bernard povedal, že ten, kto 
ohovára, aj ten, kto ohováranie počúva, 
m ajú v  sebe diabla. Jedném u sedí na 
jazyku a druhém u v  uchu.

Drahá Filotea, prosím  ťa a zaprisahá
vam, nikdy nikoho neohováraj. N euver 
hneď vym ysleným  hriechom  bližného, 
nevynášaj jeho tajné hriechy, ani nezve
ličuj jeho známe hriechy. N epopieraj, ani 
zlom yseľne nezataju j dobro iných, ne 
zmenšuj dobro zlomyseľným výkladom . 
To všetko je dvojaký hriech, totiž lož 
a poškodenie bližného. Boh to nenávidí.
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N ajprefíkanejší a najhorší sú tí ohová
rači, k torí svoje ohováranie začínajú n a j
prv chválou a uznaním , alebo zabalia 
ohováranie do žartu  a vtipu, aby tým 
silnejšie a účinnejšie ranilo. Pozoruješ tú 
lesť? Kto chce vystreliť šíp, napne najp rv  
tetivu, pritiahne k  sebe, aby potom  tým 
silnejšie m ohla odletieť. Tak aj ohovárači 
napnú tetivu  ohovárania a p ritiahnu cel
kom k  sebe, aby ju  potom  zrazu pustili, 
aby sa jedovatý  šíp ohovárania tým  sil
nejšie zavŕtal do sŕdc poslucháčov. O ho
várania, zabalené do v tipu  a žartu, sa tak  
ľahko nezabúdajú  a nejdú, ako sa hovorí, 
jedným  uchom  dnu a druhým  von.

Jeden  zlý skutok ešte neoprávňuje, aby 
sme niekoho usvedčili zo zlého návyku. 
N ehovor teda o nikom, že je  luhár, lebo 
ťa raz oklamal. Nemožno povedať, že sv. 
Peter je  bohorúhač, lebo sa falošne zapri
sahal. A k chcem e hovoriť o čnosti alebo 
nečnosti, m usím e mať istotu o dobrom 
alebo zlom zvyku. Ba keď aj niekto žil 
dlhší čas v  nejakej neresti, ešte vždy sa 
môžeme mýliť. Šimon m alom ocný pom e
noval M agdalénu hriešnicou, lebo ešte 
nedávno takou bola. Predsa však  nem al 
pravdu. V tej chvíli už nebola hriešnicou, 
ale svätou kajúcnicou, preto ju  vzal Spa
siteľ do ochrany. Kto môže s istotou po
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vedať, že človek, k to rý  ešte včera  bol 
hriešnikom , je ním aj dnes, keď Božie 
m ilosrdenstvo je toľké, že stačí jediný 
okamih, aby milosť zaúčinkovala. V čerajší 
deň nem á súdiť dnešný a dnešný včerajší. 
Posledný deň má právo, aby súdil všetky  
ostatné. Nemôžeme nikdy povedať, že n ie
ktorý  človek je zlý, lebo nemusíme mať 
pravdu. Ak už predsa dačo o niekom  m u
síme povedať, môžeme najviac toľko, že 
to alebo ono zle urobil, že v tedy  a v tedy  
zle žil, že nateraz zle žije, ale nie, že je 
zlý. N ikdy nesmierne súdiť zo včera jška  
na dnešok, ani z dneška na včerajšok, ale 
najm enej z dneška na zajtrajšok.

I keď musíme byť v  rečiach veľmi 
obozretní, aby sme neohovárali bližného, 
predsa nesm iem e byť zas úzkostliví a 
upadnúť do druhej krajnosti, totiž chváliť 
nečnosti a chyby druhých. N eslušné dô
vernosti nemožno nazvať nevinným i než
nosťami, hriešny  pom er nemožno nazvať 
priateľstvom , nevľúdnosť a hnev nemožno 
ospravedlniť nervozitou, grobianstvo ne
možno okrášliť slovom otvorenosť. Tak 
by sa n ikdy neresť ohovárania nevyko
renila. Zlé treba pom enovať zlým a po
karhaniahodné treba  karhať. Každú vec 
načim pom enovať jej vlastným  menom.
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A k chcem e dovoleným  spôsobom  k a r
hať chyby iných, m usím e zachovať n ie
koľko pravidiel. N ajprv  musí byť pokar
hanie na úžitok karhaného alebo poslu
cháčov. Ďalej m usím e mať oprávnenie 
alebo povinnosť karhať. N apokon pri kaž
dom karhaní musím e rozlišovať chybu 
ako takú a človeka, k to rý  dotyčnú chybu 
vykonal, prípadne má. Chybu treba k a r
hať, ale toho, kto chybu urobil, treba 
šetriť. O osobách s verejným  zlým chýrom  
možno voľnejšie hovoriť, ale vždy v  du
chu opravdivej kresťanskej lásky, súcitne, 
nie pyšne alebo škodoradostne. Posledné 
by bolo znakom  nešľachetného srdca a 
nízkej povahy. Len proti výslovným  po
pieračom  Boha a nepriateľom  Cirkvi ne 
musíme byť šetrní. Takých treba  odhaliť 
a dať spoznať. Dobre urobím e, keď upo
zorníme na vlka, čo sa vlúdil medzi ovce, 
keď ho pomôžeme zahnať a zneškodniť.

Ak niekto v  tvojej prítom nosti ohovára, 
pochybuj a never hneď v  také  obviňova
nia. A k je  to nie možné, usiluj sa aspoň 
ospravedlniť úm ysel toho, o kom je  reč. 
Keby však  ani to nebolo možné, obráť 
reč na iný predm et. Upozorni druhého, že 
ak niekto neupadol do hriechu, môže za 
to ďakovať m ilosti Božej a nie je  to jeho 
zásluha. V láske a dobrote účinkuj na
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ohovárača, aby nadobudol lepšie p resved
čenie, a ak vieš o ohováranej osobe niečo 
dobrého, nezabudni to pripomenúť.

K a p i t o l a  d v a d s i a t a  t r e t i a .

Hra a zotavenie.

Duch i telo potrebujú  s času na čas zo
tavenie. Sv. Ján a  Evanjelistu  zastihol 

raz lovec, ako držal prepelicu a hral sa. 
Hneď sa ho spýtal, prečo taký  vážny člo
vek m árni čas takou neužitočnou vecou. 
Svätý mu povedal: „Prečo nenosíš vždy 
luk natiahnutý? Iste preto, aby nestratil 
svoju pružnosť. Nečuduj sa, keď dožičím 
po práci svojm u duchu trochu odpočinku 
a zotavím  sa, aby som sa s lepšou chuťou 
mohol dať do ďalšej p ráce.“ Bolo by veľ
kou chybou, keby sme si nedožičili nikdy 
odpočinku.

Dýchať čerstvý  vzduch, chodiť na p re
chádzku, v  priateľskom  kruhu sa zabávať, 
hrať na nejakom  hudobnom  nástroji, 
spievať k rásnu  pieseň, to poskytne vždy 
šľachetné zotavenie. Pritom  treba byť 
opatrný, lebo opatrnosť učí správnem u 
poriadku, určí správny čas a rozumnú 
mieru.
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Hry, v k to rých  výhra  závisí od telesnej 
zdatnosti alebo duševnej schopnosti, sú 
dovoleným  zotavením . Len treba dať po
zor, aby sme im nevenovali priveľa času 
a nesháňali sa po veľkých cenách a od
menách. A k hra  trvá  veľmi dlho, nie je 
viac zotavením , ale únavou, vyčerpáva 
telo i ducha, ako akákoľvek práca. Keď 
hrá človek niekoľko hodín šach dlho do 
noci, ráno vstane veľmi unavený  a v y 
čerpaný. Tak isto, kto h rá  dlho futbal, 
volejbal, pingpong, dlho lyžuje, prípadne 
iný šport pestuje. A k je cena, o k to rú  sa 
hrá, veľmi vysoká, ľahko prechodí záľuba 
v  hre v  ziskuchtivosť. Vôbec je nerozum 
né určovať vysoké ceny za m alicherné 
zručnosti.

Čisto hazardných h ier sa treba  v y s trí
hať. Môžu, pravda, aj tie slúžiť na zábavu 
a zotavenie, ale najčaste jšie  neslúžia. V y
žadujú veľkú pozornosť, udržujú  hráča 
v  ustavičnom  nepokoji a netrpezlivosti, 
strachu a starosti, preto sú veľmi nap ína
vé. Je  to do istej m iery nerozum né, keď 
sa výsledok h ry  ponecháva náhode a nie 
osobnej zdatnosti a činnosti jednotlivca. 
Preto radosť z úspechu takejto  h ry  ne 
môže byť opravdivá radosť.

Pri všetkých  hrách  a zotaveniach daj 
pozor, aby sa k nim priveľm i neprim klo
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tvoje srdce. I keď je h ra  a zábava veľmi 
dobrá a užitočná, predsa by bolo chybou 
oddať sa jej s celou náruživosťou a všetko 
svoje m yslenie, konanie, túžby a snahy 
jedine jej venovať.

K a p i t o l a  d v a d s i a t a  š t v r t á .

Tanec.

T a n e c  v sebe nie je  dobrý, ale ani zlý. 
Ľahko sa však  skloní k zlému, lebo 

ľudská prirodzenosť po dedičnom  hriechu 
je naklonená k sm yselnosti a pôžitku. 
Tanec je  vždy nebezpečný ľuďom, ktorí 
nie sú dosť pevní v náboženstve a čnosti, 
najm ä dnes, keď hrubá nevera  znetvorila, 
znem ravnila a o trávila  aj to málo dobra, 
ktoré ešte v  tanci bolo.

Tanec sa usporiada obyčajne v  noci, 
keď má knieža tem nosti najväčšie mož
nosti na rozvinutie svojej moci. Je  len 
prirodzené, že v  nočnej tem nosti sa p ri
družia k tancu ešte aj iné hriešne skutky. 
Tancujúci človek ostáva hore dlho do 
noci a tým stráca prvé včasné hodiny 
prichádzajúceho dňa. N a úctu Božiu a na 
náboženské cvičenia a povinnosti sa v  ta 
kéto rána  zabúda. Je  nerozum  zamieňať
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deň s nocou a dobrú, užitočnú prácu  so 
zaháľkou a ľahkom yseľným  pôžitkom. Pri 
tancoch sa ľudia p retekajú  v  pýche a 
m árnivosti, nadväzujú  nebezpečné zná
mosti, k toré už m nohých priv iedly  do 
nešťastia na celý život. Pri tanci sa ne 
o tvárajú  len  kožné póry, ktorým i v ystu 
puje pot, ale o tvára jú  sa aj póry  srdca. 
Keď sa potom priblíži had a zašepká milé 
slovo, polichotí, prehovorí vábivým  po
hľadom, nejedno srdce sa dá pomýliť, 
zviesť a otráviť. Koľko nebezpečenstva je 
v tanci! Rozptyľuje ducha zbožnosti, osla
buje šľachetné duševné sily, schládza 
lásku, v duši vzbudzuje tisíc hriešnych 
myšlienok.

Keďže s tancom  súvisí toľko nebezpe
čenstva pre čistotu srdca, šťastie, dušev
ný pokoj a nevinnú radosť, treba podľa 
možnosti čo najv iac  tancu vyhýbať. Tan
covať možno len v  dobrej spoločnosti, 
a tiež len  v tedy, keď to vyžaduje  zdvori
losť a slušnosť, keď opatrnosť nerobí n ija 
ké nám ietky. Z lásky  k bližném u pochá
dzajúca ohľaduplnosť a zdvorilosť dávajú  
každém u činu vyššiu  hodnotu. Niečo i keď 
je nebezpečné, pre túto ohľaduplnosť m ô
že byť dovolené. A k z nejakého vážneho 
dôvodu musíš ísť na tanec, dobre si p ri
prav dušu m ravnosťou, skrom nosťou, dô
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stojným  správaním  sa a opatrnosťou. N e
zúčastňuj sa na tancoch, k to ré  urážajú 
dobré m ravy a slušnosť. N etancuj často 
a dlho, aby sa ti tanec nestal zlým zvy
kom a náruživosťou.

Po tanci sa usiluj čím skôr zabudnúť 
a potlačiť nebezpečné vjem y a pocity. 
Môžeš tak  urobiť takým to rozmýšľaním:

1. Kým si tancovala, zatiaľ v  pekle ho
relo mnoho duší, k to ré  pri tanci alebo po 
tanci zhrešily.

2. V tom istom čase mnoho rehoľníkov 
a zbožných duší obveseľovalo a uctievalo 
Boha modlitbami, zbožnými spevmi a roz
jímaním. O koľko lepšie využily  čas ako 
ty!

3. Kým si tancovala, m noho duší sa 
svíjalo  v sm rteľných úzkostiach a mnohé 
um rely. Tisíce a tisíce chorých po nem oc
niciach, domoch, poliach, horách a m o
riach sa trápilo vo veľkých bolestiach, 
rozm anitých utrpeniach a nem ali pokoja. 
Nem áš s nimi súcit? Nem yslíš na to, že 
aj ty  raz budeš trpieť a stenať, kým  iní 
budú tancovať?

4. Tvoj Spasiteľ, b lahoslavená Panna, 
anjeli a svätí nebeskí hľadeli na teba pri 
tanci. Ako ťa ľutovali, že taká  bláznivá
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zábava ti v ie doniesť toľko potešenia, že 
jej vieš venovať toľko pozornosti, času 
a záujmu.

5. Pomysli, kým  si tancovala, plynul 
čas a smrť sa blížila neúprosne k tebe. 
Pozri, sam a smrť ťa volá  do tanca, kde 
hudbou bude žaloba na tvo je  hriechy, kde 
bude možno urobiť jed iný  tanečný krok, 
krok zo života do smrti. Jed ine tento 
tanec smrti je skutočná a ozajstná k ra to 
chvíľa. Skracuje navždy chvíľu a čas, 
prevádza ľudí z času do večnosti, do b la
ženej alebo hroznej večnosti.

Drahá Filotea, načrto l som ti niekoľko 
m yšlienok o tanci a po tanci. Boh ti v nuk 
ne ešte ďalšie, ak máš v sebe len  trochu 
bázne Božej.

K a p i t o l a  d v a d s i a t a  p i a t a .

Vernosť v m alom  i veľkom .

V Šalam únovej piesni hovorí ženích ne
veste, že mu ran ila  srdce jedným  

okom a jedným  vlasom . Zo všetkých  údov 
ani jeden nie je  taký  vznešený  a vzácny 
ako oko, ani jedna časť tak  nepatrná a 
bezcenná ako vlas. N ebeský Ženích tým 
chce povedať, že nielen veľké skutky  sa
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mu páčia a získavajú  jeho srdce, ale aj 
najm enšie a najnepatrnejšie .

Z ohľadu na Boha v lastne nič nie je 
malé alebo veľké. Všetko, čo Boh chce 
a sa Mu páči, je  veľké, aj keď samo 
v sebe je malé. V šetko zas, čo Boh nechce, 
nemá v Jeho očiach nijakej ceny, aj keď 
to má v  ľudských očiach čo ja  viem  akú 
cenu. Hoci láska k  Bohu vo veľkých obe
tách je veľkorysejšia  a nápadnejšia, p red 
sa v  m alých obetách a prem áhaniach je 
viac pozornosti a vernosti voči Bohu. 
Každá opravdivá láska k  Bohu nechce 
Boha nijakou, ani najm enšou vecičkou 
zarmútiť.

V živote sv. K ataríny Sienskej čítame 
o veľkých osvieteniach, vytrženiach du
cha, o hlbokej m údrosti v rečiach, ba že 
aj kázne hovorila. Tak veľké m ilosti si 
svätica zaslúžila vrúcnym i m odlitbam i a 
rozjímaním. V  rodičovskom  dome vyko
návala najproste jšie  a najnižšie práce. 
Keď obsluhovala svojho otca, m yslela si, 
že obsluhuje sam ého Spasiteľa ako M arta. 
Vo svojej m atke videla blahoslavenú 
Pannu a v  bratoch apoštolov. Vo svojej 
horlivosti si predstavovala, že slúži celé
mu nebeském u dvoru a pre túto predstavu 
aj tie najnižšie práce vykonávala  veľmi 
pozorne a radostne, s oddanosťou a láskou
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k Bohu. Predstavy, k toré m ala o svojom  
okolí pri najp roste jších  a na jn ep a trn e j
ších prácach, cenila si p ráve tak  ako 
osvietenia a vy trženia, k torým i ju  Boh 
omilostil, k torým i ju  obdaroval za pokoru 
a poníženosť.

Drahá Filotea, tento prík lad  som ti 
uviedol, aby som ti ukázal, ako veľmi 
musíme všetko konať z lásky  k  Bohu, aj 
najnepatrnejšie  a najp roste jšie  veci s u s ta 
vičným pohľadom na Jeho  svätú  vôľu. 
Vezmi si za prík lad  ženu silnú z Písma, 
ktorá sa podujala  na veľké, vznešené a 
šľachetné úlohy a práce, ale pritom  ne
zanedbala ihlu a vreteno. Podujmi sa tiež 
na veľké veci, usilovne sa modli a roz
jímaj často, vzbudzuj v  dušiach lásku 
k Bohu, napĺňaj srdcia zbožnými a šľa
chetným i m yšlienkam i, podľa svojho s ta 
vu a povolania túž po veľkých veciach a 
ponáhľaj sa ich aj uskutočniť. Pritom 
nezabudni na ihlu a vreteno , t. j. cvič sa 
v prostých a nenápadných čnostiach, po
dobných kvetom  pri nohách kríža. V er
nosť v  každodenných dom ácich prácach, 
láska k  chudobným  a chorým , ochotná 
pomoc bližným, to sú tie kvety . Práce a 
starosti si uľahčuj rozjím aním  a takou 
predstavou, akú m ávala sv. K atarína Sien
ská.
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Z lásky  k  Bohu rada znášaj utrpenie 
a veľké obety, ba — keď to Boh žiada — 
zriekni sa aj toho najm ilšieho a najvzác
nejšieho na tejto  zemi, otca a m atky, brata 
a sestry, m anžela a detí, ba aj svojho 
vlastného života. A k Boh nežiada od teba 
tak  veľkej obety, v tedy  s láskou, trpezli
vosťou, oddanosťou a pokorou znášaj malé 
nepríjem nosti a ťažkosti každodenného 
života, telesné bolesti a ochorenia, m alé 
hm otné škody, nálady  a vrtochy  svojho 
okolia, m alé posm ievania pre svoj nábo
ženský život a iné toho druhu. Keď radi 
vezmeme na seba vše tky  tieto m alé obety 
a utrpenia, keď ich nesiem e z lásky  k Bo
hu a bližnému, veľmi sa páčim e Bohu. 
Nakoľko príležitosť k  m alým  obetám  je 
veľmi častá, máme poruke dobrý p rostrie
dok, ako získať m noho duchovného bo
hatstva.

Vernosť v malom nie je  nič iného ako 
v každom  okam ihu odumrieť sebe a na
sledovať hlas Božej milosti, nedovoliť si 
nijakú m yšlienku, slovo a skutok, k torý  
by sa čo len  m áličko mohol nepáčiť Bohu. 
Ba aj sama svätosť v lastne nie je  nič iného 
ako vernosť k Bohu aj v  najnepatrnejších  
a najm enších veciach.
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K a p i t o l a  d v a d s i a t a  š i e s t a .

Spravodlivosť a rozum nosť oproti b ližným .

R ozum nás robí ľuďmi a predsa je  dosť 
ťažko nájsť rozum ného človeka. To 

preto, lebo Samoláska často prekáža po
kojném u a správnem u použitiu rozumu, 
ba často nabáda k nerozum ném u m ysleniu 
a konaniu bez toho, aby to sam a spozo
rovala. Takto sa  v  každodennom  živote 
rodia tisíceré malé, ale nebezpečné n e 
spravodlivosti a nerozum nosti oproti bliž
nému, ktoré si ľudia často ani nevšim nú. 
Nakoľko ich býva mnoho a často sa opa
kujú, spôsobujú v  dušiach veľa škody. 
V krátkosti ti chcem  spomenúť aspoň 
niektoré.

Často bližném u zazlievam e m aličkosti, 
a sebe by sme chceli ospravedlniť aj n a j
väčšie chyby. Chceli by sme draho predať 
a lacno kúpiť. S druhým  by sme radi za
chádzali prísno podľa litery  zákona a sebe 
žiadame m iernosť a ohľady. Chceli by 
sme, aby naše slová každý prijal s po
rozumením, m y sme však  citliví a na v še 
tko sa urážam e. Chceme zveľadiť v lastný  
m ajetok, nárokujem e si, aby nám  sused 
ochotne predal zo svojho m ajetku. Keď 
tak neurobí, m ám e mu za zle a hnevám e
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sa. Či nem á väčší dôvod k hnevu sused 
za to, že ho obťažujeme?

Keď si n iektorú  pobožnosť a cvičenie 
zamilujeme, ľahko odsúdime všetko iné 
a ohováram e, čo nám nie je  pochuti. Ak 
niektorý náš podriadený nem á príjem nú, 
milú tvár, alebo nám  je  nepríjem ný, nič 
sa nám  nepáči, čokoľvek by urobil. Hoci 
sa usiluje všetko dobre urobiť, predsa ho 
trápim e a prenasledujem e. A k je  však 
niekto milej tvári a zaliečavej povahy, 
vždy ho viem e ospravedlniť a zastať, čo
koľvek by urobil. Sú na svete dobré, s ta 
točné deti, na  k toré rodičia ani len  pozrieť 
nechcú, lebo m ajú nejakú  telesnú chy
bu. Sú zas telesne krásne, ale m ravne 
zlé a skazené deti, k to ré  sú m iláčkam i 
svojich rodičov len  preto, lebo sú krásne 
a urastené, lebo ich ľudia pre telesnú 
krásu  obdivujú a chvália. Často sme lás
kavejší voči bohatém u, k to rý  je  lepšie 
oblečený ako voči chudobnému, k to rý  vo 
svojom  vnútri môže byť statočnejším  člo
vekom. Veď chudobný je  tak  isto človek 
ako bohatý. Keď ide o naše právo a 
nároky, viem e byť spravodliví až do 
najm enších podrobností, od iných však 
žiadame, aby boli voči nám  zhovievaví 
a ohľaduplní. Často sa ponosujem e na 
iných, ale na nás sa nesmie nikto pono
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sovať. A k sme niekom u dobre urobili, za 
moc si to pokladám e, ale čo iní urobili 
nám, to je  v našich očiach málo alebo nič. 
Skrátka, my ľudia sme veľmi čudné stvo
renia. Robíme, ako by sme m ali dve cel
kom rozdielne srdcia. Jedno dobrotivé 
ľudské srdce pre seba a druhé prísne 
tvrdé, nem ilosrdné pre iných. Vážime dvo
jakým  závažím. Čo možno najťažším  ku 
svojm u dobru a čo možno najľahším  
k dobru bližných. D vojakou váhou  vážiť, 
ľahkou, keď treba  dávať, a ťažkou, keď 
treba brať, to je  ošklivosť v  očiach Božích.

V šetky spom enuté nespravodlivosti voči 
bližnému sú iste m alé a nie sme povinní 
náhradou škody z nich, kým  m ám e na 
mysli požiadavku prísnej spravodlivosti. 
Predsa sa máme aj v  tomto polepšiť. N e
spravodlivosti a nerozum nosti ran ia  roz
um a lásku a napokon sú len  klam stvom . 
Nemôže byť na škodu, keď sme láskaví 
a ohľaduplní, keď m yslím e a konám e 
spravodlivo a rozum ne.

Drahá Filotea, buď statočná a spravodli
vá vo všetkom , čo podnikáš. A k sa vžiješ 
do postavenia  bližného, tvo je  konanie 
bude spravodlivé. Pri kupovaní si p red 
stav, že si predávačom , a pri predávaní, 
že si kupcom, potom  budeš vždy spra
vodlivá. Skúmaj sa, či tak  smýšľaš, cítiš
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a zachádzaš s bližným, ako chceš, aby iní 
s tebou zachádzali. To jediné je  dobré 
a rozumné.

Cisárovi T ra janovi vyčítali raz jeho 
priatelia, že uponížil cisársky m ajestá t 
tým, že ľahko pripustil ktoréhokoľvek 
poddaného k sebe. On na to povedal: „Či 
nemám byť voči svojim  poddaným  takým  
cisárom, akého by som si želal, keby  som 
ja sám bol poddaným ?“

K a p i t o l a  d v a d s i a t a  s i e d m a .

Zlé žiadosti.

D rahá Filotea, iste poznáš znám y výrok  
sv. A ugustína: „N espokojné je  naše 

srdce, Bože, kým  nespočinie v  Tebe.“ 
Mnohí chcú nepokoj a hľadavosť svojho 
srdca usmieriť a nasýtiť na tejto  zemi, 
usilujú si vytvoriť raj na zemi čo možno 
najplnším  a najm ožnejším  využitím  rado
stí tejto  zeme. Akí blázni! N ebadajú, že 
nijaká zem ská radosť neuspokojí doko
nale ľudské srdce. Nevidia, že zemské 
radosti sú ako kvety , k to ré  len  na čas 
kvitnú a potom zvädnú. Lietajú od jednej 
radosti ku  druhej, ako m otýle s k v e ta na 
kvet. Idú vždy za novým i radosťami a
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vlastne sú len  loptou svojich želaní a 
túžob.

Drahá Filotea, kroť svoje žiadosti a 
chráň sa najm ä nerozum ných a p rev rá te 
ných túžob. N ikdy si nežiadaj, čo by 
mohlo škodiť duši, naprík lad  nebezpečné 
knihy, zotavenie, zábavy, h ry  a vychádz
ky. N ežiadaj si zvlášť čestné a vysoké 
m iesta a úrady. Ľahko by ťa zviedly do 
pýchy a m árnivosti a prin iesly  by ťa 
o vnútornú  rovnováhu a pokoj. Ba nežia
daj si n ijaké m im oriadne duševné radosti. 
S nimi totiž často prichádza veľké sk la
manie. Netúž po ďalekých veciach, ktoré 
len v  budúcnosti m ajú  prísť. Dlhé nádeje, 
očakávania a s nimi spojená neisto ta  veľ
mi vyčerpávajú  srdce, zam estnávajú  obra
zotvornosť a vnášajú  do duše mnoho ne
pokoja. N a také žiadosti vynaložený čas 
a sily sú celkom  zle využité. C hráň sa 
takých žiadostí. Škodia aj tak, že zaberajú  
miesto dobrým  žiadostiam , k to ré  m áš mať 
a pestovať, ako je  naprík lad  horlivosť 
v plnení povinností stavu, láskavosť a 
dobrotivosť vo svojom  okolí, trpezlivosť 
a hrdinskosť v  chorobe a bolesti, v  pro ti
venstvách  a sklam aniach. Zlý duch často 
vzbudí v  nás túžbu a žiadosť po veciach, 
k toré sú v  ďalekej budúcnosti a so tva sa 
kedy uskutočnia, aby odvrátil našu po
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zornosť od povinností a úloh prítom nosti, 
z k torých riadneho plnenia by sme mali 
veľký duševný osoh.

Nemožno nijako schvaľovať, aby n ie
kto, kto má svoje určité stavovské povin
nosti, chcel začať žiť zbožnejším  životom, 
ktorý sa však  nijako nedá uviesť do 
súladu so stavovským i povinnosťami. Prí
padne by chcel vykonávať také pobožno
sti, k toré nepristanú jeho povolaniu. Zle 
by bolo, keby m atka sedela v  kostole a 
odprávala dlhé m odlitby, kým  by sa o deti 
a rodinu doma nem al kto starať. Takéto 
spôsoby by odpútaly srdce od najpo treb
nejšieho a vzaly by mu chuť a silu k  po
trebnostiam  a povinnostiam . A k by som 
po tom túžil, žiť životom veľkého sebaza
pierania ako kartuzián, tým by som len 
márnil čas a nem ohol by som súčasne 
svedomite a dôsledne plniť povinnosti 
svojho stavu a povolania. Ba netreba si 
žiadať ani v tipnejší rozum  a bystrejší 
úsudok, lebo aj taká  žiadosť je  m árna a 
potláča správnejšiu  žiadosť, totiž využiť 
dokonale tie dary, k toré nám Boh dal. Tak 
isto nem ám e túžiť po bohatstve, aby sme 
lepšie mohli podporovať chudobných, ale 
rozumne a m údro použime tie prostriedky, 
ktoré máme poruke. O chrana proti tým to 
a podobným  žiadostiam  platí len  vtedy,
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keď nám  ustavične prichodia na pamäť 
a znepokojujú naše srdce, nie v tedy, keď 
nás azda znepokoja len  s času na čas.

Netúž po väčších a v iacerých  krížoch a 
utrpeniach. Buď rada, že vládzeš niesť ne
vyhnutné bolesti a pro tivenstvá svojho 
života. Je  veľký sebaklam  túžiť po m u
čeníctve, keď človek nem á odvahy a sily 
ani len  nepatrnú  nespravodlivosť ticho 
a trpezlivo znášať.

Nakoľko len  môžeš, vyhýbaj čisto po
zemským žiadostiam, lebo len  m árne ob
ťažujú a podnecujú  obrazotvornosť. V y
hýbaj aj nábožensko-duševným  túžbam, 
lebo aj tie by ťa len  znepokojily  a obťa
žily tvoj náboženský život. Keď je naša 
duša z milosti Božej zdravá a necíti n ija 
kej zlej náklonnosti, zažíva silnú túžbu 
po duchovných veciach a vo svojom  du
chovnom  hlade vynájde  tisíc zbožných 
cvičení, sebazaprení, pokánia, pokory, 
lásky a m odlitby. Hľaď aj na to, či vládzeš 
všetko stroviť, čo preglgneš. V šelijaké 
jedlá vo väčšom  m nožstve spôsobujú ža
lúdkové bolesti, a ak je  žalúdok slabý, 
ľahko ochorie. O svojich žiadostiach a 
túžbach sa porozprávaj so svojím  spoved
níkom a podľa jeho rady  si vyber tie, 
k toré môžeš uskutočniť a splniť. Takto 
vôbec nestra tíš  čas neužitočným i a ne-
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múdrymi žiadosťami. Tým nechcem  po
vedať, že treba potlačiť akékoľvek dobré 
a šľachetné želanie. Chcem len to zdôraz
niť, že aj v  žiadostiach musí byť určitý  
poriadok. Žiadosti, k toré nateraz nem ôže
me uskutočniť, uzavriem e do svojho srdca, 
kým nepríde ich čas.

Drahá Filotea, ak sa budeš riadiť po
danými radam i, p rev rá tené  a nerozum né 
žiadosti nikdy nevženú tvoju  dušu do ne
pokoja a prenáhlenia.

K a p i t o l a  d v a d s i a t a  ô s ma .

N apom enutie m anželom .

M anželov napom ínam  najm ä k  vzájom 
nej láske a trpezlivosti, lebo sám 

Boh prikazuje takú  lásku vo Sv. Písme. 
M anželia sa m ajú milovať nielen prirodze
nou a čistou ľudskou láskou, ale aj k re 
sťanskou, vyššou, svätou láskou. Praotcovi 
Adamovi sám Boh priviedol ženu Evu. 
Boh sám neviditeľnou rukou sväzuje sv ia
tosťou posvätený  sväzok m anželský a 
odovzdáva m anželov jeden druhém u. Pre
to m anželia m ajú žiť vo vzájom nej, svätej 
a neotrasiteľnej láske.

Prvý účinok tejto  svätej lásky  je  n e 
rozlučiteľný sväzok sŕdc. A k dve dosky
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spojíme dobrým  glejom, skôr sa zlomia 
na novom  m ieste ako na tom, kde boly 
spojené. Podobne je  aj s manželmi. Vo 
sviatosti m anželstva Boh sám spojuje 
muža a ženu Svojou najsvätejšou  krvou 
tak  silno, že by sa skôr m ala oddeliť duša 
od tela, ako oni od seba. Je  len  znakom 
všeobecného m ravného úpadku, keď štá t
ny zákon a zákon n iek torých  vierovyznaní 
dovoľuje m anželskú rozluku, ba ju  ešte 
uzákoňuje. Tým sa len  podporuje ľahko
myseľnosť pri uzatváran í m anželstva a 
rozklad rodinného života a šťastia. I keď 
sa takéto zákony a zvyky odôvodňujú 
modernosťou, pokrokom  a slobodou člo
veka, jednako najväčším  pokrokom  a slo
bodou človeka ostane to, čo chcel a uzá
konil Kristus, nerozlučiteľnosť a svätosť 
m anželského sväzku.

Druhý účinok tejto  svätej lásky musí 
byť vzájom ná, neotrasiteľná vernosť obi
dvoch m anželov. C irkev pri sobáši svätí 
prstene. N ajprv  odovzdá kňaz posvätený 
prsteň m anželovi na znak, že jeho srdce 
od tej chvíle je  pre každú inú osobu uza
vreté, ako je  uzavre tý  kruh  prsteňa. Po
tom dáva p rsteň  m anželke, aby aj ona 
vedela, že jej srdce nesm ie tiež nikdy 
zahorieť láskou k iném u mužovi.
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Dnešní kresťanskí m anželia sa nesmú 
dať pomýliť príkladom  tých m oderných 
m anželstiev, v  k torých sa vysky tu je  tak 
zvaný m anželský trojuholník, kde si m an
želia vernosť nezachovávajú, ale sa proti 
nej hrubo prehrešujú. Od takého m anžel
stva k  rozluke potom už nie je  ďaleko.

M anželia m ajú hlboko, srdečne a verne 
milovať svoje m anželky. Žena pri svojom  
stvorení bola vzatá z boku mužovho, t. j. 
z blízkosti jeho srdca, aby ju  v rúcne a 
nežne m iloval. Prirodzená slabosť žien 
nesmie byť príčinou ich podceňovania, 
ale m á vyvolať v  srdciach m užov sústrasť 
a lásku. Boh stvoril ženy tak, aby v  pove
domí svojej závislosti m aly úctu k svojim  
manželom ako hlave rodiny a domácnosti. 
M užovia však  m ajú zachádzať so svojim i 
m anželkam i ako so svojim i družkam i a 
pomocnicami na ceste životom  a nie ako 
s otrokyňam i.

M anželky m ilujte svojich m anželov, 
lebo vám  ich dal sám  Boh. M ilujte ich 
srdečne, vrúcne a nežne, ale so všetkou 
bázňou a úctou. Boh obdaroval m uža väč 
šou silou a ženu stvoril z jeho rebra, aby 
poznala svoju  závislosť na mužovi a pod
danosť jeho vedeniu. Keďže Písmo chce 
ženám poddanosť obľahčiť, rozkazuje m u
žom, aby svoju vládu a svoje právo v y 
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konávali nežne a s láskou. „M užovia, p re
ukazujte úctu  ženském u pokoleniu ako 
slabšiemu, ako spoludedičkám  m ilosti ži
vota.“ (I. Peter 3, 7.)

Tretí účinok m anželstva je  rodenie a 
výchova dobrých detí. Je  to veľká česť 
pre m anželov, že ich Boh volá  za spolu
pracovníkov, keď chce rozmnožiť počet 
vyvolených duší, k to ré  by ho chválily  a 
oslavovaly vo večnosti. Zbožní kresťan
skí rodičia sa nem odlia len  o dobré deti, 
ale obetujú ich od prvého dňa života Bohu 
a prosia o pomoc vo veľkých a zodpoved
ných úlohách výchovy. M atka sv. Ber
narda b rávala  svoje novonarodené deti 
na ram ená a obetovala ich Spasiteľovi. 
Od tej chvíle ich m ilovala s bázňou ako 
Bohu zasvätené, Bohom jej sverené ne 
beské bytosti. Boh ju  za to odm enil a po
žehnal, lebo v še tky  jej deti sú svätým i.

Rodičia m ajú povinnosť čo m ožno n a j
skoršie rozprávať dieťaťu o milom Pánu 
Bohu, o nebi, aby mu čím najskôr vštepili 
do srdca lásku k  Bohu a bázeň Božiu. 
Veľmi vážne chápala túto úlohu m atka 
sv. Ľudovíta, kráľa francúzskeho. Často 
mu hovorievala: „Radšej by som ťa videla 
m ŕtveho, ako spáchať čo len jed iný  ťažký 
hriech.“ Ľudovít si dobre zapam ätal slová,
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denne si ich pripom ínal a usiloval sa po
dľa nich žiť.

Podľa sv. Pavla úlohou žien je  starať 
sa o rodinu a domácnosť. Aj Šalam ún pri
pisuje rodinné šťastie žene silnej, k torú 
tak výstižne opisuje v  knihe Prísloví. 
M anžel svojou prácou a činnosťou za
obstaráva prostriedky, potrebné na von
kajšie  rodinné potreby, ako byt, oblek, 
stravu  a potreby denného života. Stavia 
rodičovský dom, v  ktorom  môže rodina bý
vať, žiť a sa rozvíjať. Je  h lavou rodiny 
a kráľom  domu. M anželka zas riadi život 
v dome. Stará sa o poriadok a čistotu, 
o vzájom nú lásku a trpezlivosť, o zbožnosť 
a bázeň Božiu v  dome a rodine. Reč, k to 
rou sa rozpráva v rodine a v  ktorej sa zračí 
vnútorný  život rodiny, sa volá m aterinskou 
rečou. Žena je srdcom rodiny a kňažnou 
domu. Muž i žena m ajú Bohom vym edze
né p ráva  a povinnosti v  rodine. Čím sú 
oba zbožnejší a nábožnejší, tým lepšie 
a vernejšie  plnia svoje rodinné povinnosti 
a úlohy.

Kedysi bolo hanbou nemať v  m anžel
stve deti a početná rodina bola pokladaná 
za požehnanie Božie. V  novších časoch 
preniká aj do kresťanských rodín pohan
ská zásada nemať deti alebo len  jedno, 
dve. Čo Boh ustanovil na  rodenie a v ý 
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chovu detí, to m anželia zneužívajú pre 
svoju osobnú rozkoš a najrozm anitejším i 
spôsobmi zam edzujú počatie detí. Pom aly 
sa stáva hanbou, najm ä medzi takzvaným i 
inteligentm i, keď m ajú viac detí. Treba 
však pamätať, že čo je  pred  svetom  han 
bou, to býva pred  Bohom slávou a n a 
opak. Keď Boh deti požehná, iste pomôže, 
aby rodina hladom  nezahynula.

A teraz ešte niekoľko slov o svadobnom  
dni. Dal by Boh, aby Jeho  božský Syn 
nechýbal ani na jednej svadbe. Potom by 
víno pokoja a radosti nikdy nechýbalo 
v rodinách. Kto chce mať v m anželstve 
šťastie a Božie požehnanie, musí mať 
v deň sobáša pred očami svätosť a hod
nosť tejto  sviatosti, musí si uvedomiť, že 
svadobný deň je veľmi m ilostivý deň, 
v ktorom  novom anželia prijm u tri sv ia
tosti, sviatosť pokánia, Sviatosť O ltárnu 
a sviatosť m anželstva. Len raz prijm e člo
vek  sviatosť m anželstva, a to v  deň svad
by. Či teda m anželia nem ajú vážne pri
praviť svoje  duše na tento deň tak  isto, 
ako sa vážne a dlho prip ravu jú  dietky  na 
deň prvého svätého prijím ania? M iesto 
toho však  počas p ríp ravy  na svadbu, ba 
aj v sam otný svadobný deň, sa často veľmi 
málo myslí na vážnosť dňa. Pri svadobnej 
hostine, pri m uzike a tanci, pri jedení a
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pití, pri rozhovoroch a zábave prihodia 
sa často neporiadky, ba zrejm é rozpusti
losti, neslušnosti a nem ravnosti, najm ä 
v rečiach  a piesňach, takže sa naozaj ne 
možno čudovať, keď takém u dňu chýba 
Božie požehnanie. Sv. Gregor N azianský 
spomína, že za jeho čias bolo zvykom  
každoročne osláviť výročný  deň svadby. 
M ojím želaním  a radou by bolo obnoviť 
tento starý, dobrý zvyk, aby m anželia vo 
výročný deň svadby pristúpili ku sv. spo
vedi a sv. prijím aniu a prosili Boha o ob
novenie m ilostí a požehnaní, plynúcich 
zo sviatosti m anželstva. Poučení životný
mi skúsenosťam i, m ali by si s času na čas 
obnoviť predsavzatia  svadobného dňa a 
ich prehĺbiť a zdokonaliť. Tým opäť ožijú 
v Bohu a Jeho milosti, načerpajú  novej 
sily a odvahy, aby povinnosti m anželstva 
radi a verne  plnili, aby nám ahy a starosti 
m anželstva trpezlivo a úspešne znášali.

K a p i t o l a  d v a d s i a t a  d e v i a t a .

Slovo vdovám .

S v. Pavol napom ína svojho učeníka Ti
m otea a v  ňom všetkých  duchovných: 

„Cti si vdovy, k toré sú naozaj vdovam i.“ 
(I. Tim. 5, 3.) V dova je naozaj vdovou
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vtedy, keď nielen  podľa vonkajších  okol
ností, ale aj srdcom  a duchom  je  vdova, 
t. j. musí byť neochvejne rozhodnutá až 
do konca svojho života žiť svätým  a či
stým vdovstvom . Vdovy, k to ré  čakajú  len 
na príležitosť, aby sa opäť vydaly , nie 
sú vdovam i, ale srdcom  a vôľou sú sv ia
zané s mužmi. Keby sa n iek torá  vdova 
ešte zvláštnym  sľubom zaviazala, že chce 
až do smrti žiť čisto a bohumilo, tým  by 
v očiach Božích zvýšila hodnotu svojho 
vdovstva. Sv. A ugustín  radí všetkým  
vdovám, aby taký  sľub urobily. Iný cir
kevný učiteľ ide ešte ďalej, radí všetkým  
manželkám, aby urobily  sľub, že v  prípa
de m anželovej sm rti ostanú vdovam i na
vždy. Radu obidvoch učiteľov aj ja  od
porúčam, ale si želám, aby všetci, k torí 
chcú radu  nasledovať, sa na jp rv  sve
domito a dlhšie skúmali, či m ajú k  tomu 
dosť sily a dobrej vôle, ďalej nech prosia 
Boha o radu a osvietenie rozum u a nech 
sa poradia so zbožným a skúseným  spo
vedníkom.

V dova je  aj podľa srdca vdovou, keď 
nemyslí na nový vydaj, ale na to, aby sa 
m ohla venovať slobodnej a nedelenej Bo
žej láske, úcte a službe. Keď len  preto 
chce byť vdovou, aby m ohla deťom n e
chať celý m ajetok, alebo pre  iný, čisto
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ľudský ohľad, za to ju  nečaká n ijaká 
zvláštna Božia odmena. Boh odm ieňa len 
to, čo je  naozaj z lásky  k Nem u urobené.

O pravdivá vdova sa m á zdržovať svet
ských zábav a iných potešení. Vdova, 
k torá m á rada zaliečam e, v lastné obdivo
van ie  a dobre jej padnú pozornosti so 
strany  mužov, k to rá  je na všetkých  taneč
ných zábavách a iných príležitostiach, 
k to rá  sa nápadne oblieka a maľuje, nie je 
opravdivou vdovou. O pravdivá vdova 
žije utiahnuto, m iluje prostotu  a skrom 
nosť. Nehľadí na úctu  a ľudské reči, ale 
na to, aby sa Bohu ľúbila.

A k má vdova m alé deti, k toré potrebujú 
ešte výchovu a vedenie, m á sa venovať 
tejto  svojej úlohe so všetkou  horlivosťou 
a starostlivosťou. O vdovách hovorí sv. 
Pavol: „Lebo kto sa nestará  o svojich a 
najm ä o domácich, zaprel v ieru  a horší 
je od pohana.“ (I. Tim. 5, 8.)

Keď sú už vše tky  deti zaopatrené a do
spelé, potom má vdova všetko svoje m y
slenie a starosti venovať svojm u nábožen
skému, duchovném u životu, aby v  nej 
stále vzrastala  láska k  Bohu. Podľa mož
nosti má sa zúčastňovať na skutkoch k re 
sťanskej lásky  k bližnému, z lásky  k Bohu 
má spolupracovať s apoštolskou horlivo
sťou v  cirkevných a svetských sociálnych
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spolkoch a ustanovizniach svojej farnosti. 
Iným ženám m á byť žiarivým  príkladom  
vkusnou prostotou svojich šiat, skrom no
sťou a láskavosťou svojho vystupovania, 
pozornosťou, vážnosťou a dôstojnosťou 
svojich slov, ovládaním  a m ravnosťou 
svojich očú a svojím  opravdivým , h lbo
kým  náboženským  životom. O zajstná 
vdova sa podobá fialke v  záhrade Cirkvi, 
ktorá dychom  zbožnosti šíri príjem nú 
vôňu. Fialová, tm avá farba značí vážnosť 
a pokánie. Podobná skry tej, rozkvitnutej 
fialke, ozajstná vdova m iluje tichosť a 
utiahnutosť, aby zachránila  svoje  srdce 
pred hukom  sveta a pokušeniam i, k toré 
ju  vábia, ako bohatstvo, svetská sláva a 
pozemská láska. N epohoršuje sa nad vdo
vami, k toré azda d ruhý  alebo tre tí raz 
vstupujú  do m anželstva. Vie, že to v  u rči
tých prípadoch môže byť celkom  isto 
vôľa Božia.

K a p i t o l a  t r i d s i a t a .

Dôstojnosť panenstva.

Naša duchovná m atka, svä tá  katolícka 
Cirkev, k to rá  v  láske objím a všetky  

svoje dietky, pestu je a odporúča najm ä
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panenstvo, ten  vznešený spôsob života, 
o ktorom  sám Spasiteľ hovorí: „Nie všetci 
chápu toto slovo, ale len tí, k torým  je to 
dané.“ (Mat. 19, 11.) K panenstvu  patria 
všetky tie osoby, ktoré si vážne p redsa
vzaly alebo sa aj sľubom zaviazaly z lásky 
k Bohu zrieknuť sa m anželstva, telo a 
dušu chrániť pred každým  hriechom  ne
čistoty, či už m yšlienkou, slovom alebo 
skutkom , jedine Bohu darovať lásku svoj
ho srdca, čiže v  smrteľnom tele viesť 
anjelský život.

Panenská čistota je  čnosť, k torú  tak  
veľmi m iloval Spasiteľ, že len z na jč iste j
šej Panny M árie chcel prijať ľudskú p ri
rodzenosť, že panenskou čistotou vyn ika
júceho apoštola Ján a  si vyvolil za svojho 
m iláčka, len  jem u dovolil pri poslednej 
večeri, aby spočíval na Jeho  hrudi, a je 
dine jem u sveril Svoju panenskú M atku. 
Panenstvo je teda jedna z čností, k torú 
Spasiteľ najväčšm i m iloval, je  to najvzne
šenejšia  čnosť Jeho  M atky a najzásluž
nejšia  čnosť najm ilšieho učeníka Jána. Je  
pravda, že táto  čnosť musí prejsť vysilu 
júcimi skúškam i, musí prekonať veľa p re
kážok a pokušení, ba slovam i sa nedá 
vôbec vylíčiť, aký ťažký boj musí niekedy 
vybojovať. A le aká slávna koruna víťaz
stva, aká nevýslovná blaženosť čaká pa



256 Filotea III.

nenské duše v  nebi! Sú to radosti, k to ré  
prevyšujú  blaženosť všetkých  nebešťanov, 
nebeská úcta, k torej sa len  im dostane. 
„Budú spievať novú p ieseň“, hovorí sv. 
Ján, k to rý  vše tky  poznatky svojich tajom 
stiev čerpal zo srdca Ježišovho. N ová 
pieseň, akú n ijaký  nebeský sbor nem ôže 
spievať, pieseň, k torou — hovorí svätý  
Augustín — Boha radostnejšie  chvália  a 
uctievajú, lebo čistejšie za N eho na zemi 
žili. Panenským  dušiam  Boh ukáže v rúc
nejšie a nežnejšie svoju  o tcovskú dobrotu, 
lebo Ho hlbšie a v rúcnejšie  m ilovaly. 
A njelská čistota srdca ich vedie  do n a j
dôvernejšej pospolitosti s Bohom a to je 
zárukou najvyššej blaženosti. Aj iní budú 
nasledovať Baránka, ale len  natoľko, na
koľko im to bude dovolené. Panenské 
duše budú nasledovať Baránka kam koľvek 
len pôjde, lebo na zemi Ho nasledovaly  
v  panenskej čistote a tým  sa mu staly 
podobnými.

Panenstvo pozdvihuje človeka nad jeho 
prirodzenosť, robí ho podobným  anjelom  
v nebi, získava m u vo význačnej m iere 
lásku a priateľstvo V ykupiteľovo, p rivá
dza ho k  zvláštnej dôvernosti s nebeským i 
anjelmi. Je  to stav, k to rý  si v  prvých  k re 
sťanských storočiach vysoko vážili, c ir
kevní otcovia najväčším i chválam i osla-
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vovali a všetci svätí odporúčali ako prvý  
prostriedok k  dosiahnutiu  vysokej k re 
sťanskej dokonalosti.

M nožstvo kresťanov, k torí sa v  prvom  
a druhom  storočí Cirkvi zasvätili panen
stvu, spom ína m učeník Ju stín  v  liste rím 
skemu cisárovi: „Možno vidieť veľa k re 
sťanov šesťdesiat- a sedem desiatročných, 
ktorí od svojej najú tle jšej m ladosti nasle
dovali stále učenie Ježiša  K rista a  pritom  
žili v  neporušenej, svätej čisto te.“ Svätý 
C yprian, biskup a m učeník z Kartága, píše: 
„Svet je  p lný kresťanov, k torí oslavujú  
panenskú čistotu.“ Ten istý  svätý  píše: 
„Panny sú najk ra jšie  a najm ilšie kvety  
v záhrade Cirkvi, na jvyvolenejšie  ovečky 
stáda Kristovho, na ju tešenejšia  podoba 
Jeho svätosti, najdokonalejšie  m ajstrov
ské dielo Jeho  Božej m ilosti.“ Sv. H iero
nym chváli panenstvo takto: „Syn Boží 
sa zjavil na tejto  zemi a založil novú 
rodinu, aby aj na zemi mal anjelov, k torí 
by sa mu klaňali, ako sa mu k laňajú  anjeli 
v nebi. Panenstvo tak  nadchlo Syna Bo
žieho, že len z Panny sa chcel narodiť. On 
sám je panenský, celá Jeho  rodina je  pa
nenská.“

Panenstvo je  stav, k to rý  si v  prvých 
a všetkých  storočiach Cirkvi vyvolily  ti
síce a tisíce kresťanov obojeho pohlavia,
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hoci pre svoju  vznešenosť môže sa voliť 
a uchovať len  zvláštnou milosťou Božou.

Aké veľké a vznešené je Bohu zasvä
tené panenstvo, tak  isto je  od sveta  za
vrhované, podozrievané a podceňované. 
Isteže nem ravní, láskou a rozkošou do 
čisto zem ských pôžitkov a do bahna pustej 
sm yselnosti ponorení ľudia nem ôžu po
chopiť a poznať vznešenosť a hodnotu pa
nenstva. D uchovné oči takých  ľudí sú 
choré. Tak ako oko nočného v táka  n e 
môže zniesť denné svetlo, tak  isto sm y
selní, telesným  rozkošiam  oddaní ľudia 
nemôžu zniesť nebeský  jas panenskej 
čistoty. O dvracajú  svoj zrak, aby sa m oh
li oddať skutkom  noci a kniežaťu tem 
nosti.

Kresťanská panna! Keď sa v tvojom  
srdci pohne túžba a žiadosť za vyšším  
životom, keď svoj celý život len  Bohu, 
pre Neho, pomoci a obrodeniu bližných 
chceš obetovať, keď sa z ideálnych príčin 
rozhodneš navždy sa zrieknuť m anželstva, 
keď ťa láska k  Spasiteľovi neodolateľne 
ťahá, potom šťastná duša, si nie stvorená 
pre telesné trápenie, ale Boh ťa povolal 
k  niečom u lepšiem u a vyššiem u. Pestuj 
a chráň si túto milosť! Tvoju dušu čaká 
Ženích, k torého ani najnežnejšia  pozem 
ská láska nikdy nenahradí. Zemská, keď
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aj čistá láska, je  len tem ný, slabý plam eň 
oproti tej nebeskej žiare, k torú  zapaľuje 
Kristus v čistých, Jem u zasvätených du 
šiach. Telesné radosti sa ľahko zakalia 
a zničia bolesťou a utrpením . A však du
ševné radosti panenskej duše, útechy, 
ktoré zakusuje, obetovania, ktorým i sa 
odovzdáva, plnosť nedelenej lásky, ktorou 
sa nebu zasväcuje, všetky  tieto milosti 
a výsady panenského života vyv iera jú  
z nadzem ských pram eňov, ktoré nič po
zemského nemôže zakaliť. Láska k Spa
siteľovi je ohniskom  všetkých  želaní, 
žriedlo všetkých  radostí, cieľ všetkého 
úsilia, posila vo všetkých  prácach a ú te 
cha v každom utrpení.





Č A S Ť  IV.

Pokušenia a ťažkosti 
v nútorného náboženského života.



Z hlbín volám k Tebe, Pane, 
Pane, vypočuj volanie moje!

Žalm 129.



K a p i t o l a  p r vá .

Prekonávanie ľudských ohľadov.

D rahá Filotea, len čo sa tvoji známi do
zvedia, že si sa rozhodla žiť doko

nalejším  náboženským  životom, začnú si 
robiť poznámky. Začnú na teba vplývať 
zaliečavým i alebo pohrdlivým i rečami. 
Horší z nich označia tvoj zm enený spôsob 
života za svätuškárstvo a nerozum  a budú 
sa z toho uškŕňať. Povedia, že si nepo
chodila v  spoločnosti, že si v spoločnosti 
bola nem ožná a preto si sa u tiah la a v e 
dieš naoko zbožný život. Tvoji priatelia  
sa pousilujú vplývať na teba všetkým i 
možnými radam i a spôsobmi. „Ty s tvo 
jimi nábožným i m yšlienkam i prídeš cel
kom o rozum, stra tíš  zdravý úsudok, s ta 
neš sa ľuďom neznesiteľnou, m árne sa 
trýzniš a predčasne ostarieš. Poškodíš 
svojm u povolaniu, zam estnaniu a práci.“ 
Takto a podobne budú hovoriť. Sú p re
svedčení, že vo svete treba  žiť so svetom  
a že človek môže byť spasený aj pri m en
šej nám ahe a bez m nohých ceremónií.
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Drahá Filotea, to všetko  je  len hlúpe, 
prázdne m látenie slam y. Im nejde vôbec 
o tvo je zdravie, tvoj osoh a tvo je  záujm y, 
Tu platí slovo Spasiteľovo: „Keby ste boli 
zo sveta, svet by m iloval, čo je jeho; ale 
keďže nie ste zo sveta, ja  som vás zo 
sveta vyvolil, preto  vás svet nenávid í.“ 
(Ján 15, 19.) Keď niekto polovicu alebo 
celú noc stráv i pri zábave, nič sa proti 
tomu nenam ieta a dobrí p ria telia  sa o to 
vôbec nezaujím ajú. Keď však  zbožní ľu
dia čo len  pol hodiny venu jú  rozjím aniu, 
alebo len  trochu včaššie vstanú , ako je 
zvykom, aby prišli na sv. omšu a na sv. 
prijím anie, hneď to nazvú preháňaním  
a náboženskou prepiatosťou. Svet je n e 
spravodlivý sudca. K svojim  deťom je 
vždy m ierny a láskavý, oproti deťom Bo
žím je však  nem ilosrdne prísny.

S bezbožným  svetom  len  v tedy  môžeme 
žiť v  pokoji, keď sme ochotní vrhnúť sa 
s ním do večného zatratenia. Svet nem ož
no nikdy uspokojiť, lebo je nestá ly  a 
strannícky. To má na m ysli aj Spasiteľ, 
keď hovorí: „Prišiel Ján , nejedával ani 
nepíjal a hovoria: M á diabolstvo. Prišiel 
Syn človeka, je a pije  a hovoria: Hľa, 
človek pažravý  a p ijan  vína, priateľ m ýt
nikov a hriešn ikov .“ (Mat. 11, 18, 19.) Je  
to už naozaj pravda. A k sme raz povoľní
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svetu a s ním sa zabávam e a smejeme, 
pohorší sa na nás. A k tak  nerobím e, na
zve nás pokrytcam i, svätuškárm i a nábo
ženským i prepiatcam i. Keď sa oddáme 
radosti a zábave, povie, že sme roztopašní. 
Keď sa cvičíme v  um ŕtvovaní a sebaovlá
daní, povie, že sme priveľm i smutní a 
tvrdohlaví. V  našich chybách a nedoko
nalostiach vidí hneď hriech a zlomyseľ
nosť, z našich ľahkých h riechov robí hneď 
ťažké hriechy. A k sme len trochu dlhšie 
v spovednici, už sa svet čuduje, čo tam 
máme toľko hovoriť. A k sme tam zas len  
krátko, už upodozrievajú, že sme sa sotva 
zo všetkého vyspovedali. A k m áš vážnu 
známosť a chceš sa vydať, vyčíta jú  ti, že 
sa s mužmi vláčiš; ak však  sa rozhodneš 
nevydať a venovať sa v  panenskom  stave 
až do smrti službe bližného, nadajú  ti do 
starých  dievok, k to rá  je len preto pobož
ná, že sa nem ohla vydať.

Drahá Filotea, nechaj zaslepený a slepý 
svet kráčať svojou cestou a kritizovať, 
ako len  chce. O staň verná  dobrým  pred
savzatiam  a nem eň nič zo svojich roz
hodnutí. V ytrvalosť ukáže, či predsavza
tie bolo vážne alebo nie, či to bolo dobre, 
že si sa zasvätila Bohu a chceš viesť 
prísnejší náboženský život. Čo nie je  váž
ne, to nem á dlhého trvania, to sa rozply
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nie ako para. O pravdivá čnosť je pevná 
a vytrvalá.

Konečne je to celkom  dobre, keď tvoju  
novú horlivosť v  náboženskom  živote 
hneď na začiatku napádajú  a potupujú. 
Núti ťa to hneď na začiatku vynaložiť 
väčšie sily a tvo ja  zbožnosť dostáva tým 
pevnejšie základy. N ebudeš si na nej p ri
veľmi zakladať a tak  sa ochrániš pýchy 
a sam olásky. Ty si ukrižovaná svetu a 
svet bude ukrižovaný tebe, t. j. z lásky 
k  Spasiteľovi a jeho krížu bude ti svet 
m ŕtvym  tak, ako aj ty, čo učeníčka a na 
sledovníčka Ježiša Krista, si pre svet cel
kom a úplne um rela.

K a p i t o l a  d r u h á .

Odvaha a dôvera
v ťažkostiach náboženského života.

I keď je  denné svetlo na pohľad krásne 
a príjem né, predsa len  oslepuje oči a 

pôsobí bolesť, keď sme dlhšie boli vo 
tme. Kto ide do cudziny, cíti sa tam  neisto 
a cudzo, kým  sa neoboznám i s tam ojším i 
ľuďmi, i keď sú to azda ľudia veľmi p ria
teľskí a milí. Tak isto aj v  tvojom  vnútri 
pre obrat k prísnejšiem u nábožném u živo
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tu povstanú niektoré ťažkosti a neistoty, 
ba aj boje a útoky. Posilnená milosťou 
Božou, rázne si sa rozhodla zanechať 
všetky  m árnosti a hlúposti tohto sveta. 
Predsa daj pozor! Keď nasledujem e vo la
nie milosti a celkom  sa zasvätím e Bohu 
a jeho službe, obdarí nás na začiatku 
väčším i dobram i a láskavosťou, aby nás 
získal pre nový, vznešenejší život. Naplní 
dušu neopisateľnou radosťou a blaženým  
oduševnením . Duša dostane chuť a záľubu 
vo vnútornom  živote a utiahnutosti, um ŕt
vovaní a sebazpieraní. Čím väčšm i však 
duša pokračuje vo svojom  čnostnom  ži
vote, tým  väčšm i jej dáva Boh poznať 
chyby a poblúdenia. S času na čas zaľahne 
na ňu pocit sm útku a opustenosti. A k to 
na teba príde, buď len  trpezlivá. Taký 
sm útok nie je zlý. V šetko nové je neisté, 
nam áhavé a ťažké, kým  si človek na to 
zvykne. Len čo si však  prvé ťažkosti p re 
mohla, nájdeš v  novom  živote stonásobné 
radosti a vnú torný  pokoj. Zo začiatku 
budeš azda smutná, že si sa zriekla toľ
kých príjem ností a pohodlia, toľkých p ria
teľov a spoločnosti. Či by si p redsa len 
radšej požívala zdanlivé radosti sveta, aby 
si potom stra tila  nepom inuteľné radosti 
nebeské? N edaj sa klam ať slabou chvíľou 
a zdaním, ale mysli a nasleduj to, o čom
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ťa učí neom ylná viera. Pros Boha detsky 
a dôverne, aby ti dal sily a svetla. O svieti 
a ukáže ti správnu cestu. V er mi, ak v y 
trváš v  dôvere  a ostaneš sm elá a silná 
v boji, čoskoro ti svä tá  radosť naplní 
srdce a spoznáš, že všetko, čo svet môže 
dať pod menom radosti, je  len  ocot a žlč 
v srovnaní s medom  svätej radosti, k to rý  
dáva Boh. Jeden  deň prežitý  s Bohom je 
hodnejší ako tisíc, p režitých so svetom .

Hoci si odvážna a smelá, predsa len 
hora kresťanskej dokonalosti sa ti môže 
zdať privysokou. Azda si aj vzdychneš: 
„Bože, či budem  mať dosť síl na výstup?“ 
N edaj sa však  znechutiť a naľakať. Pozri 
len na m alé včielky. Tiež nem ôžu hneď 
po vyliahnutí vyletieť na lúky  a kvety . 
N ajprv  sa m usia živiť medom, k to rý  iné 
včielky pre ne pripravily . Tak vy rastú  a 
zosilnejú a po čase aj ony m ôžu lietať 
a sbierať med. Aj m y na začiatku duchov
ného života sme m alí a slabí, nemôžeme 
sa hneď pustiť na cestu, čo vedie  na horu 
dokonalosti, aby sme hneď dosiahli kon
čiar. A k však  ostanem e nezlom ní vo svo
jom predsavzatí, pom aly zosilniem e a po
kročíme. N arastú  nám  kríd la  a jedného 
dňa vyletím e ako duchovné včielky  za 
svojím  cieľom. Kým sme však  ešte tak  
ďaleko nedošli, posilňujm e sa medom  du
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chovného čítania, k to rý  nám  zanechali 
starí a skúsení zbožní ľudia.

K a p i t o l a  t r e t i a .

Pokušenia vo všeobecnosti.

V  Sirachovej knihe nás napom ína Duch 
Svätý: „Ak sa chceš oddať službe 

Božej, prichystaj sa na pokušenia.“ (Sir. 
2, 1.) Satan, svet, t. j. od Boha odvrátené 
a ku zemským  veciam  obrátené okolie 
človeka, dedičným  hriechom  ku  zlému 
naklonené ľudské telo p rip ravu jú  duši 
pokušenia, totiž vábia  a podnecujú ju  ku 
hriechu. Pokušenia m ajú  obyčajne nasle
dovný priebeh: N ajprv  vznikne m yšlienka 
na zlé, často doprevádzaná živou obrazo
tvornosťou. N a to prichádza záľuba alebo 
nevoľa s predstavovaným  zlom. Potom 
nasleduje súhlas alebo nesúhlas vôle 
s hriechom . Každý pád do hriechu má 
teda tri stupne: pokušenia, záľubu a sú 
hlas. Záľubou sa hriech začína a súhlasom  
končí.

Pokušenie samo ešte nie je  hriechom. 
Keby pokušenie k  hriechu trvalo hoci po 
celý život, predsa by sme sa ešte nem useli 
znepáčiť Bohu. Počas pokušenia sme totiž
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ešte nie v činnosti, sme len  podnecovaní , 
vábení a ťahaní. A k nem ám e nijakej zá
ľuby a ochoty ku predm etu pokušenia, 
v tedy sa nebojm e Božieho trestu . Sv. Pa
vol apoštol bol dlhší čas pokúšaný te les
nosťou, ale pred  Bohom ničoho nestratil 
zo svojho dobrého m ena, ba práve v y 
trvalosť a trpezlivosť v  spom enutých po
kušeniach slúžila na oslavu Boha.

Keď teda prídu pokušenia, ostaň len 
silná a pevná, nedaj sa zastrašiť. Ešte ťa 
neprem ohly a ešte si nezhrešila, len  ak 
sú ti protivné, nepríjem né a nemilé, kým  
sú ti na  ťarchu a nie na potešenie. Cítiť 
pokušenia ešte neznam ená s nimi súhlasiť. 
Č lovek môže cítiť pokušenia a predsa mu 
môžu byť veľmi nem ilé a obťažné. A však 
neľúbosť a odpor proti pokušeniu p restá 
va, len  čo začína záľuba v  predm ete po
kušenia. Záľuba je  totiž začiatok súhlasu. 
Kým sú nám  teda pokušenia nepríjem né 
a odporné, ani v najm enšom  nám  nemôžu 
škodiť i keby akokoľvek dlho trvaly.

Co sa týka pocitu slasti, k to rý  môže byť 
proti našej vôli spojený s pokušením , tre 
ba si uvedomiť, že máme dvojaké hnutia, 
jedno nižšie — sm yslové, a druhé vyššie 
— duchovné. Nižšie, sm yslové hnutie  ná
sledkom dedičného hriechu sa viac kloní 
k zlému. Môže sa preto stať, že nižšia časť



Pokušenia 271

duše pociťuje istú slasť bez súhlasu vyššej 
časti, slobodnej vôle, ba n iekedy celkom 
proti nej. Toto je  ten  boj a rozdelenie, 
o ktorom  píše sv. Pavol: „Mám zaľúbenie 
v zákone Božom podľa vnútorného člo
veka, no vidím druhý zákon vo svojich 
údoch, k to rý  bojuje proti zákonu m ojej 
mysli a uvádza m a do zajatia  pod zákon 
hriechu, k to rý  je  v  m ojich údoch. J a  ne
šťastný človek! Ktože ma vyslobodí z toh
to smrteľného tela?“ (Rim. 7, 22, 24.)

Drahá Filotea, neznepokojuj sa pokuše
niami i keby  boly akokoľvek ťažké. Boh 
nedovolí pokúšať nad sily. Keď vôľa odo
prie súhlas s pokušením  a spojenou sla
sťou, nikdy sa neprehrešíš proti Bohu. Ak 
nejaký  človek leží nevládne na zemi a 
nevidieť na ňom nijakého znaku života, 
chopíme ho za ruku  a skúm am e mu 
pulz, či mu srdce bije. A k pobadám e čo 
len  najnepatrnejší pohyb, vieme, že človek 
žije a možno ho vhodným  zákrokom  pri
viesť k  životu. N aša duša pri pokušeniach 
sa zdá tiež bez sily a bezmocná. A k chce
me vedieť, ako je  to s ňou, položme ruku 
na duchovné srdce, na vôľu, aby sme 
videli, či je  za pokušenie alebo proti 
nemu. Ak sa usiluje zachovať prikázanie 
Božie tak, že odporuje súhlasiť s pokuše
ním a s ním spojenou slasťou, v tedy  duša
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žije, ešte m á lásku  k  Bohu. V tedy ešte 
vy trvalou  a vrúcnou m odlitbou a prijatím  
svätých sviatostí môžem e nadobudnúť 
novú silu pre spásu svojej duše.

Na lepšie porozum enie týchto slov ti 
spomeniem boj, k to rý  vo veľmi ťažkom 
pokušení m usela vybojovať sv. K atarína 
Sienská. Boh dovolil pokúšať túto svätú  
pannu najhanobnejším i pokušeniam i, len 
dotknúť sa jej nesm el. Satan sa jej ukázal 
ako vábivá, k rásna  bytosť a dvojsm ysel
nými rečam i a hanebným i návrhm i chcel 
získať jej srdce k  nečistote. Smyslami a 
obrazotvornosťou našiel cestu do duše 
a zdalo sa, ako by táto  bola úplne v  jeho 
moci, čo doznáva sam a sv. K atarína. J e 
dine jej vôľa ostala  slobodná a posilnená 
Božou m ilosťou odporovala všetkým  po
kušeniam  telesnosti a sm yselnosti. Boj 
trval dlhší čas. Jedného dňa sa jej ukázal 
Spasiteľ a ona sa Ho spýtala:

— Kde si bol, môj Pane, keď m oje srdce 
bolo plné tem noty a nečistoty?

— Dcéra, v  tvojom  srdci som bol.
— Ako si m ohol byť v  mojom srdci, 

keď v  ňom bolo toľko nečistoty?
— Povedz, boly ti tie nečisté m yšlienky 

na radosť, alebo ti pôsobily bolesť?
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— Zapríčinily mi najhlbšie u trpenie a 
smútok.

— A  kto bol, kto vložil odpor a sm útok 
z pokušenia do tvojho srdca? Či nie ja, 
k torý som bol v  tvojej duši? Ver mi, m ilá 
dcéra, keby som tam nebol býval, boly 
by ťa m yšlienky celkom  prem ohly. Vôľa 
by ich bola s radosťou prijala, boly by 
vnikly do duše a ju  usm rtily. Keďže som 
však bol v  tvojom  srdci, vnukol som mu 
neľúbosť a odpor proti pokušeniam . Tvoja 
ošklivosť z hriechu a nespokojnosť so 
sebou stále vzrastala, lebo si nebola schop
ná urobiť všetko proti pokušeniu, čo by 
si bola chcela urobiť. Preto ti boly m uky 
na zásluhu pre nebo, bohatým  duševným  
ziskom a veľkým  prírastkom  v  čnosti a 
sile.

Drahá Filotea, vidíš, ako pokušenia a 
slasti vn ik ly  až do srdca a obkolesily vôľu. 
Táto však  ustavične sa vzpierala neľúbo
sťou, odporom, ošklivením  si zlých našep
kávaní dať súhlas k  hriechu. Bože, aká 
veľká je  bolesť a sm útok duše, k to rá  ťa 
m iluje a nevie, či si pri nej alebo nie, či 
Tvoja láska v  nej vyhasla  alebo nie! To 
práve je vrchol dokonalosti nebeskej 
lásky, že pobáda m ilujúceho, aby bojoval 
a trpel z lásky bez toho, že by vedel, či 
má už lásku, za k torú  bojuje a trpí.



274 Filotea IV.

K a p i t o l a  š t v r t á .

Boj s ťa žkým  pokušením .

Drahá Filotea, ak pocítiš pokušenie, 
urob ako m alé deti. Keď zbadajú ne 

bezpečenstvo, bežia ku svojm u otcovi a 
m atke, alebo ich aspoň vo lajú  na pomoc. 
Tak aj ty  musíš bežať k  Bohu a prosiť Ho 
o ochranu a pomoc. Spasiteľ to radí: „M od
lite sa, aby ste neupadli do pokušenia.“ 
(Mat. 26, 41.)

Ak zbadáš, že pokušenie ďalej trvá, ba 
sa ešte vzm áha, choď v  duchu k  nohám  
kríža. Objím  kríž, pohliadni na ukrižova
ného Spasiteľa, uisť Ho, že nikdy a nijako 
nechceš súhlasiť s pokušením , pros Ho 
o pomoc a opakuj opäť uistenie, že ne 
chceš dobrovoľne súhlasiť s pokušením . 
Rob to dovtedy, kým  ťa pokušenie nepo
minie. Nem ysli pritom  na pokušenie, ale 
hľad stále na Spasiteľa, k torí hľadí s neko
nečnou láskou na  teba  s kríža. Keby si 
si chcela pokušenie predstaviť, ľahko by 
si sa m ohla pomýliť.

Odvráť svojho ducha od pokušenia n e 
jakým  dobrým  a príjem ným  zamestnaním. 
To ťa bude stále  väčšm i zaujímať a po
tláčať pokušenie s jeho m yšlienkam i a 
predstavam i.
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N ajlepší prostriedok proti pokušeniam  
máš v  tom, že všetko úprim ne a o tvorene 
povieš svojm u spovedníkovi, že mu od
halíš všetky  nebezpečné hnutia, pocity 
a nálady. Prvé, čo chce zlý duch dosiahnuť 
na duši, k to rú  chce zviesť na hriech, je  
úplné m lčanie. Boh však  chce, aby sme 
všetky vnuknutia  a pobádania jeho m ilo
sti, v še tky  vnútorné boje a pokušenia 
zjavili svojim  duchovným  predstaveným  
alebo svojm u spovedníkovi.

Ak však  predsa n iektoré pokušenie ne
možno zahnať, nič neostáva, len  si ho 
nevšimnúť s uistením , že vedom e a dobro
voľne nechceš s ním súhlasiť. Ako nemôže 
vzniknúť m anželstvo tam, kde jedna strán 
ka povie svoje nie, tak  isto nemôže byť 
hriechu, kde duša proti pokušeniu hovorí 
nie.

Pri pokušeniach sa nedávaj do veľkého 
vyjednávania so svojím  nepriateľom . O d
povedaj mu jediným  slovom Spasiteľo
vým: „Odstúp odo mňa, satan, jedine Bohu 
sa chcem  klaňať, jedine Jem u chcem slú
žiť.“ Horlivá, bohabojná duša sa v  poku
šení ponáhľa k  Ježišovi, svojm u ženíchovi, 
uisťuje Ho o svojej láske a vernosti a sľu
buje, že jem u jediném u chce navždy a 
večne patriť.
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K a p i t o l a  p i a t a .

Boj s ľahkým pokušením.

H oci boj s ťažkými pokušeniam i stup
ňuje sily duše a tým je  pre čnostný 

život veľmi osožný, predsa boj a prem á
hanie drobných, každodenných pokušení 
nám donesie ešte väčší duchovný osoh 
a zisk. Ťažké pokušenia sú m ocnejšie a 
prenikavejšie , ale ľahké sú početnejšie 
a víťazstvo nad nimi je  práve tak  hodnot
né ako víťazstvo nad veľkým i a ťažkými.

Ľahko je  vyhnúť sa vražde, ale ťažko 
je  krotiť m alé hnu tia  a výbuchy hnevu 
a netrpezlivosti, k to ré  každú chvíľu môžu 
prísť na človeka. Ľahko je  neurobiť bliž
nému škodu, ale nie je  ľahko prem áhať 
túžbu po cudzom m ajetku. Ľahko je ne
prehrešiť sa skutkom  proti m anželskej 
vernosti, ťažko je  neprehrešiť sa proti nej 
ani len  m yšlienkou. Ľahko je  nesvedčiť 
krivo pred súdom, ťažko je  v  každoden
nom živote nikdy nepovedať ani najm en
šiu lož. Ľahko je  nikdy sa neopiť, ťažko 
je zachovať vždy správnu m ieru v jedení 
a pití. Ľahko je  neželať druhém u smrť, 
ťažšie je  neželať mu nikdy ani najm enšie
ho zla a nebyť nikdy škodoradostným .
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Ľahko je  bližného neosočovať, ťažšie je 
nikdy ho nepodceňovať a n ikdy ním ne
pohŕdať. V šetky tieto  m alé pokušenia 
k hnevu, závisti, nespravodlivosti, nelás
kavosti sú ustavičným i príležitosťami, pri 
ktorých sa horlivé a pevné duše môžu 
denne cvičiť v  čnostiach. Drahá Filotea, 
ubezpečujem  ťa, že v še tky  m alé prem á
hania a víťazstvá budú ako početné d ra
hokam y na korune večnej slávy, k to rú  ti 
Boh pripravil v  nebi. Hovorím, že stále 
musíme byť pripravení na boj s ťažkými 
pokušeniam i, ale musíme aj m alé a ľahké 
pokušenia v  každej chvíli vedieť premôcť. 
N ajlepšie to urobím e, keď sa o ne vôbec 
nestarám e. Môžu nás obťažovať, ale ne
môžu nám  škodiť dotiaľ, kým  to so služ
bou a vernosťou Bohu m yslím e naozaj 
vážne. M uchy nás obletovaním  môžu zne
pokojovať, ale nem usím e si dovoliť, aby 
nás uštiply.

N epokladám  za celkom  správny spôsob 
boja proti pokušeniam  ten, k to rý  radí 
cvičiť sa v  oprotivných čnostiach. Tým 
by sme pokušeniam  venovali viac pozor
nosti, ako si zasluhujú. Stačí, keď vzbu
díme akt čnosti oprotivný jedném u poku
šeniu. V  duchu sa postavm e pod kríž a 
s láskou a dôverou pobozkajm e sväté
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nohy Spasiteľove. Toto je  pri všetkých 
pokušeniach, m alých či veľkých, najlepší 
prostriedok na prem oženie zlého ducha. 
V cvičení sa  v čnostiach sa ukazuje n a j
lepšie láska k Bohu, k to rá  zahrnuje v  sebe 
všetky  ostatné čnosti. Je  kvetom  a n a 
plnením  všetkých  čností. Č istá láska k  Bo
hu je najiste jší prostriedok proti zlému. 
Ak si si zvykla pri všetkých  pokušeniach 
vzbudiť úkon lásky  pri nohách Spasiteľo
vých, potom nepotrebuješ skúmať druh 
pokušenia, aby si našla oprotivnú čnosť 
a touto pokušenia prem ohla a zahnala. 
Čoskoro ti satan  prestane pripravovať po
kušenia, keď uvidí, že pokušenia ti nielen 
neškodia, ale sú ti príležitosťou cvičiť sa 
v láske k  Bohu.

K a p i t o l a  š i e s t a .

Posilňovanie srdca proti pokušeniam.

Drahá Filotea, s času na čas sa musíš 
skúmať, k to ré  nezriadené náklonno

sti a vášne p rev ládajú  v  tvo jej duši, aby 
si m ohla proti ním  úspešne bojovať. Ak 
cítiš v  sebe naprík lad  silnú náklonnosť 
k m árnivosti a sam oláske, uvažuj často
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o biede a pom inuteľnosti tohto života. Po
mysli, ako budú tieto m árnivosti na sm rteľ
nej posteli obťažovať svedomie, ako sú 
také m yšlienky a náhľady nedôstojné šľa
chetného človeka. Keď sa naskytne p rí
ležitosť, hovor o nerozum nosti pýchy, aj 
keď ti azda slová nepôjdu ľahko od srdca. 
Česť a dobré m eno u ľudí ťa donútia, keď 
si už hovorila o pýche a nam yslenosti, 
aby si sama nebola nam yslená a pyšná. 
Tým väčšm i sa totiž staviam e proti ne ja 
kej veci, čím viac proti nej hovorím e, i keď 
zo začiatku azda máme k  nej aj slabú 
náklonnosť. Urob podľa m ožnosti všetko, 
aj keď ťa to uponižuje a pokoruje, i keď 
to nerada robíš. Tým sa cvičíš v  pokore 
a zodpovedne snižuješ svoju márnivosť. 
A k ťa aj potom napadá pokušenie nam y
slenosti a pýchy, náklonnosť k  nem u nie 
je už taká  silná a budeš mať viac sily a od
vahy bojovať proti pokušeniu a nad ním 
aj zvíťaziť.

A k máš náklonnosť k  lakom stvu, roz
mýšľaj často o tom, ako táto vášeň  robí 
z človeka otroka peňazí a m ajetku, hoci 
pozemské m ajetky  a hodnoty sú na to, 
aby slúžily nám  a našim  potrebám . Po
m ysli aj na to, že pri smrti ničoho zo vše
tkého svojho m ajetku a bohatstva nebudeš
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môcť vziať so sebou, ale so všetkým  sa 
musíš rozlúčiť, čo ti ako milé bolo. Núť 
sama seba udeľovať hojnejšie  almužny, 
časom sa vedom e a dobrovoľne zriekni 
príležitosti na hm otný zisk, k to rý  by si 
ináč ľahko m ohla získať. Tým sa najľahšie 
vyslobodíš z o troctva hmoty.

Ak si náklonná k  silnej sm yselnej 
láske, k  ľahkom yseľným  priateľstvám  a 
dôvernostiam , pom ysli vždy na veľké n e 
bezpečenstvo, k to ré  hrozí tebe a iným. 
Pomysli, aké nedôstojné, nečestné a n e 
charakterné je  na jsvätejší a najšľachet
nejší ľudský cit, lásku, natoľko znesvätiť, 
sprofanizovať a zneužiť k  chvíľkovej zá
bave a ľahkom yseľnosti. Pomysli, ako 
ľahko môžeš stratiť dobré m eno pre n e 
opatrnosť. H ovor často o dobrote a hod
note nevinnosti a čistoty, buď m ravná 
a cudná vo svojom  správaní, chráň sa 
úsilia páčiť sa druhým  a ľakom yseľnej 
dôvernosti.

Ak nem áš n ijakých  pokušení, cvič sa 
v n iektorej čnosti. Využi príležitosť, ba 
aj sama príležitosť vyhľadávaj, aby si sa 
m ohla cvičiť v  čnostiach. Tým sa výborne 
pripraví a posilní tvo je  srdce na odpor 
proti akém ukoľvek pokušeniu.
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K a p i t o l a  s i e d m a .

D uševný sm útok.

O sm útku hovorí sv. Pavol: „Smútok, 
k torý  je podľa Boha, pôsobí stále po

kánie ku spaseniu, kým  svetský  smútok 
spôsobuje smrť.“ (2. Kor. 7, 10.) Smútok 
môže byť dobrý a zlý podľa ovocia. Dob
rým ovocím sm útku sú m ilosrdenstvo a 
pokánie. Zlým ovocím  sú úzkosť a ne
trpezlivosť, lenivosť a mrzutosť, žiarlivosť 
a závisť. M údry Sirach hovorí: „Smútok 
nedonáša n ijakého úžitku a m nohých už 
usm rtil.“ (Sir. 30, 25.) N ezriadený smútok 
znepokojuje dušu, odoberá chuť k m od
litbe, okráda ju o rozhodnosť, vzbudzuje 
nezdravý strach a úzkosť, potláča a ochro
m uje skoro vše tky  m ohutnosti duše.

Zlý duch používa smútku, aby dobrým 
a horlivým  dušiam  pripravil ťažkosti a 
pokušenia. Ako pri zlých ľuďoch dosahuje 
svoj cieľ tým, že sa tešia zo svojich h rie
chov, tak  u dobrých sa usilu je vzbudiť 
sm útok a omrzelosť zo svojich dobrých 
skutkov. Chce ich odvrátiť od konania 
dobra tým, že im robí dobro nam áhavým  
a ťažkým. Zlý duch sám podľa svojej pri
rodzenosti je sm utný a takým  ostane 
naveky. Preto by rád  videl každého člo
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veka sebe podobného — smutného. Ak ťa 
napadne niekedy veľký smútok, radím  ti 
so sv. Jakubom : „Ak je  n iekto z vás sm ut
ný, nech sa m odlí.“ (Jak. 5, 13.) M odlitba 
je výborný prostriedok proti smútku, lebo 
pozdvihuje dušu k Bohu, k to rý  jed iný  je 
živou radosťou a potechou. Pri m odlitbe 
použi slov lásky a dôvery  k Bohu, najm ä 
vhodné strelné m odlitby.

Neoddaj sa nikdy smútku, nedaj sa ním 
opanovať. Keď totiž zlý duch uvidí, že sa 
mu nepodarilo odvrátiť ťa smútkom  od 
konania dobra, keď uvidí, že tvo je  kona
nie je pred Bohom záslužnejšie pre svoju 
namáhavosť a ťarchu, čoskoro ťa p resta 
ne trápiť smútkom.

Spievaj n iekedy nábožné piesne. Tento 
spôsob už veľaráz zahnal zlého ducha 
s jeho nástraham i. Dobre je  tiež nájsť si 
nejaké zam estnanie, ne jakú  ručnú prácu, 
prípadne ju  meniť, aby sa zmenou duša 
odvrátila od nezdravého smútku.

Konaj vonkajšie  skutky  zbožnosti, aj 
keď k tom u nem áš veľkej chuti. Vezmi si 
kríž a pobozkaj Spasiteľove rany, kľakni 
si, sopni ruky  k  nebu a modli sa k  Bohu 
s dôverou a detskou láskou.

V yjav svojm u spovedníkovi všetky  po
kušenia a ťažkosti, k to ré  vznikajú  zo 
smútku. V čase duševného sm útku choď,
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rozprávaj a zabávaj sa so svojim i dobrý
mi priateľm i alebo inými skúseným i a 
duchovným i osobami.

N apokon ti radím, odovzdaj sa celkom 
do rúk  Božích. Znášaj trpezlivo každé 
brem eno a ťarchu sm útku ako trest a po
kánie za m árnivé a ľahkom yseľné radosti. 
Buď presvedčená, že Boh ťa nebude len 
skúšať, ale ťa aj oslobodí od tvojho trá 
penia.

K a p i t o l a  ô s ma .

V nútorný nepokoj.

Vnútorný  nepokoj je  nielen  pokušením , 
ale stavom  duše, k torý  môže byť p ra

m eňom najrozm anitejších  pokušení. V nú
to rný  nepokoj je  výsledkom  vnútorného 
smútku. Duša podľa svojho prirodzeného 
cieľa je stvorená na radosť. U trpenie a bo
lesť sú niečím neprirodzeným . Ak sa cíti 
duša u tlačená nešťastím  alebo iným zlom, 
ťažko znáša taký  stav, stáva  sa chabou 
a smutnou. D uševný sm útok teda nie je 
ničím iným, len  bolesťou nad nešťastím  
alebo nezdarm i, k toré nás proti našej vôli 
obťažujú a trápia. Duša sa ich chce zbaviť 
a hľadá prostriedky, ako čím prv  dosia
hnuť túžený cieľ.
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Ak je duša naplnená láskou k  Bohu a 
oddanosťou do Jeho  svätej vôle, bude 
pokorne, trpezlivo a pokojne uvažovať, 
ako by sa zbavila nepríjem ného zla. O slo
bodenie od zla musí však  väčšm i očakávať 
od Božej dobroty a prozreteľnosti ako od 
svojej v lastnej činnosti a chytrosti. Keď 
duša nem yslí na Boha a Jeho  pomoc, ak 
si chce sam a pomáhať, potom  nepokojne 
a náhlivo shľadáva prostriedky  poľahče
nia , ako by všetko len od nej sam ej zá
viselo. Ak nenájde hneď, čo hľadá, stáva 
sa hnevlivou a netrpezlivou. Tým si však  
nijako nepolepší svoj sm utný a tiesnivý 
stav, ale zhorší, jej nepokoj vzrastie.

V nútorný nepokoj je  po hriechu n a j
väčšie zlo, aké môže zastihnúť dušu. 
Dráždi srdce človeka, k to ré  stráca  istotu 
a do istej m iery je  zm ätené. Stráca chuť 
a lásku k čnostiam  a silu odporovať po
kušeniam  zlého ducha. Ten pôsobí duši 
celkom zvláštne ťažkosti a pokušenia, 
aby mohol čím dlhšie a čo najv iac  v  m út
nom loviť.

Drahá Filotea, stráň  sa  akéhokoľvek 
nepokoja. A k sa chceš zbaviť m učivej 
ťarchy, alebo niečo dobrého dosiahnuť, 
stráň sa najm ä vnútorného nepokoja. Len 
keď sa tvoje m yslenie a chcenie upoko
jilo, hľadaj prostriedky poľahčenia. Po
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tom už budeš schopná nájdené prostried
ky správne použiť bez nepokoja a p re
náhlenia, ale aj bez nedbalosti a nechuti. 
Kráľovský spevák Dávid krásne líči vnú 
torné pokojné poňatie duše, keď hovorí: 
„M oja duša, Bože, je ustavične v  m ojich 
rukách a nezabúdam  na tvoj zákon.“ (Žalm 
118, 109.) Často cez deň, ale aspoň ráno 
a večer pozri na svoju  dušu, či je ešte 
v tvojich  rukách, či ju  azda neovládol 
vnútorný  nepokoj alebo zlá náklonnosť. 
Ak tvoje srdce naozaj zablúdilo do zá
visti, strachu, nam rzenosti, žiadostivosti 
alebo prehnanej radosti, vráť sa pokorne 
a s láskou k  Bohu a vše tky  svoje city a 
náklonnosti postav do Jeho svätej služby.

Nedaj sa znepokojiť žiadosťami, čo by 
boly aké m alé a nepatrné. Po m alých žia
dostiach totiž prichodia veľké. Tie ľahko 
zaujm ú a ovládnu srdce, lebo ho k  nepo
koju a rozháranosti nájdu už pripravené. 
Ak zbadáš, že ti žiadosti znepokojujú 
srdce, odporúčaj sa do Božej ochrany a 
silno si zaum ieň dovtedy ničoho neurobiť, 
po čom žiadosti túžia, kým  ťa nepom inie 
vnútorný  nepokoj. Ak ide o vec, k to rá  sa 
nedá odložiť, ovládaj a m ierni svoje žia
dosti, ako len  vládzeš. Až potom  sa daj 
do práce, ale nie tak, ako ti srdce vnuká, 
ale ako ti káže pokojné uváženie.
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Na upokojenie duše veľmi blahodarne 
pôsobí vy javen ie  duševných nepokojov 
spovedníkovi alebo iném u dobrém u a zbož
nému človekovi. Sv. Ľudovít dal svojm u 
synovi radu: „Ak niečo tlačí tvo je srdce, 
vy jav  to hneď svojm u spovedníkovi alebo 
aspoň nejakém u zbožnému, svedom itém u 
človekovi. Ten ťa poteší a potechou po
silnený ľahšie znesieš svoje trápen ie .“

K a p i t o l a  d e v i a t a .

D uševná rovnováha.

Boh udržuje vesm ír v ustavičnej p re 
mene. Deň sa m ení na noc, ja r  na leto, 

leto na jeseň, jeseň  na zimu, zima na jar. 
Ani jeden  deň sa nepodobá celkom  dru
hému. Sú dni slnečné a suché, ale aj za
m račené a daždivé. Táto prem ena a roz
manitosť dodáva zemi veľa krásy. Tak 
isto je  to aj s človekom , k to rý  je  v lastne 
svet v  malom. N ikdy neostáva jednaký. 
Život mu plynie ako vodné prúdy v  s tá 
lom pohybe a sm erovaní sem i tam. Jeden  
deň života nevyrovná sa celkom  druhém u, 
ba ani hodiny nie sú si celkom  rovnaké.

Drahá Filotea, z tejto  skutočnosti sa 
nám rodí dôležité poučenie! Pri všetkých
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zmenách vonkajších udalostí a vzťahov 
máme si zachovať pevnú a nem eniteľnú 
duševnú rovnováhu. Nech sa svet okolo 
nás akokoľvek krúti a mení, ostaňm e 
pevní a neotrasiteľní, hľaďme na Boha a 
všetko svoje chcenie a úsilie zam erajm e 
na Neho. M agnetická ihla v  lodnom  kom 
pase sm eruje vždy na sever, či už loď 
sam a ide na sever, na juh, východ alebo 
západ. Nech je okolo nás alebo v duši 
všetko rozhádzané, nech je  duša veselá 
alebo smutná, pokojná alebo podráždená, 
v úteche alebo duševnej suchote, v  pokoji 
alebo v pokušení, nech je akokoľvek, ale 
m agnetická ihla našej duše, t. j. náš rozum 
a naša vyššia vôľa m usia vždy a u sta 
vične smerovať k  Bohu, svojm u S tvorite
ľovi a V ykupiteľovi, svojm u najvyššiem u 
a jedine opravdivém u dobru, Jem u sam é
mu m ajú oddane slúžiť. „Lebo keď žijeme, 
Pánovi žijem e“, hovorí sv. Pavol, ak 
um ieram e, Pánovi um ieram e. „Teda či ži
jeme, či um ieram e, Pánovi sm e.“ (Rim. 14, 
8.) A ďalej hovorí ten  istý apoštol Pavol: 
„Kto nás teda odlúči od lásky  K ristovej?“ 
(Rim. 8, 35.) Nič nás neodlúči, ani súženia, 
ani úzkosť, ani smrť, ani život, ani prítom 
né utrpenie, ani strach pred  budúcim  na
vštívením , ani vábenia sveta, ani úklady 
diabolské, ani veľké duševné útechy, ani
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hlboké duševné suchoty nás neodlúčia od 
tejto svätej lásky, k to rá  je  založená na J e 
žišovi Kristovi, našom  Pánovi a Spasiteľovi.

Pevné a neotrasiteľné rozhodnutie, n i
kdy sa neodlúčiť od Boha a nikdy sa n e 
zrieknuť lásky k  Nemu, poslúži duši ako 
protiváha, aby si pri všetkej nestálosti 
vonkajšieho a vnútorného života zacho
vala svätú a pevnú duševnú rovnováhu.

K a p i t o l a  d e s i a t a .

Vnútorné útechy.

P ravá zbožnosť nie je  v sladkých, zbož
ných citoch, k toré nás príjem ne upo

kojujú  a povzbudzujú k nábožným  cviče
niam. Človek môže mať také city a hnutia 
a predsa môže byť pom ýleným  a ľahko
myseľným  človekom , k to rý  nem á oprav 
divej lásky  k  Bohu a tým  m enej pravú 
zbožnosť.

Keď Saul prenasledoval úbohého Dá
vida až na púšť, aby ho zabil, vošiel sám 
jediný do jaskyne, v  ktorej sa skrýval 
Dávid so svojim i ľuďmi. Dávid by bol 
vtedy mohol veľmi ľahko zabiť Saula, ale 
neurobil to. Ba ani ho len  nepostrašil, ale 
nechal ho pokojne odísť z jaskyne a za
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volal za ním  až potom, aby ho presvedčil 
o svojej nevine a pokojam ilovnosti, aby 
mu dokázal, že ho m al úplne vo svojej 
moci. Co všetko potom  neurobil Saul, aby 
dokázal, že sa už sm ieril s Dávidom! Pla
kal hlasito, vychvaľoval Dávidovu veľko
dušnosť, vyhlásil budúce povýšenie Dá
vida za kráľa a do jeho ochrany odporúčal 
svoje potom stvo. Či mohol preukázať voči 
Dávidovi ešte väčšie priateľstvo a Smier
livosť? A  predsa jeho srdce sa úprim ne 
nezmenilo, lebo aj ďalej prenasledoval 
Dávida.

Rozjím anie o u trpení Spasiteľovom m no
hých natoľko dojme, že by sme mysleli, 
že ich srdce p rekypuje  zbožnosťou a svä
tou láskou. Len po skúške sa ukáže, že 
ich slzy boly ako lejak , k to rý  padá vo 
veľkých kvapkách  na  zem a predsa do 
nej dobre nevsiakne. Hoci plačú, predsa 
nechcú vrátiť ani ha lie ra  z nespravodlivo 
nadobudnutého m ajetku, z lásky  ku  Spa
siteľovi sa nevedia  zrieknuť n ijakej žia
dosti, n ijakej príjem nosti, n ijakej m árni
vosti, n ijakej zlej náklonnosti a príležitosti. 
C itové hnutia  sú často len  vonkajším  
prejavom  vrodenej citlivosti, alebo sú len 
klam aním  zlého ducha, k to rý  tak  zaslepuje 
a chlácholí duše, aby netúžily  a neusilo
valy  sa o p ravú  nábožnosť. Tá predsa
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nie je  v  citoch a hnutiach, ale v silnej 
a vy trvalej vôli robiť vždy to, čo je  dobré 
a správne pred Bohom.

Príjem né city  a hnutia  srdca bývajú  
časom dobré a užitočné. Povzbudzujú chuť 
duše na duševnú stravu  tak, že sa človek 
s väčšou láskou a radosťou oddá cvičeniam  
v  zbožnosti. O tejto  záľube vo veciach 
Božích píše Dávid: „A ké sladké sú mojim 
ústam  slová Tvoje, Pane, sú sladšie ako 
m ed.“ (Žalm 118, 103.) N aozaj, aj najm en
šia útecha, k to rú  poskytne zbožnosť, je 
omnoho väčšia než najväčšie  radosti sve
ta. Kto len  raz okúsil nebeskú m annu 
vnútornej radosti a útechy, nem ôže viac 
túžiť po svetských útechách, nenájde 
v nich viac záľuby.

Na to mi iste povieš: Keď sú dva druhy 
útech, dobré a užitočné, ktoré pochádzajú 
od Boha, a nebezpečné a neužitočné, ba 
škodlivé, k to ré  pochádzajú jednak  od 
ľudskej prirodzenosti, jednak  od zlého 
ducha, ako ich možno rozoznať? Môžem 
ti prezradiť, že nie je  to také ťažké. Aj tu 
platí všeobecná zásada, že strom  sa pozná 
po ovocí. Srdcia sú strom y, ich náklonno
sti a túžby sú konáre, city  sú kve ty  a sku t
ky, činy sú ovocie. Srdce je  dobré, keď 
je  živené a  ovládané dobrým i citmi a n á 
klonnosťami. N áklonnosti a city  sú dobré,
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keď nás povzbudzujú k dobrým  skutkom . 
Ak teda  vnútorným i útecham i a citmi 
sme horlivejší a láskavejší v  sebaovlá
daní a sebazapieraní, trpezlivejší a láska
vejší ku  svojm u okoliu, vernejší v  čnost
nom živote, skrom nejší a poslušnejší 
oproti predstaveným , prostejší a prirodze
nejší v  celom svojom  správaní a konaní, 
potom, drahá Filotea, tieto city  sú od Boha 
a sú dobré. A k však  vnútorné city a ú te 
chy napom áhajú sam olásku, živia pýchu, 
neústupnosť, závisť, netrpezlivosť a prí
lišnú citlivosť, ak si nedám e od nikoho 
nič povedať a poradiť, potom city a ú te 
chy sú zlé, nebezpečné, skazonosné. Dob
rý strom  rodí len  dobré ovocie. A k nám 
Boh dožičil duševnej radosti a vnú
tornej útechy, ostaňm e pokorní. N eho
vorme, že sme už dobrí a pobožní, ale 
radšej povedzme, že Boh je dobrý oproti 
tým, k torí v Neho dôverujú  a oproti duši, 
k torá ho hľadá a m iluje. V nútorné city 
a ú techy  sú nebeské dary, k toré nás ešte 
neurobia lepšími a zbožnejšími. Kto má 
cukor v  ústach, nemôže tvrdiť, že jeho ústa 
sú sladké, ale len, že cukor je sladký. To 
platí aj o duchovných sladkostiach. Kto 
ich dostáva od Boha, ešte za to nemusí 
byť celkom zbožný. Boh dáva tie vnútorné 
radosti a city skôr ako cukríky, aby p ri
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tiahol dušu k  Sebe a pohol k Božej láske. 
Ďakujme Bohu, že je  k  nám  natoľko po
zorný a trpezlivý. N etešm e sa priveľmi 
zo sladkosti vnú torných  útech, k to ré  nám 
Boh dáva. M atka, k to rá  chce utíšiť dieťa, 
dáva mu v lastnou  rukou do úst jeden  
cukrík  za druhým . Keby dieťa m alo roz
um, v iac by si cenilo lásku  svojej m atky 
ako sladkosť cukríka. Je  preto  m údrejšie 
radovať sa z duševných sladkostí, k toré 
sú v  tom, že láskavá ruka  dobrotivého 
Boha nám  vk ladá sladkosť do úst, do 
srdca, do duše a do mysli, aby v  nás vzbu
dila lásku k Bohu a bližnému. Boha m ilo
vať znam ená chcieť poznať a plniť Jeho 
vôľu, zachovávať Jeho  prikázania, m ilo
vať a uskutočňovať čnosti, hovoriť a ko 
nať na slávu Božiu, svoje srdce vždy viac 
a v iac p retvárať na p ríbytok  Boží a  na 
chrám  Ducha Svätého.

I keď sú vnú torné  ú techy  ako dary 
Božie, veľmi potešujúce, b lahodarné a po
žehnané, predsa duša nesm ie na nich pri
veľmi lipnúť. Radšej s času na  čas p re
javm e ochotu zrieknuť sa ich, lebo nežia
dame si natoľko Jeho  darov  — hoci ich 
prijím am e pokorne a vďačne, nakoľko sú 
od Boha a povzbudzujú nás k  Jeho  láske 
— ale väčšm i si žiadam e Boha sam ého 
a Jeho  lásku, nechcem e útechy, ale väč -
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šmi Utešiteľa. Nechcem  nebeské sladko
sti, ale Toho, k to rý  je  najväčšou  Sladko
sťou neba i zeme. Preto ochotne vytrvám e 
v láske k  Bohu aj vtedy, keby  nám  hoci 
po celý život nedožičil ani jedinej v n ú 
tornej útechy. Tak isto na K alvárii ako 
aj na  hore Tábor m usím e povedať: „Pane, 
dobre nám  je byť pri Tebe.“

Ohľadom vnútornej ú techy  dávam  ti ešte 
jednu radu. A k by si mnoho takých  darov 
dostala, ak by sa ti v  tomto ohľade pri
hodilo niečo m im oriadneho, vždy sa zdô
ver svojm u spovedníkovi. Poradí ti, ako 
sa m áš zachovať. V šetky radosti treba 
m údro a s m ierou požívať. N apísané je 
totiž: „Ak si našiel med, jedz z neho len 
toľko, koľko ti je  na  osoh.“ (Prísl. 25, 16.)

K a p i t o l a  j e d e n á s t a .

Duševná suchota.

D rahá Filotea, v  predošlej úvahe som ti 
podal naučenie a pokyny, ako sa máš 

správať pri vnútorných  radostiach a ú te 
chách. Takéto k rásne a šťastné chvíle 
nem ávam e často. Časom prichodí na dušu 
aj suchota a pusto. V šetky cvičenia zbož
nosti sú v  takej chvíli bez vnútornej
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radosti. Duša je  ako pustá, skalnatá  k ra 
jina, v  k torej n iet cesty  ani chodníka 
k Bohu, v  k torej n iet pram eňa milosti, 
k torý  by občerstvil vyschnutú  duševnú 
zem. Aká si nešťastná vtedy! Okrem  toho 
ťa ešte zlý duch trápi najrozm anitejším i 
pokušeniam i, aby ťa priviedol do zúfal
stva. V ysm ieva sa ti a hovorí posmešne: 
„Úbožiatko, kdeže je  tvoj Boh? Ako ho 
nájdeš? Kto ti nav rá ti šťastie Jeho  milosti 
a lásky?“

Ak si chceš pomôcť v takom to položení, 
musíš vedieť, odkiaľ zlo pochádza. Často 
si totiž sami zaviňujem e svoju  suchotu 
a pustotu. Môže to byť trest za to, že v  ča
se vnútornej radosti a duševného pokoja si 
neostala pokornou, ale si privolila  pýche 
a sam oláske. Boh ti odobral šťastie vnú 
tornej ú techy  a môžeš povedať s Dávidom: 
„Dobre mi, Bože, že si m a uponížil. Prv 
než som bol ponížený, prehrešil som sa 
proti Tebe.“ (Žalm 118,-71, 67.)

Duševná suchota môže byť aj trestom  
za dvojakosť a neúprim nosť v  rozhovo
roch so svojím  duchovným  otcom. Keď 
chceš oklamať Ducha Svätého, nečuduj 
sa, že ti odoprie ú techu  a svoje zvláštne 
dary. Ak nechceš byť úprim ná a prostá 
ako dieťa, nečakaj, že ti dajú  cukrík, k to 
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rým obdarúvajú  deti pre ich nevinnosť 
a úprimnosť.

Ak nám  Boh ponúka svoju radosť a m i
losť, a my sa správam e oproti nebeským  
darom  ľahostajne a lenivo, za trest nám  
vezme Boh všetky  útechy  a radosti. Izra
eliti, ktorým  sa ťažilo zavčas rána  sbierať 
m annu, nedostali v  ten  deň viac m anny. 
Po východe slnka sa vše tka  roztopila.

N iekedy takm er plávam e v  mori svet
ských radostí. V tedy zaklope Spasiteľ na 
dvere nášho srdca s prosbou, aby smel 
vstúpiť. N alieha na nás, aby sme zanechali 
zemské radosti a venovali sa duchovným  
cvičeniam . M iesto, aby sme jeho pozvanie 
prijali, začnem e s Ním kupčiť a v y jedná
vať, lebo sa veľmi ťažko lúčim e so svet
skými radosťami. Spasiteľ potom  odíde od 
nás a ponechá nás vlastnej biede. Ak by 
sme ho potom opäť chceli vyhľadať, je  to 
už veľmi ťažko. T rest si však  celkom za
slúžime, lebo sme sa spreneverili Jeho 
láske a oddali sa biednym  zemským  rado
stiam.

A k sa rada sýtiš zemskými, keď aj do
voleným i radosťami, nečuduj sa, že du
ševné nebeské dary  sú ti nie pôžitkom, 
ba že ťa odpudzujú a sa ti protivia. Sýtym 
vrabcom  sú aj čerešne kyslé. „Lačných 
nasýtil dobrým i vecam i a bohatých p re
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pustil p rázdnych“, spieva Panna M ária. 
Kto je  bohatý  a zasý tený  svetským i rado
sťami, je  bezcitný oproti nebeským .

A k ti ú techy  Ducha Svätého priniesly 
úžitok a požehnanie, zaslúžila si si nové 
milosti. Tu budú platiť slová Spasiteľove: 
Kto má, tomu bude ešte pridané. Kto však  
už nemá, čo mu bolo dané, kto to svojou 
vinou stratil, tom u sa vezm e aj to, čo mu 
bolo prichystané. Dážď občerství len  živé, 
zelené rastliny, suchým  škodí, lebo od 
dažďa zhnijú.

Pre tieto  a podobné príčiny strácam e 
vnútornú radosť zo zbožnosti a upadám e 
do duševnej suchoty. Daj pozor, aby sa 
ti také chyby a om yly nevkrad ly  do duše. 
Nesm ieš byť však  priúzkostlivá. A k ťa 
napadla duševná suchota a zistila si jej 
príčinu, raduj sa a ďakuj Bohu. Zlo je 
už zpolovice vyliečené, keď poznám e jeho 
pôvod. A k by si v šak  nem ohla nájsť prí
činu svojej suchoty, nestaraj sa ďalej, ale 
rob, čo ti poradím .

1. Pokor sa pred  Bohom, uvedom  si 
svoju biednosť, nestálosť, slabosť a ne 
vládnosť a modli sa k  Bohu: „Bože, čo je 
zo mňa, keď si m a zanechal? Som ako 
vyschnutá zem, k to rá  svojim i puklinam i 
priam  žobre rosu a nebeský  dážď.“
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2. Pros Boha o pomoc, ú techu  a svätú 
radosť. M odli sa s kajúcim  Dávidom: 
„Navráť mi radosť m ojej spásy“ (Žalm 
50, 14), alebo sa modli so Spasiteľom na 
O livetskej hore: „Otče, ak je  možno, 
vezmi tento kalich odo m ňa.“ (Mat. 26, 
39.) Bože, zabráň studeném u, neúrodné
mu, severném u vetru , k to rý  ničí m oju 
dušu, oživ záhradu m ojej duše teplým i 
radosťam i svojej svätej útechy, aby v  nej 
kvety  svätých  citov a náklonností šírily 
svoju  príjem nú vôňu.

3. Choď k  spovedníkovi, otvor mu úplne 
svoje srdce a poslúchni jeho rady  a po
kyny. N ajm ä poslušnosť sa  ľúbi Bohu a 
preto požehná aj radu, k torú  od druhého 
prijmem e, najm ä od spovedníka a du
chovného vodcu. Tak požehnal Boh vodu 
Jordána a vyliečila  prašivého Nám ana, 
lebo ochotne poslúchol radu  Elizea, k torý  
mu kázal, aby sa v  Jo rdáne sedem  ráz 
umyl.

4. V  duševnej suchote najm ä potrebu
jem e trpezlivosť, aby sme mohli zniesť 
navštívenie, nakoľko je  od Boha. N ežia
dajm e si veľmi, aby nás Boh pozbavil 
skúšky, ale radšej sa modlime: „Otče, ak 
je možno, vezmi tento kalich odo m ňa.“ 
N ezabudnim e a nebojm e sa však  pripojiť: 
„A však nie ako ja  chcem, ale ako Ty
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chceš.“ A k Boh uvidí našu oddanosť a 
svätú rovnováhu, ľahko nás poteší svo
jimi milosťami.

5. Drahá Filotea, napokon v  duševnej 
suchote nesm iem e stratiť odvahu a n ičo
ho nesm iem e meniť na dennom  poriadku 
a spôsobe života. N ikdy nesm iem e preto 
zanechať svoje  obvyklé pobožnosti, ba 
musíme ich zdvojnásobiť. A k nemôžeme 
dať Bohu čerstvé, šťavnaté ovocie, dajm e 
mu aspoň sušené. Boh sa aj s tým  uspo
kojí, len  nech je  srdce, k to ré  mu to dáva, 
verné a pevne rozhodnuté Boha milovať. 
Ak je duša nasý tená  sladkým i útecham i, 
často m yslí na pôžitok z nich a zabudne 
na cvičenie v čnostiach a dobrých sku t
koch. Ak je však  bez citovej útechy, 
väčšm i sa venu je  zbožným skutkom  a tým 
rozm nožuje svoje čnosti, ako trpezlivosť, 
pokoru, um ŕtvenie a sebazaprenie.

Je  omylom m yslieť si, že skutky  vyko
nané v  duševnej suchote nie sú milé Bohu. 
Naopak, sú Bohu milšie, lebo sto ja  viac 
nám ahy a vôľa sa m usí pevnejšie  a m oc
nejšie napnúť. Svätá A ngela z Foligni 
hovorí, že tá m odlitba je Bohu najm ilšia, 
pri k torej sme si m useli urobiť skoro ná 
silie, a to nie z v lastnej osobnej záľuby, 
ale preto, aby sme jedine Bohu radosť 
urobili. To isté p latí o všetkých  dobrých
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skutkoch. Čím väčšm i pri nich musíme 
prem áhať vnútorné a vonkajšie  ťažkosti 
a prekážky, tým väčšm i ich Boh hodnotí 
a odmení.





ČASŤ V.

Návod ku každoročnej duševnej obnove.



Hospodin mojím pastierom sám bude, 
nenechá nikdy svoje duše v blude.

Pieseň.



Potreba každoročnej duševnej obnovy.

V táci váhou svojho tela  padajú  k  zemi, 
len  čo prestali m ávať krídlam i. Duša 

slabosťou svojej vôle a sm yselnosťou tiež 
upadá v  čnostnom  živote a dáva sa strhnúť 
k zemským  veciam , keď sa prestane dob
rými predsavzatiam i a silným i rozhodnu
tiami usilovať o postup v duchovnom  
živote. Drahá Filotea, preto musíš svoje 
predsavzatie viesť duchovný život, často 
opakovať a obnovovať, aby si neupadla 
do predošlého, ba azda ešte horšieho sta 
vu než predtým . Duševné pády sa v y 
značujú tým, že nimi človek omnoho 
hlbšie klesá, ako bol pred  začatím  výstu 
pu na duchovnú horu. N iet takých  dobrých 
hodiniek  na  svete, i keď sú akej dobrej 
značky, aby sme ich nikdy nem useli na
ťahovať alebo naprávať. Ba s času na čas 
ich treba rozobrať a dať vyčistiť, aby sa 
napravily  a zlepšily chod. Komu opravdi
vo záleží na duševnom  spasení, m usí každý 
deň natiahnuť svoje srdce k Bohu, musí

K a p i t o l a  p r vá .
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často svoj duševný stav  kontrolovať, na
právať a usm erňovať. N apokon aspoň raz 
do roka musí celé svoje vnútro  ako by 
vybrať a každú čiastočku, t. j. každý cit 
a náklonnosť prezrieť a  prípadné chyby 
a nedostatky  odstrániť a  celkový stav 
zlepšiť. Ako hodinár olejom  pom astí v še 
tky kolieska a strunky, aby všetko čo 
možno najhladšie išlo, tak  isto aj človek 
po prezretí svojho v nú tra  m usí všetko 
pomastiť a posilniť olejom  milosti, k torú  
dostanem e vo sviatosti pokánia a vo svä
tom prijím aní. Toto cvičenie posilní behom 
času oslabené sily, zohreje srdce, obnoví 
dobré predsavzatia  a donesie v še tky  čno
sti do rozkvetu.

Podľa svedectva sv. G regora N azian
ského prví kresťania konali túto duševnú 
obnovu v  deň, keď C irkev slávi pam iatku 
krstu  Pána Ježiša, na deň Troch kráľov, 
teda na začiatku roka. Pritom  skladali 
vyznanie v iery  a obnovovali svoje k rstné 
sľuby.

Aj my chcem e tak  robiť. Každoročne sa 
chcem e horlive a vážne, so svätou  rado
sťou venovať duševnej obnove. Čítaj po
zorne nasledovnú stať o ročnej duševnej 
obnove a pridŕžaj sa predpisu, k to rý  som 
ti poradil v  druhej časti tejto  knihy  o roz
jímaní. N ajprv  však  m usíš byť p resved
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čená o dôležitosti a potrebe každoročnej 
duševnej obnovy.

K a p i t o l a  d r u h á .

Spôsob duševnej obnovy.

K eď si si už na radu spovedníka vyvolila 
určitý  čas na duševnú obnovu, väč

šmi než obyčajne sa ponor do vnútornej 
a vonkajšej samoty. Daj si záležať, aby si 
v tých dňoch zachovala pokoj a vnútornú 
sústredenosť. (N ajvhodnejšie je tieto  du 
ševné obnovy vykonať v  niektorom  exer
cičnom dome ako exercície, čiže duševné 
cvičenia. N ajm ä v  takom  exercičnom  
dome, kde sa dajú duševné cvičenia v y 
konať uzavre te , t. j. kde účastník  môže 
bývať sám v osobitnej izbičke, kde sa 
môže celkom  pokojne, v  tichosti a mlčaní 
venovať prem ýšľaniu o svojom  duševnom  
stave. N a Slovensku sú exercičné domy 
najm ä: Exercičný dom v  Ružomberku, 
vedú pátri jezuiti, Exercičný dom v N itre 
na Zobore, vedú pátri m isionári SVD. 
Každý duchovný v tejto  veci poradí. Bolo 
by osožné, keby sme m ali viac exercič
ných dom ov na Slovensku, rozdelených 
podľa oblastí. N ajm ä však  je potrebné,
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aby veriaci m ali pa tričný  záujem  o du
chovné cvičenia, aby na ne chodili. 
N ajvyššou túžbou každého statočného a 
opravdivého kato líka by m alo byť, aspoň 
raz v  živote si vykonať uzavreté  duševné 
cvičenia.) D uševná obnova je  podelená 
na tieto cvičenia:

1. Rozjímanie o dobrodení Božom, k to 
rým nás povolal do svojej svätej služby.

2. Skúm anie svojho duševného stavu 
vzhľadom na Boha, na bližného a na seba 
samu. M ôže sa to pom enovať skúm anie 
náklonností a vášní duše.

3. Ú vahy srdca na konci jednotlivých 
duševných skúmaní.

4. Pätoro rozjím aní na obnovenie dob
rých predsavzatí.

5. Záverečné cvičenie duševnej obnovy.
Tieto cvičenia si rozdeľ na viac častí

podľa toho, koľko času m áš na  celú du
ševnú obnovu. M edzi jednotlivým i časťa
mi nerob p restávky, lebo tým  stráca 
obnova silu a účinok. N a skúm anie du
ševného stavu ti stačí azda venovať ho 
dinu v  troch po sebe idúcich dňoch.

N a začiatku každého cvičenia sa postav 
do prítom nosti Božej, ako som ti to n a 
písal v  druhej časti te jto  knihy. Vzývaj 
Ducha Svätého o nebeské svetlo a osvie
tenie. N a ten úm ysel sa môžeš pomodliť
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hym nu k Duchu Svätém u. Po každom 
bode, k to rý  si prebrala, zapíš si nájdené 
chyby, najm ä tie, ku  ktorým  si viac ná
klonná, aby si sa potom  m ohla z nich vo 
spovedi dobre vyznať, o nich sa so spo
vedníkom  porozprávať a vzbudiť vhodné 
predsavzatie.

Počas duševnej obnovy viac ráz po
zdvihni srdce k  Bohu, k  najsvätejšej Pan
ne, k  anjelom  a svätým  v  nebi. Hovor 
pokorne so sv. Augustínom : „Pane, daj, 
aby som poznal seba, aby som poznal 
Teba.“ Spýtaj sa so sv. Františkom : „Kto 
si Ty, Bože, a kto som ja?“ Uisť m ilého 
Pána Boha, že nie preto chceš poznať svoj 
pokrok v  čnosti a dokonalosti, aby si sa 
z toho tešila, ale preto, aby si sa v  Bohu 
tešila, nie preto, aby si sa oslavovala, ale 
preto, aby si Boha oslavovala a Jem u 
jediném u ďakovala. N eklesni na mysli 
a nestrať odvahu, keby  si spozorovala, že 
si len m áličko pokročila, alebo ešte aj 
azda upadla. N edaj ochladnúť svojej ho r
livosti pre neúspech a chabosť. Obnov si 
odvahu, pros pokorne o odpustenie a mi
losrdenstvo a s pom ocou Božou hľadaj 
prostriedok na polepšenie.

N apokon shrň všetky  úvahy a rozhod
nutia, duševnú obnovu zakonči dobrou 
spoveďou a hodným  svätým  prijím aním
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a pomodli sa svoju  slávnostnú zasväcu
júcu modlitbu.

V najbližších dňoch po duševnej obnove 
si zopakuj slávne slová sv. Pavla, sv. 
Augustína, sv. K ataríny z G enuy a iných 
svätých: „N epatrím  viac sebe, či žijem, 
či umieram, patrím  Spasiteľovi.“ — „V še
tko, čo je m oje a všetko, čo som, patrí 
môjmu Spasiteľovi.“ — „Nežijem  už viac 
ja, ale žije vo m ne Ježiš .“ — Ráno od
chádzaj od svojich duševných cvičení do 
zam estnania a života s bližným i pom aly 
a pokojne, aby duch a vážnosť Tvojej 
obnovy ostaly  neporušené. Cez deň často 
mysli na svoje predsavzatia  a hľaď ich 
v danej príležitosti použiť a uskutočniť.

K a p i t o l a  t r e t i a .

Rozjímanie  
o milosti povolania do služby Božej. 

Prípravná modlitba. (Str. 39.)

Rozum.
1. M odli sa pozorne zasväcujúcu m od

litbu, k torú  si sa p rvý  raz pom odlila na 
začiatku svojho duchovného života. U va
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žuj o jednotlivých bodoch tejto  m odlitby. 
Uvažuj, že si sľúbila nikdy neupadnúť do 
ťažkého hriechu. S telom  i dušou, so v še
tkým, čo si a čo máš, si sa zasvätila láske 
a službe Božej. N apokon si sľúbila, že sa 
milosťou Božou hneď pozdvihneš, ak by 
si upadla do ťažkého hriechu. Či to neboly 
veľké a šľachetné rozhodnutia? Pomysli, 
aké rozumné, sväté a chvályhodné je 
tvoje zasvätenie a tvo ja  oddanosť Bohu.

2. Sľubovala si Bohu. Keď nás už viaže 
sľub, daný človekovi, o koľko viac máme 
splniť sľub, daný slávnostne Bohu! S Dá
vidom  sa pomodli: „S Tebou, Pane, sa 
rozprávalo m oje srdce. M oje srdce vypo
vedalo jediné slovo spásy, nikdy nechcem  
naň zabudnúť.“

3. Pomysli, v  čej prítom nosti si sa za
svätila  Pánovi. Bolo to pred tvárou celého 
neba. N ajsvätejšia  Panna M ária, sv. Jozef, 
tvoj anjel strážny, tvoj patrón a všetci 
anjeli a svätí nebeskí sa radovali z tvojich 
slov a s láskou hľadeli na teba, ako k la
dieš svoje srdce k  nohám  ukrižovaného 
Spasiteľa. Deň tvojho zasvätenia bol aj 
ich radostným  dňom a opäť ho zasvätia, 
keď úprim ne a zo srdca obnovíš svoje 
predsavzatia.

4. Pomysli, ako si došla k  zasväteniu 
a oddanosti k  Bohu. A ký dobrý bol Boh,
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že stuhou svojej lásky  a m ilosrdenstva 
vtiahol loďku tvojho života do prístavu  
spásy! Ako veľmi ťa volal sladkou vôňou 
svojej milosti v  m odlitbe, v  duchovnom  
čítaní a pri prijím aní svätých sviatostí.

5. Pomysli na  čas, v  ktorom  ti dožičil 
Boh milosť vnútorného obratu a obnovy 
v  duchovnom  živote. Bolo to v  kvete  
tvojho života? Koľké to šťastie učiť sa 
zavčasu to, čo sa obyčajne len neskoršie 
učíme a poznávam e! Keď tridsaťročný sv. 
Augustín pocítil volanie Božie, zvolal: 
„V ečná krása, ako neskoro som Ťa spo
znal! Videl som Ťa, a predsa som si Ťa 
nevším al a nevním al!“ Teba Boh povolal 
do svojej služby v  dňoch m ladosti, a preto 
môžeš spievať s Dávidom: „Ty si m a od 
m ladosti osvietil, môj Bože, k  sebe si p ri
tiahol m oje srdce. Preto chcem  oslavovať 
tvoje m ilosrdenstvo na v ek y .“ (Žalm 71, 
18.) Ak ťa však  povolá len v  neskoršom  
veku, uvedom  si, koľká to milosť, že po 
zneužití tak  m nohých rokov ešte pred 
smrťou ťa povolal Boh do svojej zvláštnej 
služby a zastavil p rev rá tený  beh tvojho 
života prv, ako by ťa vrhol do večnej 
priepasti.

6. Pozoruj účinky Božieho povolania 
vo svojej duši. Bude ti na osoh, keď po
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rovnáš, čo si bola a čo si teraz. Povedz, 
nie je  to šťastie, že sa môžeš modliť, že 
tvoje srdce túži po stále väčšej láske 
k Bohu, že si prem ohla vášne, k toré pred
tým tebou lom covaly? Či si nezanechala 
m nožstvo hriechov, k toré obťažovaly tvo 
je svedomie? Či neprijím aš Sviatosť Ol
tárnu, vzácny pram eň nebeskej blaženo
sti? A ké nesm ierne sú vše tky  tieto milosti! 
Posúď ich správne, rozmýšľaj o nich na 
prahu  večnosti a povedz s Dávidom: „Boh 
vo svojej dobrote mi veľa urobil, ruka 
Pánova navrá tila  m ojej duši krásu  a svä
tosť. Neum riem , ale budem  žiť a vychva
ľovať zázraky jeho dobroty srdcom a ru 
kou!“ (Žalm 117, 16, 17.)

Zakončenie.

Po všetkých  úvahách, k to ré  vzbudily 
v tebe dobré city, zakonči rozjím anie 
poďakovaním  Bohu za v še tky  milosti, 
vzbuď úkon pokory a dôvery  a obnov 
všeobecné predsavzatie, že v  budúcnosti 
chceš vše tky  m ilosti ešte horlivejšie  v y 
užiť. Zvláštne predsavzatia  a rozhodnutia 
môžeš až potom  vzbudiť, keď si dosta
točne zistila svoj duševný stav.
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K a p i t o l a  š t v r t á .

Duševný stav vzhľadom na Boha.

1. Ako stojí tvo ja  duša v pom ere k ťaž
kému hriechu? Či si ešte vždy rozhodnutá 
nikdy nespáchať ťažký hriech, nech príde 
čokoľvek? Toto rozhodnutie je  základom  
vnútorného, nábožného života.

2. Ako stojí tvo ja  duša v  pom ere k Bo
žím prikázaniam ? Sú ti ešte na radosť, 
alebo na ťarchu?

3. Ako stojí tvo ja  duša v  pom ere k  ľah
kým hriechom ? I keď sa nemožno v še
tkým ľahkým hriechom  vyhnúť, nem áš 
predsa k n iektorém u zvláštnu náklonnosť, 
alebo azda — čo by bolo už horšie — 
zvláštnu záľubu?

4. Ako je  to s tvojim i náboženským i 
cvičeniami? Vážiš si ich, m iluješ ich, nie 
sú ti na ťarchu, necítiš proti nim odpor? 
Ktoré ťa väčšm i priťahuje a k to ré  m enej? 
Čo ti hovorí srdce, keď počúvaš slovo 
Božie, keď konáš duchovné čítanie alebo 
rozjímanie, keď sa spovedáš alebo p rijí
maš, keď sa chceš zapierať a premáhať? 
Ak je niečo, proti čomu sa srdce vzpiera, 
hľadaj príčinu, odkiaľ to pochádza a kto 
je na vine.
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5. Ako smýšľa tvo je  srdce o Bohu? Rada 
myslíš na Boha? Môžeš povedať s Dávi
dom: „M yslel som na Boha a radoval som 
sa?“ Cítiš vo svojom  vnútri akúsi ľahkosť 
milovať Boha a zvláštny pôžitok ochutná
vať Jeho lásku? Rada m yslíš o Božej veľ
kosti, dobrote, sladkosti? Keď ti počas 
práce alebo zam estnania príde m yšlienka 
na Boha, ako ju  prijmeš? O tvoríš jej svoje 
srdce?

6. A ký je  tvoj pom er k Spasiteľovi? 
Rada Ho navštevuješ v najsvätejšej Svia
tosti O ltárnej? Blízkosť Spasiteľova je 
zbožnej duši na rozkoš, cíti v tedy  zvlášť 
nežnú a vrúcnu lásku k  Nemu.

7. A ká je tvo ja  láska k  najsvätejšej 
Panne M árii, k svätým  a svojm u anjelovi 
strážnem u? D ôveruješ im? Čítaš ich živo
topisy?

8. A ká je  tvo ja  horlivosť za vonkajšiu  
službu Božiu? Rada rozprávaš o Bohu? 
Rada spievaš nábožné piesne? Rada ozdo
buješ kostol a o ltáre kvetam i? Kto m iluje 
Boha, musí aj čistotu a krásu  jeho domu 
milovať.

9. Môžeš naozaj povedať, že si sa z lásky 
k Bohu zriekla nejakej náklonnosti alebo 
niečoho iného? Zriekanie a obeta je n a j
istejší znak lásky.
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K a p i t o l a  p i a t a .
Duševný stav vzhľadom  na bližného.

1. Ako sa správaš oproti bližnému? Si 
k nem u z lásky k  Bohu priateľská a žičli
vá? A k to chceš lepšie spoznať, pom ysli 
na určitých m rzutých, obťažných a p ro
tivných ľudí alebo na takých, ktorí o tebe 
zle myslia. Skúmaj sa, či si nie proti 
takým  ľuďom zaujatá, či ťa nesto jí veľa 
sebazaprenia byť dobrou oproti nim?

2. Ľahko hovoríš zle o druhých, najm ä 
o tých, čo sú ti nepríjem ní? N epadne ti 
ťažko, keď máš bližnému niečo urobiť 
alebo odpustiť?

3. M anželia sa m ajú m ilovať vzájom nou, 
nežnou silnou a vernou láskou, lebo Boh 
tak chce a káže. Podobne m ajú milovať 
rodičia svoje deti, svojich blízkych p rí
buzných, ba aj priateľov treba milovať.

K a p i t o l a  š i e s t a .
Duševný stav vzhľadom  na seba.

1. Ako m iluješ seba samu? Nem iluješ 
sa priveľmi vo svojich  vzťahoch k  svetu? 
Ak áno, iste si želáš ostať na tejto  zemi, 
aby si bola šťastná. Ak sa však  m iluješ
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pre nebo, kedykoľvek by sa Bohu ľúbilo, 
budeš ochotná opustiť tento svet.

2. U držuješ poriadok v  láske k sebe? 
N ezriadená Samoláska nás totiž vedie do 
zatratenia. Správne zriadená láska poža
duje, aby sme väčšm i m ilovali dušu ako 
telo, aby sme väčšm i chceli získať čnosti 
ako m ajetky, aby sme úctu pred Bohom 
a nebom  si viac vážili ako zemskú slávu. 
Dobré a správne srdce sa vždy bude pý 
tať: „Čo povedia anjeli a svätí, keď takto 
smýšľam?“ N ikdy sa nepýta, čo povedia 
ľudia.

3. Ako je  to s láskou k vlastném u srdcu? 
Či nie si niekedy netrpezlivá a m rzutá pre 
jeho slabosti? Pre jeho nedokonalosti? 
Máš mu pomáhať, keď je zachvátené zlý
mi náklonnosťam i a vášňam i.

4. Za čo sa pokladáš pred Bohom? Iste 
za nič. Jednako  opravdivá pokora je 
v tom, že nechcem e byť viac ako druhí, 
že nechcem e, aby nás vyššie hodnotili 
ako druhých. Ako je to v tomto ohľade 
s tebou?

5. N erozprávaš rada o sebe, aby si sa 
tým chválila? A k už musíš o sebe hovoriť, 
nehovoríš rada vo svoj osoh?
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6. N edovoľuješ si priveľa príjem ností 
a zábav, k toré môžu škodiť tvojm u zdra
viu a dobrém u menu?

K a p i t o l a  s i e d m a .

Duševné náklonnosti a city.

V predošlých statiach som ti, d rahá  Fi
lotea, vylíčil, ako si m ám e spytovať 

stav  duše, aby sme vedeli správne posúdiť 
stav  vnútorného, nábožného života. O by
čajné spytovanie svedom ia stačí tým, k torí 
sa chcú pozbaviť hriechov, ale nem yslia 
na postup v  čnostnom  živote. Predsa pri 
spytovaní duševného stavu neslobodno 
byť priveľm i úzkostlivým .

Ak sa nemôžeme tak  podrobne spyto
vať, môžeme spytovanie skrátiť a obm e
dziť sa na spytovanie náklonností a citov. 
Spytujem e sa, ako sme sa zachovali:

V láske k Bohu, bližném u a sebe.
V odpútavaní sa od hriechu  a nenávisti 

oproti svojim  hriechom  a hriechom  iných.
V túžbach po m ajetku, bohatstve, p rí

jem nostiach, úcte a chvále.
V strachu pred nebezpečenstvom  hrie

chu, v  strachu pred stra tou  m ajetku.
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Prvého sa ľudia málo boja, druhého zas 
nepotrebne mnoho.

V  nádeji, k torou si zakladám e priveľmi 
na svete a stvoreniach a prim álo na  Bohu 
a večnosti.

V smútku, či aj pre m alú príčinu sme 
neboli veľmi smutní.

V radosti, či nebola n iekedy naša ra 
dosť bez m iery alebo či sme sa neradovali 
z prázdnych a nedôstojných vecí.

N apokon sa spýtajm e, k to ré  náklonno
sti najčaste jšie  prev ládajú  v  našom srdci 
a prekážajú  dobru, k to ré  city nás na jväč
šmi opanúvajú  a čo nás zvádzava s dobrej 
cesty.

Stav duše spoznám e z náklonností a ci
tov najlepšie tak, keď ich po jednom  skú
mame. Kto chce hrať na cymbale, najp rv  
skúm a každú strunu osve a hľadí všetky 
priviesť do súladu tým, že n iektoré po
pustí, n iektoré zas napne. Tak aj my m á
me všetky  struny  duše, t. j. lásku, hnev, 
žiadosti, strach, nádej, sm útok a radosť 
skúmať, ale každú osve. A k sú nie správne 
zladené do piesne, k torú  máme spievať na 
slávu Božiu, s milosťou Božou a s pom o
cou svojho spovedníka ich musíme nala
diť do správneho súzvuku, t. j. do súzvuku 
na česť a slávu Božiu.
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K a p i t o l a  ô s m a .

City a rozhodnutia po spytovaní.

A k si pokojne porozm ýšľala o svojom  
vnútornom  duševnom  stave a spoznala 

ho, vzbuď si nasledovné city  a rozhodnu
tia:

Ďakuj Bohu za polepšenie od poslednej 
ročnej obnovy, aj keď je  napatrné. Priznaj 
s vďačným  srdcom, že polepšenie, hoci 
malé, nastalo  jedine z m ilosrdenstva Bo
žieho. Pokor sa a vyznaj, že jedine ty  sama 
si príčina m alého duchovného pokroku.

Ľutuj svoju  nevďačnosť, že si Boha 
hlbšie a vernejšie  nem ilovala, že si n e 
vedela stálejšie  plniť v še tky  osvietenia, 
vnuknutia a pokyny milosti.

Pros Boha o odpustenie za svoju  neveru  
a lenivosť, k torou si sa odplácala za jeho 
dobrotu a lásku. Zasväť a obetuj mu 
svoje srdce, aby len  Jem u navždy patrilo. 
Sľúb Mu, že Ho budeš vždy chváliť a Mu 
ďakovať, že ťa oslobodil od m noho zlých 
náklonností i keď si slabo spolupracovala 
s Jeho milosťou. Sľúb, že odteraz budeš 
verná a obetavá v  láske a ochotná v  služ
be k Bohu. Pros detsky  a dôverne o m i
losť, aby si m ohla radostne a svedom ite 
plniť svoje dobré predsavzatia. Pros n a j
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svätejšiu  Pannu, sv. Jozefa, an jela  stráž
cu, patróna a iných svätých, aby sa za 
Teba prihovárali u Boha.

K a p i t o l a  d e v i a t a .

Rozjímania na obnovu dobrých predsavzatí .

D rahá Filotea, ak si dobre preskúm ala 
stav svojej duše a spoznala svoje 

hriechy a chyby, potom vykonaj každo
denne jedno z týchto rozjím aní podľa n á 
vodu, k to rý  som ti dal v  prvej časti 
kn ihy . Pritom však  nevzbudzuj nové 
predsavzatia.

Prvé rozjímanie: Cena duše. 
Prípravná modlitba. (Str. 39.)

Rozum.
Rozjímaj o hodnote a vznešenosti svo

jej duše. Duša má veľkú poznávaciu schop
nosť, rozum, k torým  poznáva viditeľný 
svet, ale aj bytie Božie, v lastnosti a do
konalosti Božie, anjelov a nesmrteľnosť 
duše. Rozumom poznáva prostriedky a 
cestu, ako na tejto  zemi žiť, aby po smrti 
m ohla Boha naveky  oslavovať a večne 
požívať nebeskú blaženosť.
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Duša m á dobrú vôľu, k to rá  je  schopná 
Boha milovať. Pozri na svoje dobré srdce, 
ktoré v  ničom inom nem ôže nájsť svoje 
upokojenie, jedine v  Bohu. Pom ysli na 
najm ilšie a na jk ra jšie  radosti, k toré zažilo 
tvoje srdce a priznaj sa, že s nimi prichá
dzala aj starosť a nepokoj. Predsa však  
srdce bláznivo beží za stvoreniam i, lebo 
si myslí, že v  nich nájde uspokojenie, 
ukojenie svojich túžob a žiadostí. Keď 
ich už má, potom je sklam ané a vidí, že 
vlastne nič na svete ho nem ôže celkom 
uspokojiť. Boh chce, aby ľudské srdce 
ako kedysi holubica z N oem ovho korábu 
nenašlo nikde na zemi pokojného miesta, 
že svoj pokoj môže nájsť len  vtedy, keď 
sa vráti do Božích dlaní, z k torých v y le
telo. Pozri, aké hodné a šľachetné je srdce! 
Prečo ho teda snižovať a nútiť proti jeho 
vôli, aby sa prim klo k stvoreniam , aby 
im slúžilo!

Srdce.
Duša m oja, môžeš poznať Boha, túžiš 

po Ňom, prečo sa teda chceš uspokojiť 
niečím menším? M áš nárok  na večnosť, 
čo sa staráš o pom inuteľné okam ihy? N e
chceš sa azda podobať m árnotratném u 
synovi, k to rý  zaháňal hlad potravou zvie
rat, hoci pri stole otcovom  sa m ohol na-
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sýtiť najvyberanejším i jedlami? Duša mo
ja, si stvorená pre večnú blaženosť, ukáž 
sa toho hodná, kráčaj s odvahou a dô
verou v  Boha po ceste do večnosti. 

Zakončenie.

O tče náš…  Zdravas…  Sláva…

K a p i t o l a  d e s i a t a .
Druhé rozjímanie: Vznešenosť čností. 

Prípravná modlitba. (Str. 39.)

Rozum.

U váž, že len  čnosť a zbožnosť ťa môžu 
urobiť šťastnou na tejto  zemi. Po

mysli, aké krásne a vábivé sú čnosti a 
aké m rzké a protivné sú nečnosti a h rie 
chy. A ká k rásna  a milá je  trpezlivosť 
oproti pom stivosti, láskavosť oproti hne
vu, pokora proti pýche, žičlivosť oproti 
lakom stvu, m iernosť a sebazapieranie 
oproti roztopašnosti. Zázračná sila čností 
v ie naplniť dušu neopísateľnou radosťou 
a rozkošou, kým  hriechy  vnášajú  do duše 
neľúbosť, nesúlad, nepokoj a vyčerpanosť.

Kto m á na sebe len  m áličko hriešneho 
a chybného, nie je  v iac šťastný, ale kto 
má m noho hriechov a chýb, ten  je  tým 
nešťastnejší. Kto však  je  len  trochu čnost
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ný, požíva vnútornú  spokojnosť a tá je 
tým väčšia, čím väčší je  pokrok v  čno
stiach.

Srdce.
Kto by sa  opovážil prekážať duši, aby 

sa ozdobila krásou  čností? C nostný a 
zbožný život, aký si k rásny  a šťastný! 
Osládzaš u trpenie a bolesť, posväcuješ 
radosť a potechu. Dobro bez teba nie je 
šťastím, bez teba sú vše tky  potešenia 
prázdne a chudobné. Kto ťa pozná, ten 
hovorí so Sam aritánkou: „Pane, daj mi 
napiť sa z tejto  vody .“ (Ján 4, 15.) Ako 
často a rady  hovorievaly  tie slová, i keď 
nie celkom  v  tom istom smysle, sv. m atka 
Terézia a sv. K atarína z Genuy.

Zakončenie.
O tče náš…  Zdravas…  Sláva…

K a p i t o l a  j e d e n á s t a .

Tretie rozjím anie: Príklad svätých.

Prípravná modlitba. (Str. 39.)

Rozum.

Pomysli na prík lad  svätých  zo všetkých 
povolaní. Co všetko  urobili, len  aby 

Bohu zjavili svoju  lásku  a Jem u jediném u



Príklad svätých 323

patrili! Pozri na prík lad  slávnych, nepod
dajných m učeníkov. Koľké m uky vytrpeli 
a nezradili svoje presvedčenie. Radšej 
umreli, ako by Boha zradili. Všimni si 
zpomedzi nich najm ä sväté panny v  čisto
te belšie ako ľalie, v láske utešenejšie  
ako ruže. V dvanástom , pätnástom , dva
dsiatom  roku boly ochotné radšej tisíc 
m úk podstúpiť ako sa zrieknuť svojej 
v iery  a Bohu zasväteného života. Jedny  
radšej um ieraly, ako by dobrovoľne s tra 
tily svoje panenstvo, iné volily radšej 
smrť, ako by boly p resta ly  pomáhať núdz
nym kresťanom , potešovať väzňov a po
chovávať m ŕtvych. Koľkú odvahu a pev 
nosť ukázalo toto pokolenie!

Pozri aj na  svätých  vyznavačov. S koľ
kou pevnosťou a ráznosťou sa zriekli 
svetských radostí a príjemností! Akí n e 
otrasiteľní boli vo svojom  presvedčení 
a predsavzatiach! Nič ich nemohlo od nich 
odvrátiť. V enovali sa svojm u rozhodnutiu 
celkom  a vedeli ho uskutočniť bez toho, 
aby si dožičili nejakej výnim ky. Čo v še 
tko nerozpráva sv. A ugustín o svojej m at
ke M onike! Bola stála  a verná  v  rozhod
nutí slúžiť Bohu či už v m anželstve alebo 
vdovstve. Koľko krásneho rozpráva sv. 
H ieronym  o svojej duchovnej sestre, sv.
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Pavie, k to rá  prežila toľko nešťastia a bo
lesti.

Srdce.

Čo m ám e robiť pri pohľade na tieto 
krásne príklady? Svätí boli ľuďmi ako my. 
Robili všetko pre toho istého Boha, usilo
vali sa o tie isté čnosti. Prečo by sme vo 
svojom stave a povolaní aj m y nemohli 
to isté urobiť? Prečo by sme aj m y n e 
mohli uskutočniť svoje slávnostné p redsa
vzatia a uistenia?

Zakončenie.
O tče náš…  Zdravas…  Sláva…

K a p i t o l a  d v a n á s t a .

Štvrté rozjímanie: Láska Ježišova.

Prípravná m odlitba. (Str. 39.)

Rozum.

R ozjímaj o veľkej láske Ježišovej, k torý  
toľko za nás na tejto  zemi trpel, najm ä 

však v  getsem anskej záhrade a na Gol
gote. Jeho  láska aj tebe osožila. Bolesťami 
a utrpením  ti získala pred  Bohom Otcom 
milosť dobrých a spasiteľných rozhodnutí,
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ba zadovážila ti silu, aby si pri nich v y 
držala a uskutočnila ich. Sväté p redsa
vzatie ohľadom zbožnosti, aké si vzneše
né! Si ovocím u trpenia m ôjho Vykupiteľa! 
Radšej by som um rela, ako by sa ti stala 
nevernou! Drahá Filotea, Spasiteľ hľadel 
s kríža m ilosrdne a láskavo aj na  tvoje 
srdce a získal ti tak  v še tky  milosti a dob
rodenia, k to ré  ti Boh dal a ešte dá. Všetci 
môžeme povedať s prorokom  Jerem iášom : 
„Pane, prv, ako som bol, Ty si ma v idel.“ 
(Jer. 1, 5.) Božia láska a jeho zľutovanie 
m ajú pre nás pripravené v še tky  spáso
nosné prostriedky, všeobecné aj zvláštne, 
teda aj predsavzatia a rozhodnutia.

Srdce.
Spasiteľu, je  to možné, že si už na 

kríži na m ňa myslel? Je  to možné, že si 
už v tedy  m yslel na všetky  prostriedky 
a cesty, ktorým i m a budeš viesť k  svojm u 
najsvätejšiem u Srdcu? M ilá a blaživá je 
m yšlienka, že Srdce Božie m yslelo na 
m oju dušu, m ilovalo ju  a staralo sa o ňu, 
ako keby sa malo starať len  o ňu jedinú. 
Ako slnko svojím  svetlom  osvetľuje kaž
dú časť zeme tak, ako by len pre ňu jed i
nú svietilo, tak  m yslel a staral sa Spasiteľ 
o každé svoje dieťa, ako by sa nem usel 
už o iné. Krásne hovorí sv. Pavol: „On
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mňa m iloval a dal sa za m ňa.“ (Gal. 2, 20.) 
Ako by chcel povedať: Dal sa  za m ňa jed i
ného, ako by za druhých  nebol m usel nič 
urobiť. Hlboko si musím vštepiť Spasite
ľovu lásku do srdca. A ké cenné sa mi 
ukazujú teraz m oje dobré predsavzatia! 
Či nie sú vzácnym  ovocím  so strom u svä
tého kríža? Ako si ich musím ceniť a mi
lovať, ako hlboko vštepiť do pam äti, ako 
verne uskutočňovať, keď tak  mnoho za 
ne m usel dať Spasiteľ. Ježišu, daj mi m i
losť radšej umrieť ako zradiť svoje p red 
savzatia.

Zakončenie.
Otče náš…  Zdravas…  Sláva…

326

K a p i t o l a  t r i n á s t a .

Piate rozjímanie: Večná láska Božia.

Prípravná modlitba. (Str. 39.)

Rozum.

R ozjímaj o láske, k torou  ťa m iloval Boh 
od večnosti. Prv, ako Kristus na kríži 

trpel a umrel, m yslel na teba Boh vo svo
jej nekonečnej a večnej láske. K edy ťa 
vlastne začal milovať? V tedy, keď začal 
byť Bohom. A kedy začal byť Bohom?
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Nikdy, lebo Boh je  bez začiatku a bez 
konca. Teda ťa m iloval od večnosti. Ú sta
mi Jerem iáša proroka hovorí tebe ako 
aj každém u človekovi: „Večnou láskou 
som ťa m iloval, láskou a m ilosrdenstvom  
som ťa k sebe priťahoval.“ (Jer. 31, 3.) 
Chcel v tebe vzbudiť m yšlienky oddanosti 
Jeho láske a službe, aby tvo je  predsa
vzatia a rozhodnutia pri duchovnej obno
ve opäť prebudil a posilnil.

Srdce.
Milé a drahé musí byť m oje zasvätenie, 

sväté a vážne m usia byť m oje predsavza
tia a rozhodnutia, keď na  ne m yslel Boh 
od večnosti. Sväté rozhodnutia, ste stro
mom života, k to rý  zasadil v lastnou rukou 
do m ôjho srdca, k to rý  môj V ykupiteľ 
vzácnou krvou polieval, aby rástol a pri
nášal ovocie. Radšej tisíc ráz umrieť, ako 
dopustiť, aby bol z m ôjho srdca vytrhnutý . 
M noho duší nebude tak  om ilostených ako 
ja. Sväté rozhodnutia, keď vás zachovám , 
zachovajte  aj vy  mňa, keď žijete v  m ojej 
duši aj m oja duša žije. Žite večne vo mne, 
ako od večnosti žijete v  láske a Božom 
m ilosrdenstve. N ikdy a nijako sa vás ne 
zrieknem.

Zakončenie.
O tče náš…  Zdravas…  Sláva…
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K a p i t o l a  š t r n á s t a .

Zakončenie duchovnej obnovu.

Ak si zistila stav  svojej duše a vykonala 
rozjím ania na obnovu dobrých p red 

savzatí, m ysli na prostriedky, k to ré  chceš 
použiť, aby si m ohla uskutočniť p redsa
vzatia, aby si sa m ohla naozaj polepšiť. 
Také prostriedky sú: horlivosť v  m odlitbe, 
najm ä v  rozjím aní, časté prijím anie svä 
tých sviatostí, sku tky  um ŕtvovania a se
bazapierania, účinná láska k bližnému, 
náprava poznaných chýb, vyhýbanie 
hriešnym  a nebezpečným  príležitostiam  
a verné plnenie rady  spovedníkovej.

Sústreď v še tky  svoje sily a sľúb sláv
nostne Bohu, že ostaneš verná  a stála vo 
svojich rozhodnutiach, že použiješ p ro
striedky na svoje polepšenie. Vezmi svo
ju dušu, svoje srdce, svoju  vôľu do svo
jich rúk, zasväť a obetuj sa celkom  Bohu. 
Slávnostne sľúb, že svoju  dušu nikdy ne 
vezmeš nazpät, že ju  úplne vkladáš do 
rúk Božích, aby vždy a všade jedine Jeho 
svätú vôľu plnila. Pros Boha detsky a 
úprim ne, aby ťa celkom  obnovil a posvä
til, aby m ilostivo prijal a požehnal obnovu 
tvojho zasvätenia sa do Jeho  služby. V zý
vaj na jsvätejšiu  Pannu, sv. Jozefa, svä té 
ho anjela strážcu, svojho patróna.
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A k sa ti pri tomto cvičení naplní duša 
veľkým i a svätým i m yšlienkam i, ak  sa ti 
srdce oduševní za svätý  život z lásky 
k  Bohu, pristúp ku svätej spovedi. Vyznaj 
sa úplne a ľútostivo, pokorne a úprim ne 
z hriechov a chýb, k torých  si sa dopustila 
od svojej poslednej generálnej spovedi, 
a potom  sa pomodli slávnostnú zasväcu
júcu modlitbu. Takto obnovená a posvä
tená prijm i svojho Spasiteľa v  na jsv ä te j
šej Sviatosti Oltárnej.

K a p i t o l a  p ä t n á s t a .

Posledné napomenutia.

Na zakončenie „N ávodu ku zbožnému 
vnútorném u životu“ chcem  ti, drahá 

Filotea, dať ešte niekoľko napom enutí.
V  každý prvý  deň m esiaca, najlepšie 

v  prvý  piatok, obnov svoje zasvätenie 
Bohu m odlitbou, k to rú  som ti uviedol 
v  2 0 . kapito le prvej časti tejto  knihy.

Keď zbadáš nedbalosť a neporiadok vo 
svojej duši, vezm i do rúk  zasväcujúcu 
modlitbu, kľakni pokorne pred krížom a 
pomodli sa tú modlitbu, modli sa ju  po
m aly a vrúcne. Iste pocítiš poľahčenie a 
sväté povzbudenie vo svojej duši.
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Povedz to celkom  otvorene, že chceš 
žiť zbožne a bohabojne. Rozumej však 
dobre. N ehovor, že si už zbožná, ale že 
chceš byť zbožnou. N ehanbi sa vykonávať 
ani na jnepatrnejšie  cvičenia, k to ré  nás 
vedú k  Bohu. Povedz celkom  otvorene, že 
sa usiluješ pestovať vnútornú, rozjím avú 
modlitbu, že si ochotná radšej umrieť, 
ako spáchať čo len  jed iný  ťažký hriech, 
že chceš často pristupovať k  svätým  sv ia
tostiam, že chceš vo všetkom  poslúchať 
svojho duchovného otca. Toto otvorené 
vyznanie, k torým  sme sa zasvätili láske 
a službe Božej, veľmi sa páči Bohu. Boh 
nechce, aby sme sa zaňho a za Jeho  kríž 
hanbili. V yznanie zatarasí cestu m nohým  
vábeniam  a pokušeniam  sve ta  a núti nás 
už len pre česť, aby sme dodržali svoje 
slovo a nespreneverili sa svojim  predsa
vzatiam. Starí filozofi sa vere jne  prizná
vali, že sú filozofi, aby ich svet nechal 
nerušene žiť. A k ti n iekto povie, že človek 
môže byť spasený aj bez toho, aby nasle
doval poučenia a cvičenia tejto  knihy, 
priznaj to celkom  pokojne. Povedz mu 
priateľsky, že tvo ja  slabosť je  tak  veľká, 
že potrebuješ v iac naučenia a pomoci ako 
druhí ľudia.

Drahá Filotea, napokon ťa prosím  a za
prisahávam  pri všetkom , čo ti je sväté na
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nebi a na zemi, pri tvojom  svätom  krste, 
pri láskavom  srdci Ježišovom , pri všetkej 
láske, dobrote a m ilosrdenstve Božom, 
p o s t u p u j  a v y t r v a j  v blaživom  cvičení 
a starosti o vnútorný  nábožný život. Dni 
nášho života sa chytro m íňajú. Smrť čo
skoro zaklope na dvere. Keď m atka sv. 
Sym foriána videla, ako vedú jej syna na 
popravisko, zavolala za ním: „M ilý synu, 
pom ysli na večný život! Pozri na nebo a 
uváž, kto tam  vládne. Čoskoro sa skončí 
tvoje k rá tke  životné putovanie.“ To isté 
volám  aj ja, d rahá Filotea, pozeraj na 
nebo, nezriekaj sa ho pre zem. Pováž 
hrôzu pekla a nevrhaj sa doň ani na oka
mih. Pováž lásku Ježišovu, nezraď ju  pre 
tento svet. Keď sa ti nám aha a napätie  
opravdivého zbožného života budú vidieť 
neznesiteľným i, zaspievaj si so sv. F ran
tiškom:

Pre šťastie, k toré m a v  nebi očakáva 
aj tá na jtv rdšia  práca je  len kratochvíľa.

Nech žije Ježiš! Jem u s Otcom a Du
chom Svätým  chvála, česť a sláva teraz 
i po vše tky  veky! Amen.





ČASŤ VI. 

Modlitby.



Syn Tvoj Ťa nenechal skazu vziať v hrobe, 
vzal si Ťa do nebies v ľudskej podobe.

Pieseň.



Modlitba ranná.

Súkromná.

Otče náš, Zdravas, Verím.
Môj Bože, klaniam  sa Ti. Vedel si 

o m ne od večnosti a od večnosti si ma 
povolal k  spaseniu. Aj dnešný deň si určil 
k m ojej spáse, aby som ho využil pre 
večný život. Ďakujem  Ti za všetko. Ďa
kujem  Ti, že si m a v  noci ochránil a ak 
som sa od m inulého večera  niečím  p re
hrešil oproti Tebe, prosím  Ť a, odpusť.

Dobrotivý Bože, každý nový deň je 
Tvojím  darom. M usí slúžiť na Tvoju slávu 
a na spasenie m ojej duše. Ten cieľ chcem 
mať po celý deň pred očami. Svoju vôľu 
sjednotím  s Tvojou svätou vôľou, poddám 
sa Tvojim  rozhodnutiam , nič iného n e 
chcem, len  to, čo Ty chceš. Tak sa Ti to 
páči od večnosti, preto nech je  všetko 
podľa Tvojej vôle. V ečná vôľa m ôjho 
Otca, ži a vládni nad  m ojou vôľou, buď 
pri všetkých  m ojich rozhodnutiach.

Čo mi prinesie dnešný deň? A kú prácu, 
aké okolnosti a príležitosti, aby som Ti 
mohol slúžiť? A ké pokušenia, aké ťažkosti 
sa vynoria  v nažívaní s príbuzným i alebo
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inými ľuďmi? Bože, všetko chcem  spra
vodlivo riešiť. Pom áhaj mi, aby som bol 
pokorný, m ierny a láskavý. Či urobím  
dnes dobrý skutok, navštívim  chorého, 
poteším  zarm úteného, urobím  radosť n ie
ktorém u bližnému? Bože, všetko, čo mi 
môže osožiť, čím postúpim  v  dobrom, 
chcem správne použiť. Všetkém u, čo by 
prekážalo Tvojej úc te  a m ojej spáse, 
chcem vyhnúť a odstraňovať.

Môj Bože, som veľm i m alý pred  Te
bou. Ani jediné dobré predsavzatie  nem ô
žem uskutočniť bez Tvojej pomoci. Pozri, 
Pane, m oja úbohá, slabá duša nevie  usku
točniť dobro, k toré by chcela, ak Ty ne 
prispeješ svojou milosťou. Prosím  Ťa preto 
vrúcne, daj mi svoje požehnanie. Prosím 
Ťa o to pre zásluhy Tvojho jednorodeného 
Syna, ktorém u zasväcujem  celý svoj ži
vot. Naplň svojou silou m oje ustrašené 
srdce, aby som uskutočnil dielo, za k to 
rým  túži m oja dobrá vôľa.

N ajsvätejšia  Panna a M atka Božia M á
ria, svätý  anjel strážca a všetci svätí 
obyvatelia nebeskej ríše, p rihovárajte  sa 
za m ňa a pom áhajte mi, aby som bol dnes 
dobrý.

Anjel Pána atď. (Str. 339.)
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Modlitba ranná.
S p o lo č n á .

Všetci, k torí sa modlia spoločnú modlitbu, po
kľaknú pred obrazom  sv. Rodiny alebo Božského 
Srdca a m odlia sa nahlas. Predm odlieva sa v rodine 
otec, m atka, v inej spoločnosti starší.

Otec: V m ene O tca i Syna i Ducha Svä
tého. Amen. O tče náš,

Všetci: K torý si na nebesiach, — posväť 
sa meno Tvoje, — príď kráľovstvo Tvoje,
— buď vôľa Tvoja ako v  nebi tak  i na 
zemi, — chlieb náš každodenný daj nám 
dnes — a odpusť nám naše viny, ako i my 
odpúšťame svojim  vinníkom  — a neuvoď 
nás do pokušenia, — ale zbav nás od zlé
ho. Amen.

Zdravas M ária, milosti plná, — Pán 
s Tebou, — požehnaná si medzi ženam i — 
a požehnaný je  plod života Tvojho, Ježiš.
— Svätá M ária, M atka Božia, — pros za 
nás hriešnych teraz i v hodinu smrti na
šej. Amen.

Verím  v Boha, O tca všem ohúceho, — 
Stvoriteľa neba i zeme, — i v Ježiša Kri
sta, Syna jeho  jediného, Pána nášho, — 
ktorý  sa počal z Ducha Svätého, — naro 
dil sa z M árie Panny, — trpel pod Pont
ským Pilátom, — ukrižovaný umrel i po
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chovaný bol, — sostúpil do pekiel, tre tie 
ho dňa vsta l zm ŕtvych, — vstúpil na n e 
besia, sedí na pravici Boha O tca všem o
húceho, — odtiaľ príde súdiť živých i m ŕt
vych. — Verím  v  Ducha Svätého, — 
v svätú  C irkev všeobecnú, — v  svätých 
obcovanie, v hriechov odpustenie, — 
y  tela  zm ŕtvychvzkriesenie a v  život več 
ný. Amen.

Otec: Bože všemohúci,

Všetci: Ktorý si nám  dožičil — dožiť 
sa tohto rána, — zachráň nás dnes svojou 
pomocou, — aby sme sa v  tento  deň — 
nedopustili n ijakého hriechu, — ale aby 
všetky  naše slová, m yšlienky a skutky  — 
oslavovaly Tvoju spravodlivosť. — Shlia
dni, Pane, na svojich služobníkov — a na 
svoje dielo — a spravuj deti svoje. Nech 
žiari nad nami, Pane, Bože náš, — svetlo  
Tvoje. — Spravuj naše práce a požehná
vaj našu robotu. — Riaď a posväcuj, — 
spravuj a opanuj, — Pane Bože, Kráľ n e 
bies a zeme, — dnes srdcia a telá  naše, — 
city, reči a skutky  naše, — podľa zákona 
svojho a v  sm ysle príkazov svojich, — 
aby sme, Spasiteľu sveta, Tvojou pom o
cou — tu i vo večnosti spasení a oslobo
dení boli. — Svätá M ária a všetci svätí — 
nech sa prihovárajú  za nás u Pána, — aby
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sme si zaslúžili pomoc a spásu od Toho, 
— k to rý  žije a panuje — n a večné veky. 
Amen.

Už vyšla  jasná  dennica, — nuž prosm e 
Boha pokorne, — kiež v  denných prácach 
nás, — zachráni od škôd všelikých. — 
Kiež jazyk  drží na  úzde, — by vadenice 
nevznikly: — kiež ochranou zrak za
kry je, — by nekochal sa v  m árnostiach. 
— Maj čisto v  srdca útrobách, — nech 
ďaleko je  nerozum : — odbojné, pyšné 
telo kroť — m iernosťou v  jedle, v  nápoji. 
— Až deň sa skloní k západu — a osud 
privedie nám  noc, — kiež čistí v  zdržan
livosti — Ti chválu, slávu vzdávam e. — 
Buď sláva Bohu O tcovi — i jediném u Sy
novi, — i Duchu Tešiteľovi — teraz i več
né na veky. Amen.

Otec: A njel Pána zvestoval Panne Márii.
Všetci: A  ona počala z Ducha Svätého. 

Zdravas M ária…
Otec: Ajhľa, d ievka Pána.
Všetci: Staň sa mi podľa slova tvojho. 

Zdravas M ária…
Otec: A  slovo telom  sa stalo.
Všetci: A  prebývalo medzi nami. Zdra

vas M ária…
Otec: Oroduj za nás, Svätá Božia Ro

dička.
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Všetci: A by sme sa stali hodní prisľú
bení Kristových. — Milosť Tvoju prosí
me, Pane, — ráč do m yslí našich vliať, — 
aby sme my, — ktorí sme skrze anjela 
zvestujúceho — v telen ie  K rista Syna 
Tvojho poznali, — skrze um učenie jeho 
a kríž — ku sláve vzkriesenia privedení 
boli. — Skrze tohože Krista, Pána nášho. 
Amen. — V m ene O tca i Syna i Ducha 
Svätého. Amen.

Po tejto spoločnej rannej m odlitbe každý s chu
ťou odíde do práce na väčšiu česť a slávu Božiu.

V čase veľkonočnom, t. j. od večera Bielej soboty 
až do večera soboty pred sviatkom  Najsv. Trojice, 
miesto Anjel Pána sa modlím e:

Otec: Raduj sa, nebies Kráľovná, a le
luja.

Všetci: Kohos  ́ nosiť bola hodná, aleluja. 
— Zm ŕtvych vsta l jak  predpovedal, a le
luja, — pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

Otec: Raduj sa a veseľ sa, Panna M ária, 
aleluja.

Všetci: Lebo vsta l zm ŕtvych Pán sku
točne, aleluja. — Bože, k to rý  si zm ŕtvych
vstaním  Syna svojho, — Pána nášho J e 
žiša K rista celý svet potešiť ráčil, — do
voľ, prosím e, — aby sme skrze Rodičku 
jeho, Pannu M áriu, — radosť života več 
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ného dosiahli. — Skrze tohože Krista, 
Pána nášho. Amen.

M odlitba pred jedením .

Otec: V m ene O tca i Syna i Ducha Svä
tého. Amen. Dobrorečím e Pánovi.

Všetci: Oči všetkých  dúfajú v  Teba, 
Pane, — a Ty dávaš pokrm  v  čas prí
hodný; — otváraš ruku svoju  — a pože
hnaním  naplňuješ každého živočícha.

Otec: Sláva O tcu i Synu i Duchu Svä
tému.

Všetci: Ako bolo na počiatku, — tak 
nech je i teraz i vždycky — i na veky  v e 
kov. Amen.

Otec: Pane, zmiluj sa nad nami.
Všetci: Kriste, zmiluj sa nad nami.
Otec: Pane, zmiluj sa nad nami. O tče 

náš,
Všetci: K torý si na nebesiach…
Otec: Požehnaj nás, Pane, i tieto dary  

Tvoje, k to ré  zo štedrosti Tvojej budem e 
požívať. Skrze K rista Pána nášho. Amen. 
V m ene O tca…
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M odlitba po jedení.
Otec: V m ene O t c a …  N ech Ťa osla

vujú  vše tky  diela Tvoje, Pane.
Všetci: A svätí Tvoji nech Ti dobro

rečia.
Otec: Ď akujem e Tebe, všem ohúci Bože, 

za všetky  dobrodenia Tvoje, k to rý  žiješ 
a kráľuješ na veky  vekov. Amen.

Všetci: Chváľte Pána, v še tky  národy, — 
chváľte ho, všetci ľudia; —  lebo je  u tv rde
né jeho m ilosrdenstvo nad nami — a 
pravda Pánova ostáva naveky. — Sláva 
Otcu i Synu i Duchu Svätém u, — ako bolo 
na počiatku, — tak  nech je  i teraz i vždy
cky — i na veky  vekov. Amen.

Otec: Pane, zmiluj sa  nad nami.
Všetci: Kriste, zmiluj sa  nad  nami.
Otec: Pane, zmiluj sa nad nami. Otče 

náš,
Všetci: K torý si na nebesiach…
Otec: Pane, ráč  odplatiť životom  več

ným, ktorí nám  dobre robia pre m eno 
Tvoje. Skrze K rista Pána nášho. Amen. 
V m ene O tca…

Pri týchto m odlitbách všetci stoja.



Večerné modlitby 343

M odlitba večerná.

Súkromná.

Otče náš…  Zdravas…  Verím…
Bože, si všadeprítom ný a stojíš aj pri 

mne. Ježiš Kristus, môj Vykupiteľ, stojíš 
pri m ne svojou láskou. Z celodenných 
starostí dvíham  svoje srdce ku  Tebe. Ďa
kujem  Ti, že si m a v  tento odchádzajúci 
deň opatroval a chránil. Dal si mi, Bože 
môj, slobodnú vôľu, aby som Ti ňou slúžil. 
Ty vieš, aká býva často táto  vôľa slabá, 
keď treba nasledovať Tvoje vnuknutia. 
Ako som Ti slúžil po celý deň? Po akých 
cestách som kráčal, aké práce vykonal? 
Ktoré povinnosti som nesplnil? Boh Duch 
Svätý, pram eň všetkého svetla  a všetkej 
sily, osvieť môj rozum, aby som poznal 
svoje hriechy, aby som ich oľutoval a 
úprim ne sa polepšil.

Tu spytuj svoje svedomie.
V duchu si predstavím  svoj celodenný život a 

spytujem  sa: Na čo som myslel? Ako som používal 
svoje oči, uši, jazyk? Ako som plnil svoje povinnosti 
ako slobodný, manžel, m anželka, otec, m atka, vdo
vec, vdova? Ako som plnil povinnosti svojho povo
lania v službe, v úrade, v rodine, domácnosti, v to 
várni, v škole, v dielni, v literatúre, v politike, voči 
nadriadeným , voči sluhom  a podriadeným ? Vykonal 
som si m odlitbu a podľa možnosti navštívil kostol?
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Podporil som dnes azda náboženstvu a mravnosti 
škodlivý časopis, knihu, prednášku, divadlo, film? 
Čo som vykonal na podporu svojho náboženstva 
a viery? Pom ohol som dnes niečím zmierniť sociálnu 
biedu a nedostatok svojho bližného? Bol som sp ra
vodlivý vo veci mzdy a sm luvných záväzkov voči 
svojim zamestnancom? Ako som sa zachoval ohľa
dom čistoty srdca ako slobodný a v manželstve? 
Nepôsobil som nejako proti narodeniu detí v m an
želstve? Aké zlo som prem ohol, aký dobrý  skutok 
vykonal?

Bože, ako sa musím hanbiť pri pohľade 
na svoje hriechy, svoju  nedbalosť, svoje 
chyby a nedostatky. Priznávam  sa a ľu
tujem  za všetko pred  Tvojou tvárou. Ľu
tujem, že som Teba, svojho dobrého a mi
losrdného Boha a Otca, opäť urazil a za
rmútil. Odpusť mi! N ehlaď  na m oju nestá 
losť a nehodnosť, ale na svoju  nevyčer
pateľnú dobrotu a m ilosrdenstvo. S tvojou 
milosťou sa Ti chcem  v  budúcnosti páčiť 
vo všetkom  a nijakým  hriechom  Ťa n e 
chcem viac uraziť. Do Tvojej Božskej 
opatery  sverujem  svoj život, svoje telo 
i dušu, svojich príbuzných a priateľov, 
celú Tvoju svätú  C irkev a tiež úbohé duše 
v očistci.

Odchádzam  na odpočinok s Tvojím  po
žehnaním. Raz príde môj posledný večer, 
keď vojdem  do večného odpočinku. Po
môž mi tak  žiť, aby všetko m oje konanie 
bolo prípravou na tento večný  odpočinok,
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na dokonalé sjednotenie s Tebou, mojím 
posledným  cieľom a najvyšším  dobrom. 
Amen.

Modlitba večerná.
Spoločná.

V určitý  čas, najlepšie hneď po večeri, pokľaknú 
členovia rodiny pred obraz Sv. Rodiny alebo Bož
ského Srdca a m odlia sa nahlas:

Otec: V m ene O tca i Syna i Ducha Svä
tého. Amen. O tče náš,

Všetci: K torý si na  nebesiach…  Zdra
vas M ária…  Verím  v  Boha…  Desatoro 
Božích prikázaní.

Prvé: J a  som Pán Boh Tvoj, — nebudeš 
mať iných bohov okrem  mňa, — aby si 
sa im klaňal.

Druhé: N evezm eš m ena Božieho na
darmo.

Tretie: Spomni, aby si deň sviatočný 
svätil.

Štvrté: Cti otca svojho i m atku svoju.
Piate: Nezabiješ.
Šieste: Nezosmilníš.
Siedme: N epokradneš.
Ôsme: N eprehovoríš krivého svedectva 

proti bližném u svojmu.
Deviate: Nepožiadaš m anželku bližného 

svojho.
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Desiate: Ani nepožiadaš m ajetku bliž
ného svojho, — ani ničoho, čo jeho je.

Pätoro cirkevných prikázaní.
Prvé: Prikázané sv iatky  svätiť.
Druhé: V nedeľu a v  prikázaný sviatok

— svätú omšu nábožne slyšať.
Tretie: Prikázané pôsty  zachovávať — 

a v  isté dni m äsitého pokrm u sa zdržovať.
Štvrté: K aždoročne sa vyspovedať — 

a aspoň v  čase veľkonočnom  — p rev e
lebnú Sviatosť O ltárnu prijať.

Piate: V  zakázanom  čase svadobné v e 
selie a tanečné zábavy nekonať.

Otec: Pane, daj nám  svoje požehnanie. 
Spokojnú noc a šťastlivý koniec nech 
nám udelí, všem ohúci Pán. Bratia, triezliví 
buďte a bdite, lebo váš nepriateľ diabol 
ako ručiaci lev  obchádza hľadajúc, koho 
by pohltil. O dporujte mu silní vo viere.

Všetci: A Ty, Pane, buď nám  m ilosrdný. 
— Spovedám sa Bohu všem ohúcem u, — 
blahoslavenej Panne M árii, — všetkým  
Božím svätým , — že som dnes tieto  h rie 
chy sp á c h a l…

Tu v tichosti spytuj svedomie podľa návodu 
v súkrom nej večernej modlitbe.

Ľutujem srdečne za v še tky  svoje h rie 
chy, — lebo som nimi najláskavejšieho  
Boha urazil, — silne sľubujem viacej n e 



Večerné modlitby 347

hrešiť — a každej príležitosti ku  hriechu 
sa chrániť. — Chráň nás, Pane, ako zre
nicu oka, — zakry nás krídlam i svojej 
ochrany. — Stráž nás, keď spíme, — aby 
sme bedlili s Kristom a odpočívali v  po
koji. — N avštív, prosím e Ťa, Pane, toto 
bývanie — a zažeň od neho ďaleko vše
tky nástrahy  nepriateľské, — nech bývajú  
v ňom anjeli Tvoji svätí, — aby nám 
chránili pokoj, — a požehnanie Tvoje 
nech je s nam i vždycky.

Otec: Pomodlime sa za pápeža nášho 
Pia.

Všetci: Pane, zachovaj ho, — živ ho a 
blaženým  urob ho na zemi — a nevydaj 
ho do rúk  jeho nepriateľov.

Otec: Pomodlime sa za biskupa nášho 
N.

Všetci: Nech stojí a pasie v  sile Tvojej, 
Pane, — pod ochranou m ena Tvojho.

Otec: Pomodlime sa za svojich dobro
dincov.

Všetci: O dplatu života večného, — ráč 
dať, Pane, všetkým  tým, — ktorí nám  pre 
Teba dobre robia.

Otec: Pomodlime sa za svojich zom re
lých.

Všetci: O dpočinutie večné daj im, Pa
ne, — a svetlo večné nech im svieti. — 
N ech odpočívajú v  pokoji. Amen.
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Otec: Pomodlime sa za našich neprí
tomných bratov.

Všetci: Bože môj, — spas služobníkov 
svojich, — k torí dúfajú v Teba.

Otec: Pomodlime sa za trpiacich a väz
nených.

Všetci: Vysloboď ich, Bože, — zo vše
tkého ich utrpenia.

Otec: A njel Boží, strážca môj, —
Všetci: Prosím ťa, vždy pri m ne stoj, — 

pomocnú mi ruku  daj, — vo všetkom  mi 
pomáhaj, — aby som vždy v každej chvíli, 
— viedol život bohum ilý — a tak  tebou 
chránený, — bol raz v  nebi spasený. 
Amen.

Otec: Než rozplynie sa denný jas. —
Všetci: Stvoriteľ vecí, čuj náš hlas, — 

pre svoju vľúdnu dobrotu — chráň nás 
a stráž nás v  nočný čas. — Nech zajdú 
v  diaľky tem né sny — a nočné strašné 
predstavy. — Drž v  putách nášho škodcu, 
drž, — nech neškvrn ia  sa telá  už. — To 
daj nám O tec láskavý, — i Syn tej istej 
podstaty, — i s Duchom, k to rý  teší nás, — 
vládnu cí dnes i v  každý čas. Amen.

Večerná m odlitba sa ukončí vzývaním patróna. 
Každý povie meno svojho patróna a všetci odpo
vedia: Oroduj za nás. Napokon sa všetci prežehnajú 
a v mene Božom odídu na nočný odpočinok.
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Obnovenie krstných  sľubov.

Pane Ježišu  Kriste, — Teba za kráľa 
sveta uznávam . — Všetko, čo bolo stvo
rené, — pre Teba bolo učinené. — U plat
ňuj nado m nou všetky  svoje práva. — 
Obnovujem  svoje krstné sľuby. — O d
riekam  sa zlého ducha— i všetkej pýchy 
jeho — i všetkých  skutkov jeho — a sľu
bujem, —- že budem  žiť ako príkladný 
kresťan katolík. — N ajm ä sa zaväzujem , 
— že vynaložím  všetko, — aby som p rá 
vam  Božím — a právam  svätej Cirkvi 
Tvojej dopomohol k  víťazstvu.

Božské Srdce Ježišovo, — obetujem  Ti 
svoje skrom né skutky  s tým  úmyslom, — 
aby vše tky  srdcia uznaly sväté kráľov
stvo Tvoje, — a tak  sa kráľovstvo Tvojho 
pokoja upevnilo na celom svete. Amen.

Plnom ocné odpustky raz denne za zvyčajných 
podmienok.

Pobožnosť ku sv. omši.
Súkromná.

Kňaz pristupuje k oltáru. — Ježiš vstupuje do 
záhrady.

Môj Pán Ježiš Kristus, Syn Boha živé
ho, k to rý  si sa pred svojím  utrpením  tria 
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sol od strachu a sm útku, daj mi milosť, 
aby som Ti vedel obetovať v še tky  svoje 
vnútorné u trpen ia  a bolesti. Pomôž mi ich 
znášať v spojení s Tvojím  utrpením , aby 
mi Tvojou zásluhou slúžily k  spáse.

Kňaz začína sv. omšu. — Ježiš sa m odlí v záhrade.

Môj Pán Ježiš Kristus, Syn Boha živé
ho, k to rý  si sa m odlitbou v  záhrade O li
vovej chcel posilniť pred  utrpením , pomôž 
mi silou svojej m odlitby, aby mi m odlitba 
bola vždy pram eňom  posilnenia.

Kňaz hovorí Konfiteor. — Ježiš sa krvou potí.

Môj Pán Ježiš Kristus, Syn Boha živé
ho, k to rý  si sa na  celom  tele k rvou potil 
a vo veľkej tiesni zm učený modlil sa 
k večném u Otcovi, daj, aby som pri spo
m ienke na Tvoje u trpenie  ronil slzy po
kánia za svoje hriechy.

Kňaz bozkáva oltár. — Judáš zrádza Ježiša.

Môj Pán Ježiš Kristus, Syn Boha živého, 
k torý  si vedel láskavo prijať aj bozk 
zrady, daj mi milosť, aby som vedel od
pustiť svojim  nepriateľom  a vedel im p re
ukázať službu lásky.
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Kňaz ide na pravú stranu oltára. — Ježiša vedú 
zo záhrady.

Môj Pán Ježiš Kristus, k torý  si dovolil, 
aby Ťa zlí ľudia sviazali, priviaž ma 
svojou láskou silno k sebe, aby sa sily 
m ojej duše a tela neoddaly ničomu, čo 
by sa protivilo Tvojej svätej vôli.

Kňaz číta Introitus. — Ježiša vedú na súd.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si dovolil, 
aby Ťa viedli ako zločinca do domu A nná
šovho, pomôž mi svojou milosťou, aby 
som podľa Tvojho vnuknutia  kráčal ku 
všetkém u, čo sa Tvojej svätej vôli páči.
Kňaz sa modlí Kyrie eleison. — Peter zapiera Ježiša.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si musel 
zniesť tro jnásobné zapretie svojho apo
štola v dome Kaifášovom, chráň ma pred 
zlými spoločnosťami, aby ma hriech n e 
odlúčil nikdy od Teba.
Kňaz hovorí Dominus vobiscum . — Ježiš pozrie 

na Petra.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si jediným  
pohľadom svojej lásky priviedol apoštola 
Petra ku pokániu, pomôž mi svojím  mi
losrdenstvom , aby som oľutoval svoje 
hriechy  a nikdy Ťa nijakým  slovom alebo 
činom neurazil.
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Kňaz číta Epištolu. — Ježiša vedú k Pilátovi.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si dovolil, 
aby Ťa viedli k  Pilátovi a falošne obža
lovali, pomôž mi, aby som vyhýbal n á 
strahám  zlého ducha a svojím  dobrým 
životom vyznával v ieru  v  Teba.

Kňaz ide do stredu oltára. — Ježiša vedú k  H ero
desovi.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si prijal 
bez slova falošnú obžalobu pred  H erode
som, daj mi sily, aby som vedel statočne 
znášať aj urážky.
Kňaz číta Evanjelium . — Ježiša vysm ievajú a vedú 

k Pilátovi.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si dovolil, 
aby Ťa v jeden  deň vodili sviazaného 
od Piláta k  H erodesovi a nazpät, pomôž 
mi svojou milosťou, aby som sa ľudí ne 
strachoval, ale usiloval sa páčiť jedine 
Tebe.

Kňaz odkrýva kalich. — Ježiša obnažujú.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si sa pre 
moje spasenie pred  bičovaním  dal v y 
zliecť zo šiat, daj mi milosť, aby som sa 
úprimnou spoveďou pozbavil hriechov, 
aby som niekedy pred  Tvojou tvárou  ne 
stál vyzlečený z čností.
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Kňaz obetuje chlieb a víno. — Ježiša bičujú.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si dovolil, 
aby Ťa k  stĺpu priviazali a ukru tne bičo
vali, popraj mi milosť, aby som tresty  
Tvojej otcovskej lásky  trpezlivo znášal 
a v budúcnosti Ťa netrpezlivým  šomraním 
neurazil.

Kňaz prikrýva kalich. — Ježiša tŕn ím  korunujú.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si sa dal 
tŕním  korunovať, daj mi milosť, aby ma 
bolesť pokánia na tejto  zemi natoľko p re 
nikla, žeby som si zaslúžil víťaznú ko 
runu v nebi.

Kňaz si umýva ruky. — Pilát si umýva ruky.

Môj Pán Ježiš Kristus, Pilátom vyh lá
sený za nevinného, m usel si znášať jedo
vaté  vyhrážky a k rik  židov, dožič mi m i
losť, aby som žil v  nevinnosti a nestaral 
sa o zlé reči ľudí.

Kňaz sa modlí Orate fra tres. — Pilát hovorí Ecce 
hom o.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si m usel 
stáť pred  židmi v  potupnom  rúchu, daj mi 
milosť, aby som vždy prem áhal pokušenia
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m árnej slávy a pri poslednom  súde sa 
zjavil v rúchu pokory.
Kňaz sa m odlí P refáciu. — Ježiša odsúdia na smrť.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si dovolil, 
aby Ťa nevinného odsúdili na smrť, daj 
mi sily, aby som z lásky  k  Tebe vedel 
prijať aj nespravodlivé posúdenie bez 
toho, aby som sám nespravodlivo súdil.

Spomienka na živých. — Ježiš nesie kríž.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si m iesto 
m ňa niesol kríž na svojich pleciach, daj 
mi milosť, aby som ochotne a z lásky 
k  Tebe niesol kríž sebazaprenia.

Spomienka na svätých. — Ježiš stre tá  Veroniku 
a ženy.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si na svojej 
smrteľnej ceste napom enul plačúce ženy, 
aby nad sebou plakaly, daj mi milosť, aby 
som dokonale oľutoval svoje hriechy. Daj 
mi cit srdečnej sústrasti a lásky  s trp iaci
mi ľuďmi, aby som sa páčil Tvojej Bož
skej velebnosti.

Kňaz prežehnáva chlieb a víno. — Ježiša na kríž 
prib íjajú .

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si sa pre 
moje spasenie dal ukrižovať a tak  pribil
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na kríž dlžobný úpis m ojej smrti, prenikni 
m oje srdce spasiteľným  strachom , aby 
som smelo objal kríž Tvojich prikázaní a 
láskou bol ustavične naň pribitý.

Kňaz pozdvihuje Hostiu. — Ježiša s krížom 
dvíhajú.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si sa pre 
nás dal povýšiť s krížom, osloboď m a od 
zem ských náklonností a pozdvihni mi 
ducha k veciam  nebeským .

Kňaz pozdvihuje kalich. — Z rán Ježišových tečie 
krv.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si dal zo 
svojich svätých rán  tiecť k rv  milosti, daj, 
aby mi Tvoja k rv  slúžila na posilnenie 
proti zlým žiadostiam  a ako spasiteľný 
prostriedok proti hriechom.

Spomienka na mŕtvych. —- Ježiš prosí 
za ľudí.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si sa na 
kríži modlil za všetkých  ľudí, ba aj za 
svojich vrahov, daj mi ducha láskavosti 
a trpezlivosti, aby som svojim  nepria te
ľom odpúšťal a odplácal sa dobrým  za zlé.
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Pred P ater noster. — Obrátenie lotra.
Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si ka júce 

mu lotrovi sľúbil nebeský  raj, pozri na 
mňa m ilosrdným  okom, aby som v  hodinu 
svojej sm rti počul Tvoje slová: „Ešte 
dnes budeš so m nou v  ra ji.“

Pater noster. — Mária a Ján  pod krížom .
Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si svoju 

svätú M atku ešte s kríža dal do ochrany 
m ilovaném u učeníkovi a jeho zas do jej 
ochrany, daj mi milosť, aby som bol vždy 
citlivý voči vnuknutiam  Tvojej prozreteľ
nosti, aby m a v  nebezpečenstvách života 
chránila a v  Tvojej m ilosti zachovala.

Kňaz lám e Hostiu. — Ježiš na kríži umiera.
Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  um ierajúc 

odovzdal si svoju  dušu nebeském u Otcovi, 
daj, aby som odum rel svojm u hriešnem u 
JA, aby som v  hodine smrti navrátil dušu 
do Tvojich rúk.
Kňaz sa modlí Pax D omini. — Ježiš sostupuje do 

pekiel.
Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si po v í

ťazstve nad pekelným i mocnosťami sostú
pil do predpeklia, aby si vyslobodil sp ra
vodlivých praotcov, vy lej silu svojho 
utrpenia a bolesti na úbohé duše v  očistci, 
aby skoro prišly  ku  Tebe a požívaly več 
ný pokoj.
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Agnus Dei. — Mnohí sa obracajú.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si pohľa
dom na svoje u trpenie stotníka a mnoho 
iných priviedol k  pokániu, daj mi milosť, 
aby som zásluhou Tvojho bolestného 
utrpenia dokonale zanechal hriechy  a 
nikdy Ťa viac neurazil.
Domine non sum dignus. — Ježiša nesú do hrobu.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si sa dal 
pochovať do nového hrobu, daj mi nové 
srdce, aby som s Tebou pochovaný, mohol 
raz slávne vstať zm ŕtvych.

Prijím anie. — Ježiša k ladú do hrobu.

Môj Pán Ježiš Kristus, ktorého verní 
učeníci pom azali balzamom  a zavinuli do 
plachiet, daj mi milosť, aby som Ťa vo 
Sviatosti O ltárnej hodne prijal a rozlej 
v m ojej duši spasiteľný balzam  čností.

Postcom m unio. — Zmŕtvychvstanie Ježišovo.

Môj Pán Ježiš Kristus, k torý  si víťazne 
povstal zo zapečateného hrobu, daj mi 
milosť, aby som povstal z hrobu svojich 
pokleskov a nastúpil cestu nového života, 
aby som sa zjavil raz po Tvojej pravici, 
keď prídeš súdiť tento svet.
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Dominus vobiscum. — Ježiš sa zjavuje apoštolom.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si svojím  
zjavením  potešil svätú  M atku a apoštolov, 
daj mi milosť, aby som Ťa raz uzrel v  ne
beskej sláve, keď Ťa nemôžem vidieť 
v tomto smrteľnom živote.

Posledné modlitby. — Ježiš zjavuje sa apoštolom 
po 40 dní.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si po svo
jom zm ŕtvychvstaní ešte 40 dní žil so 
svojimi apoštolm i a vyučoval ich tajom 
stvám  viery, vzbuď a posilni vo mne 
vieru  v  Božskú pravdu.

Požehnanie. — Soslanie Ducha Svätého.

Môj Pán Ježiš Kristus, k to rý  si poslal 
svojim  apoštolom  Ducha Svätého, keď sa 
spoločne modlili, prosím  Ťa, očisť mi m y
seľ, aby Utešiteľ našiel v  m ojej duši p rí
jem ný príbytok, aby ju ozdobil svojimi 
darmi a útechou.

Poďakovanie.

Môj Pán Ježiš Kristus, Syn Boží a V y
kupiteľ, ďakujem  Ti, že si mi dal dnes 
milosť, aby som bol účastným  na svätej 
omši. Prosím pre zásluhy tejto  svätej



Ráč, Otče, s nebies vysokosti — 
sem milostivo pozerať, 
od svojich dietok v dôvernosti — 
danú Ti obeť ráč prijať.

Pieseň,
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obety, vlej mi svojho ducha a silu, aby 
som vždy odporoval zlým pokušeniam , 
aby som na konci života m ohol vojsť do 
Tvojho večného raja. Amen.

Svätá omša.
Spoločná.

Uvedená sv. omša je zo sviatku Božského Srdca. 
Môže sa modliť v každý prvý piatok, p rípadne cez 
exercície.

Vysvetlenie uvedených značiek.
M.: Modlí sa nahlas len sám modleník.
V.: Modlia sa nahlas všetci prítom ní.
K.: Modlí sa len sám kňaz. O statní sa môžu

modliť potichu.
Č. V.: Modlí sa v čase veľkonočnom.
* Značí skloniť hlavu.
† Značí prežehnať sa.
Pred sv. omšou, kým sa kňaz oblieka a kostolník 

zapaľuje sviece, veriaci si vzbudia úmysel.

Úmysel.
Stojíme.

M.: O tče nebeský!
V.: Ráč prijať túto p resvätú  obetu  Ježiša 

Krista, — k torú  Ti prinášam e ako obetu 
poklony a chvály  — na oslavu Tvojej
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Božskej velebnosti, — ako obetu sm iere
nia za svoje v iny  a zaslúžené tresty , — 
ako obetu prosby za vše tky  svoje dušev
né a telesné potreby — a za duše v  očistci. 
— O tče večný, — pre túto obetu svojho 
Syna — buď m ilostivý nám hriešnikom  a 
vyslyš nás. Amen.

Stupňové modlitby.
Kňaz prichádza k oltáru. Položí kalich na oltár, 

otvorí omšovú knihu, sostúpi po stupňoch, kľakne 
a začne stupňové modlitby. Všetci kľakneme.

M.: V m ene O tca i Syna i Ducha Svä
tého. Amen. Prichádzam  k  Božiemu ol
táru.

V.: K Bohu, k to rý  m a potešuje od m la
dosti.

M .: Súď ma, o Bože, a zastaň m a pred 
bezbožným i ľuďmi, vy trhni ma z rúk fa
lošného zlosyna.

V.: Veď Ty, Bože, si m oja sila, — prečo 
ma odháňaš — a prečo chodím smutný, 
— keď m a sužuje nepriateľ?

M.: Sošli svoje svetlo a svoju  pravdu, 
tie m a zavedú a odprevadia na Tvoj 
svätý  vrch do Tvojich stánkov.

V.: V tedy pristúpim  k  Božiemu oltáru, 
— k Bohu, k to rý  m a potešuje od mladosti.
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M.: N a citare Ťa budem chváliť, Bože 
môj, prečo smútiš, duša m oja, a prečo ma 
trápiš?

V.: Dúfaj v Boha, — veď ešte Ho budem 
môcť chváliť — svojho Spasiteľa a Boha.

M.: Sláva O tcu i Synu i Duchu Svätému.
V.: Ako bolo na počiatku, — tak  nech 

je i teraz i vždycky — i na veky  vekov. 
Amen.

M.: Prichádzam  k Božiemu oltáru.
V.: K Bohu, — k to rý  ma potešuje od 

mladosti.
M.: N aša pomoc je  v  m ene Pánovom.
V.: On stvoril nebo i zem.
M.: V yznávam  sa Bohu všem ohúcem u.
V.: B lahoslavenej, čistej Panne M árii, 

— svätém u M ichalovi archanjelovi, — 
svätém u Jánovi Krstiteľovi, — svätým  
apoštolom Petrovi a Pavlovi, — všetkým  
svätým  a vám, bratia, — že som veľa 
zhrešil m yšlienkam i, slovam i a skutkam i 
— (udrieme sa tri razy v  prsia) — svojou 
vinou, svojou vinou, svojou najväčšou  
vinou. — Preto prosím  blahoslavenú vždy 
Pannu M áriu, — svätého M ichala a rchan
jela, — svätého Ján a  Krstiteľa, — svätých 
apoštolov Petra a Pavla, — všetkých  svä
tých a vás, bratia, — orodujte  za mňa 
u Pána Boha nášho,
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M.: Nech sa zmiluje nad nami všem ocný 
Boh, nech nám  odpustí h riechy a nech 
nás vovedie do večného života.

V.: Amen.
M.: Všem ocný a m ilosrdný Bože, p re 

páč nám, rozhreš nás a odpusť nám naše 
hriechy.

V.: Amen.
M.: Bože, shliadni a oživ nás.
V.: A Tvoj ľud zaplesá v Tebe.
M.: Preukáž nám, Pane, svoje m ilo

srdenstvo.
V.: Daj nám svoje spasenie.
M.: Pane, vyslyš m oju prosbu.
V.: Môj hlas nech dôjde ku Tebe.
M.: Pán s vami.
V.: I s duchom tvojím.

Kňaz vystupuje po stupňoch oltára. Stojíme.

K.: M odlime sa. Zbav nás, Pane, našich 
neprávostí, aby sme s čistým  srdcom 
mohli pristúpiť k  svätostánku. Skrze Kri
sta Pána nášho. Amen. Prosím e Ť a, Pane, 
pre zásluhy Tvojich svätých, ktorých 
ostatky tu  máme, a všetkých  svätých, ráč 
nám odpustiť všetky  naše hriechy. Amen.
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Introitus —  vchod.
K ň a z  i d e  k u  k n i h e  a  m o d l í  s a .  S t o j í m e .

M.: M yšlienky jeho Srdca —
V.: Idú s pokolenia na  pokolenie, — 

aby vyslobodil ich duše od smrti — a 
živil ich v  čase hladu. (Č. V.: A leluja, 
Aleluja.) V eseľte sa spravodliví v  Pánovi, 
— statočným  prislúcha vychvaľovať Ho 
spevom.

M.: Sláva O tcu i Synu i Duchu Sväté
mu, —

V.: Ako bolo na počiatku — tak  nech 
je i teraz i vždycky — i na veky  vekov. 
Amen.

M.: M yšlienky jeho Srdca idú s poko
lenia na pokolenie, aby vyslobodil ich 
duše od sm rti a živil ich v čase hladu.

(Č. V. A leluja, Aleluja.)
Kyrie — pieseň poníženosti. Kňaz ide do stredu 
oltára a modlí sa striedavo s m iništrantom . Stojíme.

M.: Pane, zmiluj sa.
V.: Pane, zmiluj sa.
M.: Pane, zmiluj sa.
V.: Kriste, zmiluj sa.
M.: Kriste, zmiluj sa.
V.: Kriste, zmiluj sa.
M.: Pane, zmiluj sa.
V.: Pane, zmiluj sa.
M.: Pane, zmiluj sa.
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Glória — pieseň radosti.
Kňaz sa modlí v strede oltára. Stojíme.

M.: Sláva na  výsostiach *Bohu —
V.: a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. 

— Chválim e Ťa. — Dobrorečíme Ti. — 
*Klaniam e sa Ti. — O slavujem e Ťa. — 
*Ď akujem e za Tvoju veľkú slávu, — 
Pane Bože, Kráľ nebeský, — Bože, O tče 
všem ocný, — Pane, Syn jednorodený, *J e 
žiš Kristus. — Pane Bože, Baránok Boží, 
Synu Otca. — Ty snímaš hriechy sveta, 
— zmiluj sa nad nami. — Ty sním aš h rie
chy sveta, — *prijm i našu pokornú prosbu. 
— Ty sedíš na  pravici O tcovej, — zmiluj 
sa nad nami. — Lebo len  Ty si svätý. — 
Len Ty si Pán. — Len Ty si N ajvyšší *Ježiš 
Kristus, — s Ť Duchom Svätým v  sláve 
Boha Otca. Amen.

Kolekty — modlitby dňa.
Kňaz po Dom. vobiscum sa z knihy modlí modlitby 

dňa. Stojíme.

K.: Dominus vobiscum . (Pán s vami.)
V.: Et cum spiritu  tuo . (Aj s duchom 

tvojím.)
K.: O rem us. (Modlime sa.)
M.: Bože, k to rý  si nám  v  Srdci svojho 

Syna, našimi hriecham i poraneného, ne
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konečné poklady lásky  udeliť ráčil, dožič 
prosíme, aby sme mu preukazovali odda
nú podlžnosť svojej úcty  a tiež dôstojne 
plnili povinnosť zadosťučinenia. Skrze 
Pána nášho Ježiša  Krista, Syna Tvojho, 
k torý  s Tebou žije a kráľuje v  jednote 
Ducha Svätého, Boh po vše tky  veky  v e 
kov.

V.: Amen.

Lekcia —  čítanie.
Kňaz číta lekciu, čítanie. Sedíme.

M.: Č ítanie z listu  sv. Pavla apoštola 
Efezanom, h lava  3, verš  8— 19. Bratia! 
M ne najm enšiem u zo vše tkých  svätých 
dostalo sa milosti, že môžem zvestovať 
pohanom  blahozvesť o nepochopiteľnom  
bohatstve Kristovom  a objasniť im, ako sa 
uskutočnilo toto tajom stvo, sk ry té  od v e 
kov v  Bohu, k to rý  všetko stvoril, aby sa 
takto nebeským  kniežatstvám  a m ocno
stiam skrze C irkev sta la  znám ou m noho
tvárna múdrosť Božia. A  to sa stalo podľa 
odvekého ustanovenia, k to ré  sa uskutoč
nilo v  K ristu Ježišovi, Pánovi našom. 
V Ňom totiž spočíva naša odvaha, že 
vierou v  Neho, môžeme sa blížiť k  Bohu. 
Preto skláňam  kolená pred  Otcom, z k to 
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rého má pôvod rodina Božia na nebi aj 
na zemi, aby vám  podľa bohatstva svojej 
slávy, dal skrze svojho Ducha m ocne zo
silnieť vo vašom  vnútri, aby Kristus v ie 
rou prebýval vo vašich  srdciach, aby ste 
vy, v  láske zakorenení a založení, mohli 
so všetkým i svätým i porozumieť šírku a 
dĺžku, výšku  a hĺbku a poznať lásku Kri
stovu, k to rá  prevyšu je  všetko poznanie 
a aby vás naplnila v še tka  plnosť milosti 
Božej.

V.: Vďaka Bohu.

Graduál, Aleluja alebo Tractus.
Stupňový spev.

Kňaz sa m odlí pri knihe. Stojíme.

Graduál.
K.: Láskavý a spravodlivý je  Pán, preto 

p ripravuje  blúdiacich na cestu, vedie 
m iernych v súde, vyuču je  tichých svojim  
cestám.

A leluja, aleluja. Vezm ite na seba svoje 
jarm o a učte sa odo mňa, lebo som tichý 
a ponížený srdcom  a nájdete  odpočinok 
pre svoje duše A leluja.

Tractus. (Po nedeli Septuagesima — Deviatnik 
miesto Aleluja.)

K.: M ilosrdný a láskavý  Pán, veľko
dušný a veľmi m ilosrdný. Nebude sa
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hnevať na veky  ani hroziť na večnosť. 
Neurobil nám podľa našich hriechov, ani 
nám neodplatil podľa našich neprávostí.

Aleluja. (V čase veľkonočnom miesto Graduála 
a Tractus.)

K.: A leluja, aleluja. Vezm ite na seba 
svoje jarm o a učte sa odo mňa, lebo som 
tichý a ponížený srdcom  a nájdete  od
počinok svojim  dušiam. A leluja. Príďte 
ku mne všetci, k torí ste u trápení a b re
menom obťažení a ja  vás občerstvím .

Evanjelium .
Kňaz sa modlí v strede o ltára. M iništrant prenáša 
knihu. Kňaz prechádza na ľavú stranu  oltára. Stojíme.

K.: Očisť mi ústa  a srdce, všem ocný 
Bože, ako si očistil ústa  Izaiáša proroka 
žeravým  uhlíkom , a tak  m a ráč m ilostivo 
a láskavo očistiť, aby som bol hodný h lá 
sať Tvoje sväté evanjelium . Ráč, Pane, 
požehnať. N ech je  Pán v  mojom srdci a 
v  m ojich ústach, aby som bol hodný 
správne hlásať Jeho  evanjelium .

K.: Dominus vobiscum . (Pán s vami.)
V.: Et cum spiritu  tuo . (I s duchom  tvo 

jím.)
K.: Sequentia sancti evangelii secun

dum Joannem .
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V.: Gloria  Tibi, Domine. (Sláva Ti, Pane.)
M.: Stať zo sv. evanjelia  podľa Jána, 

h lava 19, verš 31—37.
Za onoho času: Židia, keďže bol prí

pravný deň pred Veľkou nocou, požiadali 
Piláta, aby dal ukrižovaným  polámať hná
ty a sňať ich telá, aby neostaly na kríži 
aj v  sobotu, lebo to bola Veľká sobota. 
Prišli teda vojaci a polám ali hnáty  p rvé
mu aj druhém u, čo boli s ním ukrižo
vaní. Keď však prišli k  Ježišovi a videli, 
že je  už m ŕtvy, nepolám ali mu údy, ale 
jeden z vojakov prebodol mu kopijou bok. 
A hneď vyšla  z neho k rv  a voda. A ten, 
čo to videl, vydal o tom svedectvo a jeho 
svedectvo je  pravdivé; vie, že hovorí 
pravdu, aby ste aj vy  verili. Stalo sa to 
preto, aby sa naplnilo Písmo: „Nepolám ete 
mu kosti“, a čo na inom m ieste Písmo ho
vorí: „Budú hľadieť na Toho, k torého p re
bodli.“

V .: Chvála Ti, Kriste.

Kredo — vyznanie viery.

Kňaz po skončení evanjelia ide do stredu oltára 
a tam  sa modlí. Stojíme.

M.: Verím  v  Boha, —
V.: O tca všem ocného, — Stvoriteľa n e 

ba i zeme, — všetkého viditeľného i ne
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viditeľného. — A v  jedného Pána * J e 
žiša Krista, — jednorodeného Syna Bo
žieho. — Zrodeného z O tca p red  v še tký 
mi vekm i, — Boha z Boha, svetlo zo svetla, 
— Boha pravého z pravého Boha. — Zro
deného a nie stvoreného, — rovnej pod
staty  s Otcom, — skrze k torého vzniklo 
všetko. — O n pre nás ľudí — a pre naše 
spasenie sostúpil s neba. — (Tu kľakne
me.) — Vtelil sa skrze Ducha Svätého 
z Panny M árie — a stal sa človekom . — 
(Tu vstaneme.) — Pre nás bol aj ukrižo
vaný  — za Pontského Piláta  trpel a bol po
chovaný, — tretí deň vsta l zm ŕtvych podľa 
Písma. — V stúpil do neba, — sedí na 
pravici O tcovej. — Znova príde v  sláve 
súdiť živých i m ŕtvych — a jeho kráľov
stvu nebude konca. — Verím  v  Ducha 
Svätého, — Pána a Oživovateľa, — ktorý  
pochádza od O tca i Syna. — Jem u spolu 
s Otcom i Synom prislúcha * poklona a 
sláva, — k to rý  hovorí skrze prorokov. — 
A v  jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú 
Cirkev. — V yznávam  jeden  k rst na od
pustenie hriechov. — O čakávam  vzkrie
senie m ŕtvych — a Ť život budúceho v e 
ku. Amen.
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O ffertorium  — obetovanie.

Kňaz pozdraví ľud slovami: Dominus vobiscum, po
tom tvárou k  o ltáru  sa modlí modlitbu obetovania,

odkrýva kalich, m iništrant cengá. Sadneme si.

K.: Dominus vobiscum . (Pán s vami.)
V .: Et cum spiritu tuo . (I s duchom tvo 

jím.)
K.: O rem us. (Modlime sa.)
M.: Potupu s biedou očakáva m oje 

Srdce. A  čakal som, kto by m a poľutoval 
a nebolo ho, hľadal som, kto by ma po
tešil, a nenašiel sa.

V čase veľkonočnom.
M.: Zápalných obetí a  obetí za hriechy 

si nežiadal, v tedy  som povedal: Hľa, idem. 
V h lave knihy je písané o mne, aby som 
plnil Tvoju vôľu. Bože môj, chcel som a 
Tvoj zákon je uprostred  m ôjho srdca. 
Aleluja.

Obetovanie hostie. (Kňaz obetuje hostiu.)
M.: Prijm i Svätý Otče, —
V.: V šem ohúci večný  Bože, — tento ne

poškvrnený obetný dar, — k to rý  ja, Tvoj 
nehodný sluha, — obetujem  Tebe, — svoj
mu živém u a pravém u Bohu, — za mnohé 
svoje hriechy, urážky a nedbalosti — a 
za všetkých  prítom ných, — ba aj za v še 
tkých veriacich  živých i m ŕtvych kresťa
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nov, aby m ne aj im bola na spasenie — 
pre večný život. Amen.

Príprava kalicha. (Kňaz leje víno a vodu do 
kalicha.)

K.: Bože, Ty si podivne stvoril a ešte 
podivnejšie obnovil dôstojnosť ľudskej 
prírody, daj nám  skrze tajom stvo tejto  
vody a tohto v ína  účasť na božstve Toho, 
k torý  sa stal účastným  nášho človečen
stva, Ježiša Krista, Tvojho Syna, nášho 
Pána, k to rý  s Tebou žije a kráľuje i s Du
chom Svätým, Boh po vše tky  večné veky. 
Amen.

Obetovanie kalicha. (Kňaz obetuje kalich.)

M.: O betujem  Ti, Pane, —
V.: Kalich spasenia — a prosím e Tvoju 

láskavosť, — nech sa vznáša ako sladká 
vôňa — pred  tvár Tvojej velebnosti — 
za naše spasenie — a za spasenie celého 
sveta. Amen.

Obetovanie seba.
K.: Prijmi, Pane, nášho poníženého du

cha a naše kajúce srdce; nech sa naša 
obeta dnes tak koná pred  Tvojou tvárou, 
aby sa Tebe, Pane Bože, páčila.

Prosba k Duchu Svätému o posvätenie darov.
K.: Príď, Posvätiteľ, všem ocný večný
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Bože, a požehnaj túto obetu, pripravenú 
Tvojmu svätém u menu.

Umývanie rúk.
K.: Umývam si ruky  s nevinným i a 

obsluhujem  oltár Tvoj, Pane. N ech poču
jem  chválospev a rozprávam  o všetkých  
Tvojich divoch. Pane, m ilujem  Tvoj ozdo
bený príbytok a m iesto, kde prebývaš 
v sláve. Nezatrať, Pane, so zlosynm i m oju 
dušu a krvilačným i môj život. Ich ruky 
sú poškvrnené zločinmi, p rav ica podpla
tená darmi. Ja  v šak  prichádzam  k  Tebe 
nevinný, vysloboď m a a zmiluj sa nado 
mnou. M oje nohy sú na pravej ceste, 
v  sbore svätých  Ťa budem  chváliť, Pane. 
Sláva O tcu i Synu i Duchu Svätém u, ako 
bolo na počiatku, tak  nech je i teraz 
i vždycky i na veky  vekov. Amen.

Spoločné obetovanie darov. (Kňaz sa modlí 
v strede oltára.)

M.: Prijmi, Svätá Trojica,
V.: Túto obetu, k torú  Ti prinášam e — 

na pam iatku utrpenia, — vzkriesenia a 
nanebevstúpenia Ježiša Krista, nášho 
Pána, — na česť b lahoslavenej vždy Pan
ny M árie, — svätého Ján a  Krstiteľa, — 
svätých apoštolov Petra a Pavla, — tých
to a všetkých  svätých, — aby im slúžila 
na česť a nám na spasenie — a nech
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v nebi ráčia za nás orodovať tí, — ktorých 
pam iatku slávim e na zemi, — skrze toho 
samého Krista, nášho Pána. Amen.

Príhovor bojujúcej Cirkvi. Orate fratres.
M.: M odlime sa, bratia, nech m oju a 

vašu obetu prijm e všem ohúci Boh Otec.
V.: Nech prijm e Pán obetu z tvojich 

rúk — na česť a slávu svojho m ena — na 
úžitok nám  a celej svojej svätej Cirkvi.

M.: Amen.

Secreta — tichá m odlitba. 
Kňaz sa modlí potichu.

K.: Vzhliadni, prosím e, Pane, na nevý 
slovnú lásku Srdca Tvojho m ilovaného 
Syna, aby to, čo Ti obetujem e, bolo p rí
jem ným  darom  a sm ierením  za naše p rie
stupky. Skrze Pána nášho Ježiša  Krista 
Syna Tvojho, k to rý  s Tebou žije a k rá 
ľuje v  jednote Ducha Svätého Boh.

Prefácia  — úvod.
Kňaz sa modlí nahlas. Stojíme.

K.: Per om nia saecula saeculorum . (Po 
všetky veky  vekov.)

V.: Amen.
K.: Dominus vobiscum . (Pán s vami.)
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V.: Et cum spiritu tuo . (Aj s duchom 
tvojím.)

K.: Sursum corda. (Hore srdcia.)
V.: Habem us ad Dominum. (Máme ich 

u Pána.)
K.: G ratias agamus Domino Deo nostro . 

(Ďakujme Pánovi, nášm u Bohu.)
V.: Dignum et iustum  est. (Je dôstojné 

a spravodlivé.)
M.: Veru, je dôstojné a spravodlivé, —
V.: Slušné a spasiteľné — vždy a všade 

Ti ďakovať, svätý  Pane, — O tče všem ohú
ci, večný Bože. — Ty si dovolil, — aby 
jednorodeného Syna Tvojho — vojakova 
kopija na kríži prebodla, — aby takto 
otvorené Srdce, — táto svätyňa Božej veľ
kodušnosti, — bolo bohatým  pram eňom  
m ilosrdenstva a milosti, — a aby v tomto 
Božskom Srdci, — k toré n ikdy neprestalo 
horieť láskou k  nám, — zbožní našli svoj 
útulok, — hriešnici záchranu svojej spá
sy. — A preto s anjelm i a archanjelm i, — 
s trónm i a pánstvam i — a so všetkým  zá
stupom  nebeského vojska — spievam e 
hym nu Tvojej slávy, — bez prestan ia 
hovoriac: — Svätý, Svätý, Svätý  Pán Boh 
zástupov. — Plné je  nebo i zem Tvojej 
slávy. — H ozana na  výsostiach. — Po
žehnaný, k to rý  prichádza v  m ene Páno
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vom. — H ozana na výsostiach. (K ľak
nem e.)

Canon — neprem enná časť sv. omše.

Úvodná obetná modlitba.

M.: Ponížene Ťa teda prosím e, p reláska
vý Otče, pre Ježiša  Krista, Tvojho Syna, 
nášho Pána, prijm i a požehnaj tieto dary, 
tieto pocty, tieto sväté, neporušené obety, 
ktoré Ti prinášam e ponajprv  za Tvoju 
svätú katolícku Cirkev, aby si jej po 
celom svete ráčil udeliť pokoja, ju  ochra
ňoval, sjednotil a spravoval, spolu so svo
jím sluhom, naším  pápežom  N., s naším  
biskupom N., a so všetkým i pravoverným i 
šíriteľmi katolíckej a apoštolskej viery.

Spomienka na bojujúcu Cirkev.

M.: Rozpomeň sa, Pane,
V.: N a svojich služobníkov a služob

nice M. a M… (tu chvíľu ticho spomíname 
na svojich milých žijúcich) a na všetkých  tu 
prítom ných, — ktorých  Ti obetujem e, — 
alebo, k torí Ti sami obetujú  — túto obetu 
chvály za seba a za všetkých  svojich, — 
za vykúpenie svojich  duší, — za nádej 
svojej spásy a bezpečnosti — a podávajú 
Ti svoje dary, Bohu živém u a pravém u.
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Prvá spomienka na víťaznú Cirkev.

K.: V svätom  spoločenstve si ctíme pa
m iatku ponajprv  preslávnej, vždy Panny 
M árie, M atky Ježiša Krista, nášho Boha 
a Pána, ale aj Tvojich svätých apoštolov 
a m učeníkov: Petra a Pavla, O ndreja, J a 
kuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bar
tolom eja, M atúša, Šimona a Tadeáša, Lí
na, Kléta, Klimenta, Xysta, Kornélia, Cy
priána, V avrinca, Chryzogona, Jána  a 
Pavla, Kozmu a Damiána a všetkých  Tvo
jich svätých, dožič pre ich zásluhy, aby 
nás vo všetkom  posilňovala Tvoja ochra
na a pomoc. Skrze toho samého Krista, 
nášho Pána. Amen.

Prvá prípravná obetná modlitba.

M.: Prosíme Ťa teda, Pane, prijm i smie
rený túto obetu našej služby, ale i celej 
svojej rodiny, riaď naše dni vo svojom 
pokoji, vy trhni nás z večného zatratenia 
a ráč nás pripočítať ku stádu svojich v y 
volených. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Druhá prípravná obetná modlitba.

M.: Prosím e Ť a, Bože, ráč túto obetu 
celkom  požehnať a si privlastniť, urobiť 
ju platnou, duchovnou a ľúbeznou, aby
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sa nám stala  telom  a krvou  Tvojho p re
milého Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

M iništrant cengá.

Premenenie chleba.

K.: On v podvečer svojho um učenia 
vzal chlieb do svojich svätých  a ctihod
ných rúk, zdvihol oči k  nebu, k Tebe Bo
hu, svojm u všem ohúcem u Otcovi, ďaku
júc Ti, požehnal, lám al a dal svojim  uče
níkom hovoriac: „Vezm ite a jedzte z tohto 
všetci.

le b o  toto je m oje Telo.“

Premenenie vína.
K. Podobne, keď bolo po večeri, vzal 

aj tento p reslávny kalich do svojich svä
tých a ctihodných rúk a zasa ďakujúc Ti, 
požehnal a dal svojim  učeníkom  hovoriac: 
„Vezmite a pite a z tohto všetci.

Lebo toto je  kalich m ojej Krvi, 
nového a večného zákona, 
tajom stvo viery,
ktorá sa  vyleje  za vás a za m nohých 
na odpustenie hriechov.

K edykoľvek to budete konať, robte na 
moju pam iatku.
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Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo.

K.: Preto si spomíname, Pane, m y slu
žobníci Tvoji, ale aj Tvoj svätý  ľud, n ie
len na  um učenie a zm ŕtvychvstanie, ale 
aj na  slávne nanebevstúpenie toho sam é
ho Krista, Tvojho Syna, nášho Pána a 
obetujem e Tvojej preslávnej velebnosti 
z Tvojich štedrých darov  obetu čistú, 
obetu svätú, obetu nepoškvrnenú, svätý 
chlieb večného života a kalich ustavičnej 
spásy.

Prvá obetná modlitba.
M.: Ráč na ne vzhliadnuť dobrotivým  

a jasným  okom a prijať ich, ako si ráčil 
prijať dary  svojho verného sluhu Á bela 
a obetu nášho praotca A brahám a a tú 
svätú  obetu a nepoškvrnenú žertvu, k torú  
Ti obetoval Tvoj veľkňaz M elchizedech.

Druhá obetná modlitba.
M.: Ponížene Ťa prosím e, všem ocný 

Bože, rozkáž toto zaniesť rukam i svojho 
svätého an jela  na svoj nebeský oltár, 
pred tvár svojej Božskej velebnosti, nech 
všetci, k torí prijm em e z tejto  spoločnej 
oltárnej hostiny p resväté  Telo a Krv 
Tvojho Syna, oplývam e hojným  nebeským  
požehnaním  a milosťou. Skrze toho sam é
ho Krista, nášho Pána. Amen.
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Spomienka na trpiacu Cirkev.

M.: Rozpomeň sa, Pane,
V.: Aj na svojich služobníkov a služob

nice M. a M., — ktorí p red  nam i odišli 
so znakom  v iery  — a odpočívajú spánkom  
pokoja. — (Chvíľu ticho spom ínam e na svojich 
zomrelých.) — Dožič im, prosím e Ťa, Pane, 
— a všetkým , ktorí odpočívajú v  Kristu 
— m iesto oddychu, svetla  a pokoja. — 
Skrze toho samého Krista, nášho Pána. 
Amen.

Druhá spomienka na víťaznú Cirkev.

K.: Aj nám  hriešnikom , svojim  služob
níkom, dúfajúcim  v  Tvoje preveľké m ilo
srdenstvo, ráč darovať nejakú  účasť a 
spoločenstvo so svojim i svätým i apoštol
mi a m učeníkmi: s Jánom , Štefanom, M a
tejom, Barnabášom, Ignácom , A lexan
drom, M arcelínom , Petrom , Felicitou, Per
petuou, Agatou, Luciou, A gnesou, Cecí
liou, A nastáziou a so všetkým i svojim i 
svätým i, pripusť nás, prosím e, do ich spo
ločnosti, nie podľa našich zásluh, ale ako 
darca odpustenia. Skrze Krista, nášho 
Pána. Skrze ktorého, Pane, v še tky  tieto 
dary vždy dobre tvoríš, posväcuješ, oži
vuješ, požehnávaš a nám  dávaš.
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Zakončenie.
K.: Skrze Neho, s Ním a v  Ňom patrí Ti, 

Bohu O tcu všem ohúcem u, i s Duchom 
Svätým  všetka  úcta  a sláva.

K.: Per om nia saecula saeculorum . (Po 
vše tky  večné veky.)

V.: Amen. — Vstaneme.

Pater noster —  Otče n áš.

M.: M odlime sa. Spasiteľným rozkazom 
napom enutí a božským  poučením  prip ra
vení, osmeľujeme sa povedať:

V.: O tče náš, k to rý  si na  nebesiach, — 
posväť sa  meno Tvoje, — príď kráľov
stvo Tvoje, — buď vôľa Tvoja ako v  nebi 
tak  i na  zemi, — chlieb náš každodenný 
daj nám dnes, — a odpusť nám  naše v iny 
ako i m y odpúšťame svojim  vinníkom  — 
a neuvoď nás do pokušenia, — ale zbav 
nás od zlého. Amen.

Obrad lámania sv. Hostie.
K.: Zbav nás, prosím e, Pane, všetkého 

prítom ného, m inulého a budúceho zla a 
na prím luvu blahoslavenej a slávnej vždy 
Panny, Rodičky Božej M árie, so svojimi 
svätým i apoštolmi Petrom, Pavlom  a O n
drejom  a so všetkým i svätým i, dožič 
nám  láskavo pokoja v  našich časoch, 
nech nám  Tvoje m ilosrdenstvo pom áha
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zbaviť sa každého hriechu  a uchová nás 
od všetkých  protivenství. Skrze toho sa
mého nášho Pána Ježiša  Krista, Tvojho 
Syna, k to rý  s Tebou žije a kráľuje a s Du
chom Svätým.

K.: Per om nia saecula saeculorum . (Po 
všetky  večné veky.)

V.: Amen.
K.: Pax Domini sit sem per vobiscum . 

(Pokoj Pánov nech je  vždy s vami.)
V.: Et cum spiritu  tuo . (I s tvojím  du

chom.)
K.: Toto sm iešanie Tela a Krvi nášho 

Pána Ježiša Krista, nech je  nám  prijím a
júcim na  večný  život. Amen.

M.: Baránok Boží,
V.: K torý sním aš h riechy  sveta, zmiluj 

sa nad nami.
M.: B aránok Boží,
V.: K torý sním aš hriechy  sveta, zmiluj 

sa nad nami.
M.: Baránok Boží,
V.: K torý sním aš hriechy  sveta, daruj 

nám pokoj. (Kľakneme.)

Modlitby pred prijímaním.

M.: Pane Ježišu  Kriste, Ty si povedal 
svojim  apoštolom: Pokoj vám  zanechá
vam, svoj pokoj vám  dávam ; nepozeraj 
na m oje hriechy, ale na v ieru  svojej C ir
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kvi, ráč jej podľa svojej vôle dožičiť po
koja a ju  sjednotiť. Ty žiješ a kráľuješ, 
Boh po vše tky  veky  vekov. Amen.

M.: Pane Ježišu  Kriste,
V.: Syn Boha živého, k torý  si z vôle 

Otcovej — pom ocou Ducha Svätého, — 
svojou smrťou oživil svet, — pre toto 
presväté  Telo a Tvoju p resvätú  Krv — 
zbav m a všetkých  m ojich hriechov a kaž
dého zla, — pripútaj m a vždy k  svojim  
prikázaniam  — a nedovoľ mi nikdy od
lúčiť sa od Teba, k to rý  s tým samým Bo
hom Otcom a Duchom Svätým, — žiješ 
a kráľuješ Boh na veky  vekov. Amen.

K.: N ech mi je, o Pane Ježišu Kriste, 
prijatie  Tvojho Tela, k toré sa opovažu
jem  jesť ja  nehodný, nie na súd a zatra
tenie, ale nech mi pre Tvoju dobrotu 
osoží na ochranu tela a duše a za po treb
ný liek. Ty žiješ a kráľuješ s Bohom 
Otcom i s Duchom Svätým, Boh po v še 
tky veky  vekov. Amen.

Prijím anie kňaza.

K.: N ebeský chlieb prijm em  a vzývať 
budem m eno Pánovo. Pane, nie som hod
ný, aby si vošiel do srdca môjho, ale po
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vedz len  slovo a uzdravená bude duša 
m oja (tri razy).

Telo nášho Pána Ježiša  K rista nech 
m oju dušu zachová pre večný  život. 
Amen.

Čím sa odslúžim Pánovi za všetko, čo 
mi dožičil? Prijm em  spasiteľný kalich a 
vzývať budem meno Pánovo. S chválou 
Ho budem  vzývať a bezpečný budem  pred 
nepriateľm i. Krv nášho Pána Ježiša  Krista 
nech zachová moju dušu pre večný život. 
Amen.

Prijím anie veriacich.

M.: V yznávam  sa Bohu všem ohúcem u,
V.: Blahoslavenej vždy Panne M árii, 

— svätém u M ichalovi archanjelovi, — 
svätém u Jánovi Krstiteľovi, — svätým  
apoštolom  Petrovi a Pavlovi, — všetkým  
svätým  a Tebe, otče, — že som veľa 
zhrešil m yšlienkam i, slovam i a skutkam i, 
—  (tri razy sa udrieme v prsia) — svojou
vinou, svojou vinou, svojou preveľkou 
vinou, — preto prosím  b lahoslavenú vždy 
Pannu M áriu — svätého M ichala archan
jela, — svätého Ján a  Krstiteľa, — svätých  
apoštolov Petra a Pavla, — všetkých  svä
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tých a teba, otče, — oroduj za m ňa u náš
ho Pána Boha.

M.: N ech sa zm iluje nad nam i všem oc
ný Boh a po odpustení hriechov nech nás 
vovedie do večného života.

V.: Amen.
M.: Všem ocný a m ilosrdný Bože, p re

páč nám a odpusť nám  naše hriechy.
V.: Amen.
M.: Ajhľa, Baránok Boží, ajhľa, k torý  

sním a hriechy  sveta!
V.: Pane, nie som hodný, — aby si vo

šiel do srdca m ôjho, — ale povedz len 
slovo — a uzdravená bude duša moja.
(Tri razy.)

K.: Telo nášho Pána Ježiša Krista nech 
zachová tvo ju  dušu pre večný  život. 
Amen.

Pane, čo sme ústam i prijali, nech poží
vam e čistou dušou a časný dar nech sa 
nám  stane večným  liekom.

Pane, Tvoje Telo, k to ré  som prijal, a 
Krv, k to rú  som pil, nech trvá  v  m ojej 
duši a dožič, nech vo m ne neostane škvr
na hriechov, keďže m a nasýtily  čisté a 
sväté tajom stvá. K torý žiješ a kráľuješ 
na veky  vekov. Amen.
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Com m unio  — spev prijím ania.

Kňaz sa modlí z knihy, k to rú  m iništrant preniesol 
na pravú stranu. Stojíme.

M.: Jeden  z vo jakov  otvoril mu bok 
kopijou a hneď vyšla  k rv  a voda.

V čase veľkonočnom, v om šiach votívnych.
M.: Ak je  niekto sm ädný, nech príde 

ku mne a nech sa napije. A leluja, A leluja.

P ostcom m unio  — po prijím aní.

K.: Dominus vobiscum . (Pán s vami.)
V.: Et cum spiritu  tuo . (I s tvojím  du

chom.)
K.: O rem us. (Modlime sa.)
M.: N ech nám, Pane Ježišu, Tvoje sväté 

dary  udeľujú božskej horlivosti, — aby 
sme po prija tí sladkostí Tvojho predobré
ho Srdca — vedeli pohŕdať vecam i zem 
skými a milovať nebeské. — K torý žiješ 
a kráľuješ s Bohom Otcom, v  jednote  Du
cha Svätého Boh po v še tky  veky  vekov. 
Amen.

Záver.

K.: Dominus vobiscum . (Pán s vami.)
V.: Et cum spiritu  tuo . (Aj s duchom 

tvojím.)
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K.: Ite m issa est. (Iďte, omša sa skon
čila.)

V.: Deo gratias. (Vďaka Bohu.)
K.: N ech sa Ti páči, Svätá Trojica, m oja 

ochotná služba a učiň, nech obeta, k torú 
som predniesol ja  nehodný očiam Tvojej 
velebnosti, je  Tebe príjem ná a m ne i 
všetkým , za k torých som ju  predniesol, 
mocou Tvojho m ilosrdenstva nech vym ô
že usm ierenie. Skrze Krista, nášho Pána. 
Amen. Nech vás požehná všem ohúci Boh, 
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

(Pri požehnaní kľačíme.)

K.: Dominus vobiscum . (Pán s vami.)
V.: Et cum spiritu  tuo . (Aj s duchom 

tvojím.)
K.: Initium sancti evangelii secundum  

Joannem . (Začiatok evan jelia  podľa Jána.)
V.: Gloria Tibi Domine. (Sláva Ti, Pane.)
M.: Na počiatku bolo Slovo a Slovo 

bolo u Boha a Boh bolo Slovo. Ono bolo 
na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko 
a bez Neho nepovstalo vôbec nič, čo po
vstalo. V Ňom bol život a ten  život bol 
svetlom  ľudí. A  toto svetlo svieti v  tme, 
lež tm a Ho neprijala. N arodil sa istý člo
vek, ktorého poslal Boh. M enoval sa Ján. 
O n prišiel svedčiť, a to svedčiť o svetle, 
aby skrze Neho všetci uverili. On sám

\
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nebol svetlom , ale m al iba svedčiť o sve t
le. Bolo však  aj p ravé  svetlo, k to ré  osve
cuje každého človeka, prichádzajúceho 
na tento svet. Vo svete bolo a svet Ním 
povstal a svet Ho nepoznal. Do svojho 
vlastného prišlo a jeho v lastn í Ho nepri
jali. Tým však, čo Ho prijali, dalo schop
nosť stať sa dietkam i Božími, tým totiž, 
čo veria  v Jeho meno, čo sa narodili nie 
z krvi, ani zo žiadosti tela, ani zo žiadosti 
muža, ale z Boha. (Kľakneme.) A to Slovo 
sa stalo telom  a prebývalo  medzi nami. 
A my sme uzreli Jeho  slávu, a to slávu 
ako jednorodeného Syna O tcovho, p lné
ho milosti a pravdy.

V.: Vďaka Bohu.

Sv. omša Ježiša Krista, N ajvyššieho  kňaza.

(Môže sa modliť v prvý štvrtok  a sobotu mesiaca 
a obetovať za dobrých kňazov. Uvedené sú len p re 

menné časti.)

In troitus — vchod.
M.: Prísahal Pán —
V.: A nebude ľutovať. — Ty si kňazom 

na veky  na spôsob M elchizedecha. — 
(Č. V. A leluja, aleluja.) — Povedal Pán 
Pánovi môjmu, — sadni si po m ojej p ra 
vici.



Omšová pobožnosť 389

M.: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svä
tému, —

V.: Ako bolo na počiatku, — tak nech 
je i teraz i vždycky — i na veky  vekov. 
Amen.

M.: Prísahal Pán a nebude ľutovať. Ty 
si kňazom  na veky  na spôsob M elchize
decha. (Č. V. Aleluja, aleluja.)

Kolek ty —  m odlitby dňa.

M.: Bože, k torý  si pre svoju slávu a pre 
spasenie ľudského pokolenia ustanovil 
svojho Jednorodeného za najvyššieho a 
večného Kňaza, daj, aby si našiel verných 
v plnení prijatého  úradu  tých, ktorých 
si vyvolil za vysluhovateľov a rozdeľova
teľov svojich tajom stiev. Skrze Pána náš
ho Ježiša Krista, Syna Tvojho, k to rý  
s Tebou žije a kráľuje v  jednote Ducha 
Svätého, Boh, po všetky  veky  vekov.

V.: Amen.

Lekcia —  čítanie .

M.: Čítanie z listu sv. Pavla apoštola 
Židom, h lava 5, verš 1— 11. Bratia! Každý 
veľkňaz vyvolený  zpomedzi ľudí, je u sta 
novený za zástupcu ľudí pred Bohom, 
aby prinášal dary  a obety za hriechy.
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A taký  veľkňaz môže zhovievavo posu
dzovať tých, čo sú nevedom í a blúdia, 
lebo aj sám podlieha slabostiam . Preto 
práve je  povinný prinášať obety  za h rie 
chy nielen  za ľud, ale aj za seba. N ikto 
si však  nemôže osobovať túto hodnosť, 
ak ho nepovolal Boh ako Árona. Tak 
i Kristus neoslávil sám seba, aby bol veľ
kňazom, ale ten, k to rý  mu hovoril: Syn 
môj si Ty, ja  som Ťa dnes splodil. Ako 
i na druhom  m ieste hovorí: Ty si kňazom  
na veky  na spôsob M elchizedecha. On, 
k torý  za dní svojho tela  s m ohutným  k ri
kom a so slzami prednášal m odlitby a po
korné prosby tomu, k to rý  ho mohol v y 
slobodiť od smrti, vyslyšaný  bol pre svoju 
bohabojnosť. A tak, hoci bol Syn Boží, 
naučil sa poslušnosti z toho, čo pretrpel. 
Prekonal všetko a stal sa pôvodcom  več
ného spasenia všetkým , k torí sú mu po
slušní, nazvaný od Boha veľkňazom  na 
spôsob M elchizedecha. O tom by sme 
mali rozprávať velikánske veci, k to ré  
ťažko vysloviť.

V.: Vďaka Bohu,

Graduál —  stupňový spev.

K.: Duch Pánov je nado mnou, preto 
ma pomazal. Poslal m a zvestovať evan
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jelium  chudobným, uzdravovať skrúše
ných srdcom. A leluja, A leluja. Ježiš, 
keďže ostáva na veky, má večitú  kňazskú 
hodnosť. A leluja.

(Po nedeli deviatnik, septuagesima, sa miesto 
Aleluja modlí kňaz takzv. tractus.)

K.: Povstaň, Pane Bože, pozdvihni svo
ju  ruku, nezabudni na chudobných. Hľaď, 
lebo si vším aš nám ahu a bolesť, na  Teba 
je  odkázaný chudobný, siro te Ty si po
mocníkom.

A leluja. (V čase veľkonočnom miesto graduál 
a tractus.)

K.: A leluja, aleluja. Ježiš, keďže ostáva 
na veky, má večitú  kňazskú hodnosť. A le
luja. Duch Pánov je  nado mnou, preto ma 
pomazal. A leluja.

E van je lium .

M.: Stať zo sv. evanjelia  podľa Lukáša, 
h lava 22, verš 14—20. Za onoho času, J e 
žiš zasadol za stôl a dvanásť apoštolov 
s ním. V tedy im vravel: S veľkou túžbou 
som si žiadal s vam i jesť túto veľkonočnú 
večeru  pred  svojím  utrpením. Lebo ho
vorím  vám: O dteraz už ju  viac nebudem
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jesť, kým  nedôjde splnenia v  kráľovstve 
Božom. N ato vzal kalich, vykonal vďaky 
a hovoril: Vezm ite a rozdeľte si ho medzi 
sebou. Lebo hovorím  vám, že odteraz 
nebudem  piť z plodu tohto viniča, kým  
nepríde kráľovstvo Božie. Potom vzal do 
ruky  chlieb, vykonal vďaky, lám al a dá
val svojim  učeníkom  a povedal: Toto je  
m oje Telo, k to ré  bude vydané za vás na 
smrť. Toto robte na  m oju pam iatku. Tak 
podobne vzal i kalich po večeri a pove
dal: Tento kalich je  novou úm luvou, k torá 
bude potvrdená m ojou Krvou, vyliatou  
za vás.

V.: Chvála Ti, Kriste.

Obetovanie.

M.: Kristus, keď obetoval jednu obetu 
za hriechy, na veky  sedí na  pravici Božej. 
Totiž jednou obetou naveky  zdokonalil 
tých, k torí sú posvätení. (Č. V. Aleluja.)

Secreta — tichá m odlitba.

M.: Dary tieto, Pane, nech Ti odovzdá 
prostredník  náš Ježiš Kristus príjem né, 
a nás spolu s ním nech predloží ako obety 
vďačné. K torý s Tebou žije a kráľuje 
v  jednote Ducha Svätého Boh.
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Prefácia — úvod.

M.: V eru je  dôstojné a spravodlivé, — 
V.: Slušné a spasiteľné — vždy a všade 

Ti ďakovať svätý  Pane, — Otče všem oc
ný, večný Bože. — T voja vôľa bola, — 
aby spása ľudí vyšla  z dreva kríža, — aby 
strom  priniesol život, ako bol priniesol 
aj smrť, — a aby ten, k to rý  na dreve zví
ťazil, — na dreve bol aj prem ožený, — 
skrze Krista, Pána nášho. — Skrze neho 
chvália anjeli Tvoju velebnosť, — k laňa
jú sa panstvá, trasú  sa m ocnosti, — ne
besá, nebeské sily a svätí serafovia Ťa 
zvelebujú spoločným  plesaním. — Pro
síme Ť a, — ráč s nimi pripustiť aj naše 
hlasy, — keď v  pokornom  chválospeve 
volám e: — Svätý, Svätý, Svätý Pán Boh 
zástupov. — Plné je  nebo a zem Tvojej 
slávy. — Hozana na výsostiach. — Po
žehnaný, k to rý  prichádza v  m ene Páno
vom. — Hozana na výsostiach. (Kľakne
me.)

Com m unio  — spev prijím ania.

M.: Toto je  Telo, k toré sa vydá za vás. 
Tento kalich  je  nová Smluva m ojej krvi, 
hovorí Pán. Toto robte, koľkokoľvekráz 
budete piť, na m oju pam iatku. (Č. V. A le
luja.)
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Postcom m unio  — po prijím aní.

M.: Prosíme, Pane, nech nás oživuje 
Božia obeta, k to rú  sme obetovali a  p ri
jali, aby sme, večnou láskou s Tebou spo
jení, p rinášali ovocie, k toré ostáva navždy. 
Skrze Pána nášho Ježiša  Krista, Syna 
Tvojho, k to rý  s Tebou žije a kráľuje 
v  jednote Ducha Svätého, Boh po všetky  
veky vekov. Amen.

M odlitba po tichej sv. omši.

Zdravas M ária. (Tri razy.)
Zdravas Kráľovná, M atka m ilosrden

stva, — život, sladkosť i nádej naša, zdra
vas. — K Tebe volám e vyhnan í synovia 
Evy. — K tebe vzdychám e nariekajúci a 
plačúci v  tom to slzavom  údolí. — A  preto, 
orodovnica naša, obráť k  nám  m ilosrdné 
oči svoje — a po tomto putovaní ukáž 
nám Ježiša, — požehnaný plod života 
tvojho. — O m ilostivá, o dobrotivá, o 
sladká Panna M ária.

Oroduj za nás, svä tá  Božia Rodička.
Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kri

stových.
M odlime sa: Bože, ú točište naše a sila, 

— shliadni m ilostivo na ľud k Tebe v o 
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lajúci, — a na  prím luvu slávnej a nepo
škvrnenej Panny, Rodičky Božej M árie, 
— blahoslaveného Jozefa jej ženícha, 
i svätých apoštolov tvojich  Petra a Pavla 
a všetkých svätých, — vyslyš m ilostive 
a dobrotive prosby, — ktoré Ti za obrá
tenie hriešnikov, — za slobodu a pový
šenie svätej M atky C irkvi prednášam e. — 
Skrze tohože Krista, Pána nášho. Amen.

Svätý M ichal archanjel, bráň nás v boji, 
— proti zlosti a úkladom  diablovým  buď 
nám  ochranou. — Pokorne prosím e: Nech 
ho zavráti Boh. — A ty  knieža vojska 
nebeského — mocou Božskou zažeň do 
pekla satanáša a iných zlých duchov, — 
ktorí sa na skazu duší po svete potulujú. 
Amen.

N ajsvätejšie  Srdce Ježišovo.
Zmiluj sa nad nami. (Tri razy.)

Pobožnosť k sv. spovedi.
Prípravná modlitba.

N ajsvätejšia  Trojica, Otec, Syn a Duch 
Svätý, pred  vás predstupujem  úbohý 
hriešnik, aby som prijal sviatosť pokánia. 
Ako sa vám  len  odvďačím za to, že ste 
mi v  tejto  sviatosti dali prostriedok na 
očistenie a posvätenie duše. S dôverou
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v nekonečnú lásku a m ilosrdenstvo chcem 
sa pripraviť na hodné a osožné prija tie  
tejto sviatosti. Bože, pomôž mi svojou 
milosťou, osvieť mi rozum lúčam i Božieho 
svetla, aby som poznal stav  svojej duše, 
rozpáľ mi srdce ohňom Božej lásky, aby 
som hriechy dokonale oľutoval, posilni 
vôľu, aby som sa rázne odpútal od zlých 
náklonností, riaď  mi jazyk, aby som sa 
z hriechov správne vyznal a tak  dosiahol 
odpustenia. Amen.

Príď k nám, Duchu Presvätý, vyšli 
z neba bohatý  jas svetla  pravého. Príď 
k nám, otče chudobných, príď k nám, 
darca darov svätých, svetlo srdca ľudské
ho. Tešiteľ náš najlepší, ó, hosť duše n a j
sladší, sladká chvíľa okriatia. V práci 
odpočinutie, v sparne chladné vanutie, 
v plači p ravá  útecha. Ó, jas najv iac  b la
žiaci, hlbiny sŕdc veriacich  naplniť ráč 
milosťou. Kam ty, Bože, neprídeš, v  člo
veku len  prázdno zrieš, škodu spolu s ne
čnosťou. Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo 
je znavené, uzdrav, čo je  zranené. Ohni, 
čo je strnuté, zohrej, čo je  skrehnuté, n a 
prav, čo je  zblúdené. Daruj svojim  v eria 
cim, s dôverou ťa prosiacim , svätú  m i
losť sedmorú. Daruj za čnosti odmenu, 
daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť 
trvalú. Amen.
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Spytovanie svedomia.
Kto sa spovedá preto, aby sa očistil od 

hriechov, spytuje svedom ie podľa desa
tora, pätora, podľa sedem  hlavných h rie 
chov a hriechov proti stavovským  povin
nostiam. Je  to obyčajné spytovanie. Kto 
však  túži po dokonalosti, ten  okrem  
obyčajného spytovania  prevedie aj zvlášt
ne spytovanie svedomia. O boje nasle
duje.

1. prikázanie: Dobrovoľné pochybova
nie vo viere, zapretie viery, zanedbávanie 
náboženského vzdelania svojho a svojich 
detí. Povery, čary. N espokojnosť s Božím 
poriadkom.

2. prikázanie: Bez príčiny prísahať, fa
lošne prísahať. Sľub a prísahu nedodržať. 
Kliať, hrešiť.

3. prikázanie: Znesvätenie nedele p rá
cou. Neúčasť na sv. omši.

4. prikázanie: Neposlušnosť oproti ro 
dičom, predstaveným . Neúctivosť. Zlé za
obchádzanie s príbuzným i, deťmi, starší
mi, sluhami, zam estnancam i. N estarostli
vosť o rodinu. M anželské neporiadky. 
Stavovské povinnosti.

5. prikázanie: Ublíženie bližnému n e
priateľstvom , pom stychtivosťou, priam ym  
zásahom. Ublíženie na svojom  a cudzom
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zdraví nem iernou robotou, nem iernym  
jedením  a pitím. O povážlive sa vystavo
vať nebezpečenstvu smrti.

6 . a 9. prikázanie: Dobrovoľné nečisté 
m yšlienky, žiadosti, slová, sku tky  sám 
alebo s druhým. Dobrovoľné zdržovanie 
sa v blízkej príležitosti k  hriechu.

7. a 10. prikázanie: Žiadostivosť za 
cudzím m ajetkom . Poškodenie cudzieho 
m ajetku klam stvom , krádežou, lúpežou. 
(Povinnosť vrátiť!) N espravodlivé využí
vanie cudzieho m ajetku, ľahostajnosť voči 
cudziemu nedostatku.

8 . prikázanie: O povážlivé posudzova
nie, ohováranie, osočovanie, nactiu tŕha
nie, nespravodlivé a k rivé svedectvo. 
(Povinnosť odvolať a škodu nahradiť!)

H lavné hriechy: Pýcha, lakom stvo, 
smilstvo, závisť, obžerstvo, hnev, lenivosť.

Pätoro cirkevných prikázaní: Pôst, veľ
konočná spoveď a sv. prijím anie. V erejný  
tanec a zábava v  zapovedaný čas.

Zvláštne spytovanie svedomia.

Povinnosti voči Bohu.
1. Ako smýšľaš o sm rteľnom  hriechu? 

Si silno rozhodnutý neuraziť Boha nikdy 
smrteľným  hriechom ? V ydržal si od po
slednej spovedi v tomto rozhodnutí?
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2. Ako smýšľaš o Božích prikázaniach? 
Pokladáš ich za dobré, ľahké a príjem né?

3. Ako smýšľaš o ľahkých hriechoch? 
I keď im nemožno celkom  vyhnúť, nem áš 
azda k niektorém u z nich zvláštnu n á 
klonnosť alebo azda záľubu?

4. Ako je  to s tvojim i náboženským i 
cvičeniam i? Sú ti príjem né, necítiš proti 
nim nechuť, odpor? Aká je  príčina?

5. Rád m yslíš na Boha? M áš z toho 
radosť? N epadne ti ťažko m ilovať Boha?

6 . Ako sa správaš k Ježišovi? M áš n á 
klonnosť k  sv. prijím aniu, ku  návšteve 
Najsv. Sviatosti, k  strelným  modlitbám?

7. Ako sa správaš k  Panne M árii, svä
tým a anjelovi strážnem u? M áš záľubu 
v ich obrazoch a životopisoch? M odlievaš 
sa k  nim?

8 . Dokazuješ lásku k  Bohu aj dobrými 
skutkam i? Zanechal si z lásky  k Bohu 
aspoň jednu zlú vlastnosť a priniesol n e 
jakú obetu?

Povinnosti voči sebe.
1. M iluješ viac zem ský alebo večný 

život? A k m iluješ zem ský život, chceš 
byť čím dlhšie na tejto  zemi. Ak m iluješ 
večný, v tedy  ochotne opustíš tento svet, 
kedykoľvek si to želá Boh.
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2. Je  láska k sebe zriadená? Zriadená 
láska chce, aby sme viac m ilovali dušu 
ako telo, aby sme sa o čnosti viac usilo
vali ako o iné veci, aby sme si nebeskú 
slávu viac cenili ako pozemskú. Dobré 
srdce sa pýta, čo by povedali anjeli, keď 
myslím a robím  to a ono.

3. Ako sa staráš o svoju  dušu? N eopú
šťaš ju  v jej slabosti a chorobách? Máš 
sa o ňu starať, keď sa zm ieta v  pokušení 
a náruživosti.

4. A ká je  tvo ja  pokora? O pravdivá po
kora sa nepokladá za v iac od druhých, 
netúži po oslavovaní a vychvaľovaní.

5. Túžiš azda po m ajetkoch, radostiach, 
pohodlí, úcte a chvále?

6 . N espoliehaš sa priveľm i na seba, 
svet, ľudí a m álo na Boha?

7. Ktoré city a náklonnosti ti p rekážajú  
pri pokroku v  dobrom? Ktoré city  n a j
častejšie a najhlbšie rozvinia tvo je  srdce?

8 . N ehovoríš často a rád  o sebe, svo
jich prednostiach a úspechoch?

9. N em ám iš čas neužitočným i a škodli
vým i zam estnaniam i, priateľstvam i a zá
bavami?
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Povinnosti voči bližnému.
1. Vzájom ná láska m anželov m á byť 

nežná, silná a stála. Tak isto láska detí, 
príbuzných a priateľov.

2. Ako smýšľaš o bližnom vo všeobec
nosti? M iluješ ho z lásky k  Bohu? Pred
stav  si určitú  nepríjem nú a m rzutú osobu 
a pýtaj sa, či cítiš k  nej náklonnosť, alebo 
odpor. Láska k  bližnému sa ukazuje najm ä 
v zachádzaní s takým i ľuďmi, ktorí nám 
uškodili slovom alebo skutkom.

3. N eposudzuješ ľahko a ľahkom yseľne 
bližných? Neškodíš bližnému?

Poznaním nálad a náklonností svojej 
duše poznáš v lastne svoj duševný stav. 
V šetky tieto náklonnosti a nálady musíš 
preskúšať ako ten, kto hrá na strunovom  
nástroji. M usíš vše tky  struny  duše v y 
ladiť do súhry. A k zbadáš, že n iektoré 
z nich, naprík lad  láska a odpor, strach a 
dôvera, sm útok a radosť nie sú v súlade 
so slávou a vôľou Božou, potom  podľa 
rady  spovedníka a s milosťou Božou m u
síš ich vyladiť do súzvuku.

Ľútosť a predsavzatie.

Bože môj, Ty si m a vo svojej nekoneč
nej dobrote stvoril, až dosiaľ udržoval pri 
živote a zahrnul m nohými darmi. Vo svo-
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jom nekonečnom  m ilosrdenstve si ma 
trpel, svojou milosťou si m a volal na 
správnu cestu prikázaní a zhovievavo si 
čakal na  m oje obrátenie. J a  som sa Ti 
odplácal nevďakom, nevernosťou, odkla
daním pokánia. Pohŕdal som Tvojou mi
losťou. Znesväcoval som svätosť svojej 
duše a nedodržal vernosť, k to rú  som pri 
poslednej spovedi sľuboval. O svietený 
Tvojou milosťou poznávam  veľkosť viny. 
Hriecham i som Ťa urazil, stal som sa 
účastným  ukrižovania Ježiša  Krista, za
slúžil som si večný trest. Plný pokory, 
ľútosti a dôvery  vrhám  sa na kolená pred 
trónom  Tvojho m ilosrdenstva a prosím  
o milosť odpustenia vše tkých  svojich 
hriechov. V Ježiša  Krista skladám  svoju 
nádej, do jeho prebodnutých rúk  skladám  
sľub vernosti, k to rý  som pri k rste  složil 
ústam i svojich krstných  rodičov. Zriekam  
sa diabla, sveta  a sm yselnosti so v še tký 
mi jej skutkam i, vábením  a rozkošou.
V tomto svätom  rozhodnutí Ti zasväcu
jem  svoju dušu so všetkým i jej hnutiam i 
a citmi, svoje telo so všetkým i sm ysla
mi a údmi. V dokonalej oddanosti do 
Tvojej svätej vôle sľubujem  poslušnosť 
voči Tebe. A k by sa stalo, že by ma zlý 
duch oklam al svojou úlisnosťou alebo 
by m a zvábila ľudská slabosť a sp reneve
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ril by som sa svojim  predsavzatiam , sľu
bujem  Ti, že neom eškám  jedinej chvíľky, 
aby som pom ocou Tvojej milosti povstal 
zo svojho hriešneho pádu. To je m oje 
silné, neochvejné rozhodnutie. Večný, 
všem ohúci a nekonečne dobrý Bože, pri
jmi láskavo obetu m ojej dokonalej odo
vzdanosti a keď si mi pomohol vzbudiť 
toto rozhodnutie, pomôž mi ho aj usku
točniť. Bože, Ty si Bohom m ôjho srdca, 
m ôjho ducha a m ojej duše. Klaniam sa 
Ti, m ilujem  Ťa, chcem sa Ti klaňať a mi
lovať Ťa na veky. Amen.

Po spovedi.

Bože môj, jedine Tvojm u m ilosrdenstvu 
môžem ďakovať, že som sa oslobodil od 
hriechov a dosiahol odpustenia. Bol si 
voči m ne veľmi dobrý a m ilosrdný, keď 
si loďku m ôjho života zaviedol do bez
pečného prístavu  záchrannej milosti. Aké 
sladké a milé boly stuhy, k torých si 
k tomu použil, aké m ocné a silné boly 
vnuknutia  Tvojej milosti, aká blaživá a 
radostná je  rozkoš a pokoj Tvojej sv iato
sti. Ty vieš, ako veľmi si želám Teba mi
lovať. Keď uvažujem , čo vytrpel môj 
Vykupiteľ z lásky  ku mne, najm ä na 
h o re  O livetskej, na Kalvárii, nemôžem 
iné, ako Ho verne a vrúcne milovať. Sväté
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predsavzatia  a rozhodnutia, ste stromom 
života, k to rý  Boh zasadil v lastnou  rukou 
do m ôjho srdca a Spasiteľ ho chcel po
lievať svojou Krvou, aby prinášal ovocie. 
Radšej umriem, ako by som mal dopustiť, 
aby niekto vyvrátil ten  strom  z m ôjho 
srdca.

D obrotivý Bože, vykonám  svedom ite 
naloženú pokutu  za hriechy, aby som do
siahol aj odpustenie časných trestov. 
Keďže m oje pokánie v  srovnaní s urážkou 
Tvojej velebnosti je  veľmi nepatrné, obe
tujem  Ti vše tky  odpustky, k to ré  môžem 
získať, všetky  dobré skutky, k toré som 
kedy Tvojou m ilosťou vykonal, všetky  
ťažkosti svojho povolania a služby Tebe. 
Prijmi to, m ilostivý Bože, na spásu m ojej 
duše.

N ajsvätejšia  Panna a M atka Božia 
M ária, na tvoj príhovor už veľa h rieš
nikov dosiahlo milosť u Boha. N ielen že 
sa vyspovedali z hriechov, ale dosiahli 
aj zvláštnu milosť polepšenia a v y trv a 
losti v  láske a vernosti k  Bohu. V ypros aj 
mne podobnú milosť od Boha, k to rý  Ťa 
od tvojho počatia  až do konca života 
chránil od akéhokoľvek aj najm enšieho 
hriechu.

Svätí Boží, najm ä môj anjel strážca, 
môj patrón a všetci svätí, p rihovárajte  sa
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za mňa, aby som obnovil svoju  lásku 
k Bohu a horlivosť v  jeho svätej službe. 
Proste za mňa, aby som sa viac nijakého 
hriechu nedopustil, ale žil vždy v  láske 
a milosti Božej. Amen.

(Teraz sa pomodli uloženú pokutu.)

Pobožnosť k sv. prijímaniu.

Pred sv. prijím aním .
Ježišu, na jsvätejší Chlieb života, pri

chádzam k Tebe s v ierou a láskou, aby 
som oživil a posilnil svoju dušu Tvojím  
božským  Telom a Krvou. V  m alej Hostii 
ostávaš sk ry tý  m ôjm u zraku, ale očami 
v iery  Ťa vidím  a poznávam . Verím  s n a j
väčšou istotou, že si skutočne prítom ný 
v najsvätejšej Sviatosti O ltárnej. Si ten 
istý, k to rý  pri poslednej večeri ustanovil 
túto Sviatosť, k to rý  z lásky k  nám um rel 
na kríži, k to rý  teraz sedí na pravici Boha 
a raz príde súdiť svet. Verím  v to silno 
a za túto v ieru  som ochotný aj umrieť.

Pred Tebou, Ježišu, skrytým  vo svätej 
Hostii, k torého idem prijať, padám  na 
kolená a uznávam  za svojho Pána a Boha, 
V ykupiteľa a Spasiteľa. Klaniam sa Tvoj
mu Telu, Tvojej duši, Tvojm u človečen
stvu a božstvu. Kiež by Ťa všetci ľudia
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so m nou tak  poznali a uctievali, m ilovali 
a sa Ti klaňali, ako Ťa poznajú, uctievajú, 
m ilujú a sa Ti k laňajú  všetci anjeli a 
svätí v  nebi.

Viem, že nie som hodný zjaviť sa pred 
Tvojou tvárou  a sadnúť za Tvoj stôl. P ri
chádzam ako m árnotratný  syn k  otcovi 
a prosím o m ilosrdenstvo. Ľutujem srdeč
ne za vše tky  svoje h riechy  spáchané 
m yšlienkou, slovom alebo skutkom , p rí
padne opustením  dobrého od svojej m la
dosti až do dnešného dňa. Podobný k a 
nanejskej žene, nehodný som jesť Chlieb 
pripravený Tvojim  deťom, predsa však  
mi dovoľ posbierať aspoň om rvinky, k to ré  
padajú s Tvojho stola, aby uzdravily  
moju dušu a posilnily ju  v  čnostiach a 
Božej láske.

Ježišu, m ilujem  Ťa z celej duše a z ce
lého srdca. Chcel by som Ťa tak  milovať, 
ako sa m iluješ sám, ako Ťa m iluje n a jsv ä 
tejšia  Panna M ária, ako Ťa m ilujú anjeli 
a svätí v  nebi. N a čo som len  m yslel, keď 
som nem yslel na  Teba? Čo som len  m ilo
val, keď som Teba nem iloval? Či som 
nebol nespokojný a nešťastný, keď som 
sa oddával bláznovstvám  sveta, m iesto 
aby som slúžil Tvojej pravde? O dteraz Ty 
jediný budeš svetlom  m ôjho rozumu, váš
ňou m ôjho srdca, dobrý a láskavý  Ježišu,
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ktorý  si sa zahalil do najsvätejšej Svia
tosti, aby si mi mohol dávať svoje dary 
a dobrodenia. Príď mi do srdca a dožič, 
aby som Ťa mohol prijať tak  hodne, ako 
si to zasluhuješ. Poteš m oju dušu svojou 
prítomnosťou, zapáľ ju  láskou a naplň 
milosťou.

Všetci svätí Boží, orodujte za mňa, aby 
som hodne prijal svojho Vykupiteľa. K rá
ľovná všetkých  svätých, pros za mňa. 
Anjel strážca, sprevádzaj ma k  stolu Pá
novmu, aby som svojho Ježiša prijal s n a j
hlbšou pobožnosťou, najsvätejšou  úctou 
a najvrúcnejšou  láskou. Amen.

Po sv. prijím aní.
Ježišu, koľká je to milosť, že Ty, V yku

piteľ a Spasiteľ, Kráľ neba a zeme, si sa 
snížil a prišiel ku  m ne v  spôsobe m alej 
Hostie, aby si posvätil telo i dušu, aby 
si ma posilnil pre večný život. A ká ne
pochopiteľná je Tvoja láska! Od narode
nia si ma nosil na rukách svojho m ilo
srdenstva a dobroty, pri k rste  si ma prijal 
za svoje v lastníctvo, nežnou láskou si sa 
staral o m oju dušu a telo. Teraz si opäť 
prišiel v tajom nom  spôsobe chleba, aby 
si ma celkom posilnil a posvätil. Ako sa 
ti odvďačím? Či sa nemám  nabudúce 
iba Tebe zasvätiť, iba Tebe žiť, všetky
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svoje m yšlienky, slová a skutky jedine 
Tebe obetovať? Ježišu, ostaň pri mne! 
Kým si pri mne, nebojím  sa ničoho. J e 
žišu, si môj, chcem  byť celkom  Tvoj. 
Žijem, nežijem  však  ja, ale žije vo m ne 
Kristus. N ikdy sa nechcem  odpútať od 
Teba, chcem Tebe žiť, Tebe umierať, Tvo
jím byť v živote a pri smrti.

Ježišu môj, Pán a Vykupiteľ, prosím  
Ťa o odpustenie, že som Ťa doteraz málo 
miloval. Pomôž mi, aby som Ťa v budúc
nosti detsky m iloval, radostne a svedo
mite zachovával Tvoje prikázania, nasle
doval Tvoje napom enutia a vnuknutia, 
svedom ite zachovával povinnosti stavu 
a povolania, Tvoj čnostný život obdivo
val, o ňom uvažoval a úplne sa oddal do 
Tvojej svätej vôle.

Ježišu, učiteľ a vodca duše m ojej, uč 
m a všade poznávať Tvoju vôľu a vždy 
kráčať po ceste Tvojich prikázaní. Nauč 
ma m ilovať dobro a nenávidieť zlo, po
stupovať v  čnostnom  živote a prem áhať 
nechuť a ľahostajnosť k  duchovném u ži
votu.

Ježišu, môj V ykupiteľ a budúci sudca, 
daj mi milosť, aby som poznal a súdil sp ra
vodlivo svoje skutky, aby som svoje 
chyby nevyhováral a neospravedlňoval, 
ale ich priznal, dokonale oľutoval, za ne
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pokánie robil, aby som raz nebol Tebou 
súdený a odsúdený. Radšej ma trestaj za 
m oje hriechy v  tomto živote ako v d ru
hom.

Ježišu, najláskavejší lekár duše, p ro
sím Ť a, vylieč vše tky  rany  a choroby 
m ojej duše, osvieť mi rozum svetlom  
pravdy, zapáľ v  srdci oheň lásky, očisť 
a osloboď m a od všetkých  zlých m yšlienok 
a predstáv. Posilni ma, aby som ovládal 
v še tky  nezriadené hnutia, city  a vášne, 
aby m a nezaviedly  na zlú cestu hriechu.

Ježišu, dobrý pastier, prosím  Ťa, nakŕm  
mi dušu nebeskou stravou, vzbuď a roz
množ vo m ne sm ysel pre duchovné veci, 
pre slovo Božie, pre lásku k  bližnému, pre 
sviatosti, najm ä pre Sviatosť Oltárnu.

Ježišu, radosť anjelov a svätých, p ro
sím Ťa pre zásluhy Tvojho bolestného 
utrpenia a smrti, daj mi milosť verne Ti 
slúžiť a prekážky duchovného života 
smelo prem áhať, aby som raz mohol byť 
účastný  na Tvojej nebeskej sláve. Amen.

Duša Kristova, posväť ma. Telo K risto
vo, spas ma. Krv Kristova, napoj ma. Voda 
z boku Kristovho, um y ma. Umučenie 
Kristovo, posilni ma. Ó dobrý Ježišu, 
vyslyš ma. Do svojich svätých rán  skry 
ma. N edaj mi odlúčiť sa od Teba. Pred 
zlým nepriateľom  chráň ma. V hodinu
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smrti m ojej povolaj ma. Dožič mi prísť 
k Tebe, aby som Ťa chválil s Tvojim i svä
tými na veky  vekov. Amen. (Odp. 300 dní, 
po sv. prijímaní 7 rokov.)

Hľa, pred pohľadom Tvojím, ó dobrý 
a najsladší Ježišu, na kolená padám  a 
s najväčšou vrúcnosťou duše Ťa prosím  
a žiadam: ráč do srdca m ôjho vložiť živý 
cit viery, nádeje a lásky, pravú  ľútosť nad 
mojimi hriecham i, ako aj silnú vôľu po
lepšenia , najm ä teraz, keď s hlbokou 
sústrasťou a bolesťou dojatý  o piatich 
ranách Tvojich uvažujem  a rozjímam, 
m ajúc pred očami to, čo si už ústam i p ro
roka Dávida povedal, ó dobrý Ježišu: 
„Prebodli ruky  m oje a nohy m oje a spo
čítali v še tky  kosti m oje.“

(Odp. 10 rokov. Po sv. prijím aní plnomoc. odp.)

M odlitba pri súkrom nej návšteve  
N ajsvätejšej Sviatosti,

Ježišu, k to rý  z lásky k ľuďom si p rí
tomný dňom i nocou v  tejto  Sviatosti a 
s láskou prijím aš všetkých, ktorí Ťa pri
chádzajú navštíviť, klaniam  sa Ti v  tejto 
najsvätejšej sviatosti, ďakujem  Ti za 
poskytnuté milosti, že si mi dal M áriu za 
M atku, že si m a priviedol na toto miesto.
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Pozdravujem  Tvoje najsvätejšie  Srdce 
s trojakým  úmyslom. A by som Ti ďakoval 
za založenie Sviatosti O ltárnej; aby som 
zadosťurobil za urážky, k to ré  dostávaš od 
ľudí v  tejto  Sviatosti; aby som sa Ti 
klaňal na všetkých  m iestach sveta, na 
k torých  si v  tejto  Sviatosti najm enej uc tie
vaný a najv iac  opustený. Bolí ma, že som 
dosiaľ tak  často urazil Tvoju dobrotu. 
N ikdy Ťa už nechcem  uraziť. Darujem  
a odovzdávam  sa Ti, i keď som úbohý, 
zriekam  sa v lastnej vôle, všetkých  svo
jich žiadostí a náklonností, aby som sa 
Tebe obetoval. Rob so mnou, čo sa Ti 
páči. N ežiadam  si ničoho, len  Tvoju svätú 
lásku, vytrvalosť až do smrti a dokonalé 
plnenie Tvojej na jsvätejšej vôle. O dporú
čam Ti trpiace duše v  očistci, najm ä tie, 
k to ré  uctievaly  Sviatosť O ltárnu. O dpo
rúčam  Ti všetkých  úbohých hriešnikov. 
N apokon spájam  všetky  svoje m yšlienky 
a city  s citmi Tvojho najsvätejšieho  Srdca 
a tak to  ich prinášam  nebeském u Otcovi 
a prosím, aby ich z lásky  k  Tebe prijal, 
požehnal a vyslyšal. Amen.

Duchovné prijím anie.
Ježišu, verím , že si prítom ný v N ajsvä

tejšej Sviatosti. Klaniam  sa Ti, svojm u 
Pánovi a Bohu. Prichádzam  k  Tebe po-



Ježišu, Kráľu neba i zeme, rodinám všetkým 
[svoj pokoj daj,

srdciam daj svornosť a svätú lásku zo Srdca 
[svojho nám vylievaj!

Pieseň.
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korne a s dôverou, aby som Ti dokázal 
svoju lásku  a úctu. Bol by som veľmi 
šťastný, keby som Ťa mohol teraz prijať 
vo Sviatosti O ltárnej. Keďže je  to ne
možné, príď aspoň duchovne do m ôjho 
srdca. Prijímam  Ťa, ako by si bol tu a 
celkom  sa s Tebou spájam . Nedopusť, aby 
som sa od Teba odlúčil. Vlej do môjho 
srdca svoju lásku, svoje svetlo, svoju 
milosť a svoju svätosť, aby som vždy len 
pre Teba žil. Amen.

M odlitba ku  Kristu Kráľovi.

N ajsladší Ježišu, — Vykupiteľ poko
lenia ľudského, — shliadni na nás, — 
ktorí tu pred oltárom  Tvojím  pokorne 
kľačíme. — Tvoji sme a Tvoji ostať chce
me. — A by sme však  čím užšie s Tebou 
mohli byť spojení, — hľa, dnes každý 
z nás — dobrovoľne sa zasväcuje na jsvä
tejšiem u Srdcu Tvojmu. — M nohí Teba, 
pravda, nikdy nepoznali — a m nohí Ťa 
zavrhli, — prikázaniam i Tvojimi pohŕda
júc. — N ad obidvojim i sa zmiluj, n a j
láskavejší Ježišu, a všetkých  pritiahni 
k svätém u Srdcu Tvojmu. — Pane, buď 
Kráľom nielen  tým  veriacim , — ktorí od 
Teba nikdy neodstúpili, — ale i synom
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m árnotratným , ktorí Ťa opustili. — Urob, 
aby sa čím skôr zasa v rátili do o tcovské
ho domu, — aby ich duše biedou a h la 
dom nezahynuly. — Buď Kráľom i tým, 
— ktorých m ýlne m ienky do bludu uv ie
dly, — alebo k to rí v nesvornosti od
trhnutí žijú; — priveď ich nazpät do prí
stavu pravdy a k  jednote viery , — aby 
čím skôr bol jeden  ovčínec a jeden  pastier. 
— Buď Kráľom i všetkým  tým, — čo ešte 
žijú vo tme m odlárstva a m oham edánstva 
— a vyveď  ich na svetlo  kráľovstva 
Tvojho. — Shliadni konečne m ilosrdným  
okom i na synov toho národa, — čo tak 
dlho bol vyvoleným  ľudom; — a tá  krv, 
k torú na seba svolali, — nech sa im stane 
pram eňom  života a spásy. — Daj, Pane, 
Cirkvi svojej stálu  slobodu a bezpečnosť; 
— daj všetkým  národom  poriadok a po
koj; — urob, aby od oboch toční zeme 
ozýval sa jeden  hlas: — Sláva Božskému 
Srdcu, ktoré nám  prinieslo spásu. — Jem u 
česť a chvála na veky  vekov. Amen.

(5 rokov odp.)

Litánie o najsvätejšom  Srdci Ježišovom .

Pane, zmiluj sa nad  nami. — Kriste, zmi
luj sa nad  nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.
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Kriste, uslyš nás. — Kriste, vyslyš nás. 
O tče z nebies Bože, — zmiluj sa nad nami. 

nami.
Synu, V ykupiteľu sveta, Bože,
Duchu Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Bože,
Srdce Ježišovo, Syna večného Otca, 
Srdce Ježišovo, v lone panenskej M atky 

Duchom Svätým  utvorené,
Srdce Ježišovo, so Slovom Božím pod

statne sjednotené,
Srdce Ježišovo, nekonečnej velebnosti, 
Srdce Ježišovo, svätý  chrám  Boží,
Srdce Ježišovo, stánok N ajvyššieho, 
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána ne

beská,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko lásky, 
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti 

a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností, 
Srdce Ježišovo, všetkej chvály najhod

nejšie,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých 

sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom  sú všetky  po

klady m údrosti a vedy,
Srdce Ježišovo, v ktorom  prebýva vše

tka plnosť Božstva,
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Srdce Ježišovo, v ktorom  má Otec svoje 
zaľúbenie,

Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my vše
tci sme prijali,

Srdce Ježišovo, túžba výšin večných, 
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi m ilo

srdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, k to 

rí Ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, pram eň života a svätosti, 
Srdce Ježišovo, usm ierenie za hriechy 

naše,
Srdce Ježišovo, potupením  nasýtené, 
Srdce Ježišovo, pre naše zlosti strýznené, 
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné, 
Srdce Ježišovo, kopijou prerazené,
Srdce Ježišovo, pram eň všetkého po teše

nia,
Srdce Ježišovo, život náš a vzkriesenie 

naše,
Srdce Ježišovo, pokoj náš a sm ierenie 

naše,
Srdce Ježišovo, obeta za hriechy,
Srdce Ježišovo, spása v Teba dúfajúcich, 
Srdce Ježišovo, nádej v Tebe zom ierajú

cich,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých  svätých,
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Baránku Boží, k to rý  snímaš hriechy 
sveta, odpusť nám, Pane.

Baránku Boží, k to rý  sním aš hriechy 
sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránku Boží, k to rý  sním aš hriechy 
sveta, zmiluj sa nad nami.

Ježišu  tichý a pokorný srdcom.
Sprav srdce naše podľa Srdca Tvojho.

M odlime sa: Všemohúci, večný  Bože, 
pohliadni na Srdce najm ilšieho Syna 
Tvojho a na chvály i zadosťučinenia, k to 
ré Ti v m ene hriešnikov podáva a tým, 
čo Ťa o m ilosrdenstvo prosia, udeľ Ty, 
usm ierený, odpustenie v  m ene tohože 
Syna Tvojho, Ježiša Krista, k to rý  s Tebou 
žije a kráľuje na veky  vekov. Amen.

M odlitba k  B ožském u Srdcu  
na prvý p ia tok v mesiaci.

K ňaz: Božský Spasiteľu, —
Všetci: K nohám  Tvojim  padám e dnes 

— v  prvý  p iatok  m esiaca, — podľa Tvojej 
žiadosti. — O betujem e Ti s najhlbšou po
klonou — toto naše sväté prijím anie — 
ako sm ierenie za vlažnosť našu a za vše
tky  urážky, — ktorým i sme obrazili m y 
alebo iní — najsvätejšie  Srdce Tvoje
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v tejto  preveľkej Sviatosti. — Ďalej obe
tujem e Ti toto sväté  prijím anie — ako 
sm ierenie, odprosenie a náhradu  za všetky  
tie krivdy  a svätokrádeže, — ktorým i 
mnohí ľudia znevažujú najsvätejšie  Srdce 
Tvoje v  Sviatosti O ltárnej, — v  tomto n a j
väčšom  tajom stve lásky  Tvojej. — Prijmi 
m ilostive, ó Božský Spasiteľu, — túto 
náhradu pokorných a kajúcich  dietok, — 
a urob, aby sa potešujúci sľub Tvoj hojne 
na nich splnil. — Úfame to skrze nesm ier
ne m ilosrdenstvo Tvoje — a skrze všem o
húcu lásku  Tvoju. — Áno, nech nám  je 
Tvoje Božské Srdce — istým  útulkom  
v  hodine sm rti našej, — aby sme sv iato
sťami posilnení ka júcne  dokonali, — po
sväcujúcou milosťou ozdobení k  Tebe do 
neba prišli — a na Tvojom  srdci v  b la
ženej láske a radosti spočívali. — Ktorý 
žiješ a kráľuješ na  v ek y  vekov. Amen.

Odprosenie na prvú nedeľu v mesiaci.

Kňaz: Božské Srdce Ježišovo, — 
Všetci: V najhlbšej poníženosti padám e 

na kolená p red  Tebou — a obetujem e Ti 
všetku  poklonu, chválu  i oslavu, — ktorú  
Ti vzdáva nepoškvrnené Srdce Panny 
M árie, — sbor an jelov  i svätých  Božích,
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— aj celá C irkev svätá. — Žiadame, aby 
tak  chválily  Teba — a k laňaly  sa Tebe 
všetky  stvorenia. — Podobne ďakujem e 
Tebe — za všetky  dobrodenia prírody, 
m ilosti a nebeskej slávy, — ktoré vyv ie
rajú  z Teba ako nevyčerpateľného p ra 
m eňa všetkej dobroty. — Spojení so v še 
tkým i Teba m ilujúcim i tvorm i — odprosu
jem e Ťa za všetku  neveru  a nevďačnosť, 
— za všetku  studenosť a ľahostajnosť, — 
za všetku  neúctu  a urážky, k toré od ľudí 
najm ä v  najsvätejšej Sviatosti O ltárnej 
skusuješ. — Nam iesto toho prijm i láska
vo našu vieru, dôveru  a lásku — a m ilo
stivo vypočuj naše prosby.

Kňaz: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa 
nad  svätou Cirkvou svojou, nad všetkým i 
duchovným i a svetským i vrchnosťam i a 
nad všetkým i veriacim i svojimi.

Všetci: Prosíme Ť a, vyslyš nás!
Kňaz: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa 

nad všetkým i členmi tohto bratstva, ktoré 
je zasvätené Tvojm u zvelebovaniu.

Všetci: Prosím e Ť a, vyslyš nás!
Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa 

nad dušami v  očistci, h lavne nad tými, 
k toré za života k  tomuto b ratstvu  patrily .

Všetci: Prosíme Ťa, vyslyš nás!



Kňaz: Božské Srdce Ježišovo, porúčam e 
Tebe všetky  starosti a trápenia  naše.

Všetci: Prosím e Ť a, vyslyš nás!
M odlime sa: Božské Srdce Ježi

šovo, —
Všetci: Ty si sa na kríži obetovalo O tcu 

nebeském u za spasenie všetkých  ľudí — 
a túto k rvavú  obetu deň po deň nesm ierne 
mnoho ráz obnovuješ — nekrvavým  spô
sobom na našich oltároch: — daj, aby 
táto obeta nekonečnej lásky  — všetkým  
k dobrém u slúžila. — O chraňuj, riaď a 
spravuj svoju  C irkev svätú  — a jej v id i
teľnú hlavu, pápeža. — S pápežom  sjednoť 
biskupov, — s biskupm i kňazov — a 
s kňazmi vše tkých  veriacich, — aby sme 
tvorili jednu  budovu, — vystavanú  na 
základe apoštolov, na skale Petrovej — 
a na uholnom  kam eni, ktorým  si Ty, J e 
žišu Kriste. — Bludné učenie, rozkolníc
tvo, pohoršenie, prenasledovanie a ľaho
stajnosť — odvráť a vzdiaľ od svätej 
Cirkvi svojej. — O chraňuj panovníkov, 
vrchnosti a predstavených. — Urob, aby 
s pom ocou Tvojou m údro spravovali sebe 
sverených poddaných, — aby ich viedli 
v pokoji a vo svornosti, — v  láske a p ra
vej bohabojnosti — k časném u blahobytu 
a večném u spaseniu. — Daj rodičom  mi
losť, — aby svoje d ietky  vychovávali ako

420 Odprosenie na prvú nedeľu
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dedičov kráľovstva nebeského, — na česť 
Tvoju a na ich spasenie — a aby ich cvi
čili v nevinnosti a každej čnosti. — Urob, 
aby deti svojich rodičov poslúchaly, ich 
ctily a m ilovaly, — žeby na ne hojne 
sostúpilo otcovské požehnanie Tvoje. — 
Posilni a radosťou Ducha Svätého naplň 
aj v službe postavených, — aby verne 
a svedom ite plnili svoje povinnosti, — 
aby boli trpezlivého a poníženého srdca 
a čistého života. — Zachovaj nevinných, 
posilni kajúcich, obráť hriešnikov, — po
níž nepriateľov kráľovstva Tvojho, — 
a priveď ich nazpät do svojho svätého 
ovčínca. — Rozšír čím viac česť a slávu 
Božieho m ena Tvojho, aby všetci ľudia 
poznali p ravdu  a boli spasení. — A tak 
láske Tvojej odporúčam e a obetujem e 
celé ľudské pokolenie. — Zmiluj sa aj nad 
dušami zom relých veriacich, — najm ä nad 
dušami našich rodičov, bratov, sestier, 
priateľov, dobrodincov a tých, — na k to 
rých si nikto m enovite nespomína. — 
Urob m ilostive, — aby sme sa spolu s n i
mi všetci do večnej slávy dostali — a 
s tvári do tvári videli Teba, — k torý  žiješ 
a kráľuješ s Bohom Otcom — v jednote 
Ducha Svätého, Boh na veky  vekov. 
Amen.
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Odprosujúca m odlitba  
na sviatok Božského Srdca.

Kňaz: N ajsladší Ježišu, —
Všetci: K torý za lásku k  ľuďom p reuká

zanú, — toľkú nevším avosť, — ľahostaj
nosť, opovrhnutie a nevďačnosť skusuješ, 
— hľa, m y pred Tvojím  oltárom  sklonení 
— usilujem e sa — zvláštnou pobožnosťou 
odprosiť Teba — za hriešnu  nevším avosť 
a krivdy, — ktorým i ľudia u rážajú  n a j
láskavejšie  Srdce Tvoje. — Uznávam e, — 
že ani my sme v  m inulosti neboli bez 
hriechu, — ale pohnutí najväčšou  bole
sťou — ľutujem e — a prosím e Ťa — pre
dovšetkým  o m ilosrdenstvo Tvoje voči 
nám, — k torí sme ochotní — dobrovoľným  
odprosením  Ti zadosťučiniť — za urážky, 
— ktorým i sme Ťa obrazili n ielen  my, — 
ale aj tí, — čo ďaleko zblúdili s cesty  spa
senia, — a Tebe, pastierovi a vodcovi, — 
zatvrd live sa pro tiv ia neverou, — alebo 
pošliapuc k rstné sľuby svoje, — shodili 
so seba — sladké jarm o prikázaní Tvo
jich. — Za v še tky  tieto  oplakaniahodné 
zločiny — chcem e Ťa odprosiť — a tiež 
za jednotlivé — chcem e Ti dať v y n á
hradu; — m enovite za výstredný  a ne
m ravný život, — za zhubné osídla, nastro 
jené nevinným  dušiam, — za znesväcova
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nie sviatkov, — za ohavné rúhania, — 
ktorých  sa dostáva Tebe a svätým  Tvo
jim, — za potupu, — ktorú  zástupca Tvoj, 
pápež — a celý kňazský stav  pre meno 
Tvoje skusuje, — za nevším avosť a svä
tokrádeže, — páchané voči sviatosti Bož
skej lásky. — N apokon odprosujem e Ťa, 
— za vere jné  útoky národov, — nam ie
rené proti svätej Cirkvi Tvojej, — proti 
právam  a učiteľském u jej úradu. — Kiež 
by sme mohli v lastnou  krvou smyť tieto 
neprávosti! — A by sme Ťa odprosili — 
a zadosťučinili Tvojej urazenej Božskej 
cti, — venujem e Ti to zadosťučinenie, — 
ktoré si kedysi O tcovi svojm u na kríži 
obetoval — a k toré každodenne na o ltá
roch obnovuješ. — V enujem e Ti ho s od
prosením, — ktoré  Ti podáva panenská 
M atka Tvoja, — všetci svätí a zbožní v e 
riaci. — Zároveň Ti úprim ne sľubujeme, 
— že milosťou Tvojou podporovaní — za 
svoje m inulé hriechy  — aj za hriechy 
iných, — taktiež za nevším avosť voči toľ
kej láske, — nakoľko možno, — dáme Ti 
náhradu tým, — že budem e pevne veriť, 
— čisto a m ravne žiť, — dokonale plniť 
Tvoje príkazy, — najm ä príkaz lásky, 
daný nám  v  evanjeliu , — zo všetkých  síl 
prekážať útokom, — ktoré sú nam ierené 
proti Tebe, — a čím v iacerých  budem e
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získavať, — aby Ťa nasledovali. — N aj
láskavejší Ježišu, — prosím e Ťa, prijm i 
toto naše dobrovoľné odprosenie, — na 
prím luvu blahoslavenej Panny M árie 
sm ieriteľky, — a dožič, — aby sme až do 
sm rti ostali vern í službe Tvojej; — daj 
nám m ilostive vytrvať až do konca, — 
aby sme sa  na konci dostali k  Tebe do 
neba, — kde s Otcom  — i Duchom Svä
tým — žiješ a kráľuješ — na veky  vekov. 
Amen.

(Odpustky 5 rokov.)

Litánie o najsvätejšom  m ene Ježiš.

Pane, zmiluj sa nad  nami. — Kriste, zmi
luj sa nad  nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.
Ježišu, uslyš nás. — Ježišu, vyslyš nás. 
O tče z nebies Bože, — zmiluj sa nad  nami. 
Synu, V ykupiteľu sveta, Bože,
Duchu Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden  Bože,
Ježišu, Synu Boha živého,
Ježišu, odblesk Otca,
Ježišu, žiara svetla  večného,
Ježišu, Kráľ slávy,
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Ježišu, slnko spravodlivosti, 
Ježišu, Syn M árie Panny,
Ježišu prem ilý,
Ježišu  predivný,
Ježišu, Boh silný,
Ježišu, otec budúceho veku, 
Ježišu, anjel veľkej rady,
Ježišu najm ocnejší,
Ježišu najtrpezlivejší,
Ježišu  najposlušnejší,
Ježišu, tichý a pokorný srdcom, 
Ježišu, m ilovník čistoty,
Ježišu, m ilovník náš,
Ježišu, Boh pokoja,
Ježišu, pôvodca života,
Ježišu, prík lad  čností,
Ježišu, horliteľ za spasenie duší, 
Ježišu, Boh náš,
Ježišu, útočište naše,
Ježišu, otec chudobných,
Ježišu, poklad veriacich,
Ježišu, pastier dobrý,
Ježišu, svetlo pravé,
Ježišu, múdrosť večná,
Ježišu, dobrota nekonečná, 
Ježišu, cesta a život náš,
Ježišu; radosť anjelov,
Ježišu, kráľ patriarchov,
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Ježišu, m ajster apoštolov,
Ježišu, učiteľ evanjelistov,
Ježišu, posila m učeníkov,
Ježišu, svetlo vyznavačov,
Ježišu, čisto ta panien,
Ježišu, koruna všetkých  svätých,
Buď nám m ilostivý, — odpusť nám, Ježišu. 
Buď nám m ilostivý, — vyslyš nás, Ježišu. 
Od všetkého zlého, — vysloboď  nás, J e 

žišu.
Od každého hriechu,
Od hnevu Tvojho,
Od úkladov diablových,
Od ducha smilného,
Od večnej smrti,
Od zanedbania vnuknutí Tvojich,
Skrze tajom stvo svätého v telen ia  Tvojho, 
Skrze narodenie Tvoje,
Skrze detinstvo Tvoje,
Skrze Božský život Tvoj,
Skrze práce Tvoje,
Skrze sm rteľnú úzkosť a utrpenie Tvoje, 
Skrze kríž a opustenosť Tvoju,
Skrze m dloby Tvoje,
Skrze smrť a pochovanie Tvoje,
Skrze vzkriesenie Tvoje,
Skrze nanebevstúpenie Tvoje,
Skrze Tvoje ustanovenie  najsvätejšej 

Sviatosti O ltárnej,
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Skrze radosti Tvoje,
Skrze slávu Tvoju,

Baránku Boží, k to rý  snímaš hriechy 
sveta, odpusť nám, Pane.

Baránku Boží, k to rý  sním aš hriechy 
sveta, vyslyš nás, Pane.

B aránku Boží, k to rý  sním aš hriechy 
sveta, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, uslyš nás. — Ježišu, vyslyš nás.

M odlime sa: Pane Ježišu  Kriste, Ty si 
povedal: Pýtajte  a dostanete, hľadajte a 
nájdete, klopte a bude vám  otvorené; 
prosíme, daj nám  žiadajúcim  pocítiť lásku 
Tvoju, aby sme Ťa celým  srdcom, ústam i 
i skutkam i m ilovali a Teba chváliť nikdy 
neprestali. Daj tiež, Pane, aby sme Tvoje 
sväté meno stále s bázňou ctili a spolu 
i večne m ilovali, lebo nikdy nevy tváraš 
zo svojho spravovania tých, ktorým  dávaš 
stálosť v  láske svojej: k to rý  žiješ a k rá 
ľuješ na veky  vekov. Amen.

Bože, Ty si najslávnejšie  m eno Ježiša 
Krista, Syna Tvojho, Pána nášho, pre svo
jich verných  urobil ľúbezným a príjem 
ným, ale pre zlých duchov hrozným  a 
strašlivým , dožič m ilostive, aby všetci, 
k torí toto meno nábožne ctia na zemi,



Ó, Bože a Otče dobrotivý, 
buď dušiam v očistci milostivý!

Pieseň.
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v tomto živote sladkosť svätého potešenia 
okúsili a v  budúcom  večnej blaženosti 
dosiahli. Skrze tohože Krista Pána nášho. 
Amen.

Bože, Ty si nám  v predivnej Sviatosti 
O ltárnej pam iatku um učenia svojho za
nechal; daj, prosím e, aby sme presväté 
tajom stvo Tela Tvojho a Krvi Tvojej tak  
ctili, žeby sme úžitok vykúpenia Tvojho 
stále v sebe cítili. K torý žiješ a kráľuješ 
na veky  vekov. Amen.

Krížová cesta.

Ú v o d .

P i e s e ň :
Kresťania, sem pospiechajte, — nad 

mukam i rozjím ajte, — ktoré  za nás trpel 
Pán, — aby svojím  umučením, — a bo
lestným  usm rtením  — vykúpenie získal 
nám.

Prípravná m odlitba.
M.: M ilostivý Spasiteľu, —
V.: Kriste Ježišu! — S poníženým  srd

com klaniam e sa Tebe, svojm u Pánu a 
Bohu. — O plakávam e svoje hriechy, — 
lebo sme nimi lásky  najhodnejšiu  dobrotu
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Tvoju obrazili. — Chcem e vykonať po
božnosť krížovej cesty  — k  odpusteniu 
všetkých hriechov a k  získaniu odpust
kov, — ktoré  sú tejto  pobožnosti ude
lené, — pre seba i pre duše v  očistci podľa 
Tvojej na jsvätejšej vôle. — Ježišu, Pane 
náš a Bože náš, — m ilostive vyslyš pros
by naše. — K torý žiješ a kráľuješ na 
veky vekov. Amen.

S t a n i c a  I .

P i e s e ň :

Ach, Baránka nevinného, — vernej 
lásky k nám  plného, — na smrť kríža žia
dajú. — Pilát výrok  vyslovuje, — lebo 
židov sa strachuje, — keď „Nech um rie“ 
volajú.

Pán Ježiš na smrť odsúdený.
M.: Klaniam e sa Ti, Kriste, a dobrore

číme Tebe!
V.: Lebo si svätým  krížom  svojím  svet 

vykúpil.
M.: Rozjímaj, ako Pilát na smrť odsúdil 

Krista, k to rý  p ríve tive prijím a výrok 
smrti, aby od nás odstránil výrok  večného 
zatratenia.

Chvíľu rozjím ame.



Krížová cesta 431

V.: Láskavý Ježišu, k to rý  si z lásky  ku 
mne podstúpil bolestnú a potupnú smrť 
kríža, daj, aby som svoje hriechy, príčinu 
to smrti Tvojej, opravdive poznal, zo 
srdca oľutoval a tak  od večného za tra te
nia v  deň súdny oslobodený bol.

Všetci: O tče náš…  Zdravas…
M.: U križovaný Ježišu, zmiluj sa nad 

nami.
V.: Aj nad dušami v  očistci.

S t a n i c a  II.

P i e s e ň :
Už Kráľ slávy, Kristus Ježiš, — na 

ram ená berie svoj kríž — bez slovíčka 
trpkého, — aby dlhy naše splatil — a na 
šiel, čo v ra ji stratil — hriech človeka 
biedneho.

Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia.
M.: Klaniam e sa Ti, Kriste, a  dobrore

číme Tebe.
V.: Lebo si svätým  krížom  svojím  svet 

vykúpil.
M.: Spomeň si, ako ochotne kladie Kri

stus na svoje plecia kríž, tvojim i h riecha
mi obťažený, len  aby posvätil a poľahčil 
k ríže tvoje.

Chvíľu v tichosti rozjím ame.
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V.: Sladký Ježišu, k to rý  si pre m ňa na 
seba ťažký kríž vzal, daj, aby som i ja  
z lásky k Tebe kríž trápen ia  prijím al a 
s poníženým  srdcom  ako ťarchu svojich 
hriechov ho niesol.

V.: O tče náš…  Zdravas…
M.: U križovaný Ježišu, zmiluj sa nad 

nami.
V.: Aj nad dušami v očistci.

S t a n i c a  III.

P i e s e ň :
Ježiš cestou vysilený, — ťažkým krížom  

obťažený — na zem padá v  slabosti; — 
a predsa v tej sm utnej dobe — nem á 
nikto k jeho m dlobe — v  srdci svojom  
ľútosti.

Pán Ježiš prvý  raz padá pod krížom.
M.: Uvažuj: N em ilosrdne zbičovaný a 

tŕním  korunovaný Ježiš je  už zoslabnutý 
a v  ceste padá na zem pod ťarchou kríža.

Chvíľu v tichosti rozjím am e.
V.: N evinný Ježišu, k to rý  si ťažký kríž, 

ťarchu to m ojich hriechov, niesol a pod 
ním klesol, v rúcne Ťa prosím  skrze záslu
hy tohto pádu, chráň m a od každého 
hriešneho pádu, aby som novým i h riecha
mi rany  Tvoje nerozm nožoval.
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V.: O tče náš…  Zdravas…
M.: U križovaný Ježišu, zmiluj sa nad 

nami.
V.: Aj nad dušami v očistci.

S t a n i c a  IV.

P i e s e ň :
Ježiš s krížom znova vstáva, — a hľa, 

s M atkou sa stretáva, — zaronenou slza
mi; — ó, dve srdcia, tie bez viny, — boly 
vtedy  žalostným i — preniknuté citami.

Pán Ježiš stre tá  sa so svojou M atkou.
M.: Klaniam e sa Ti, Kriste, a dobrore

číme Tebe.
V.: Lebo si svätým  krížom  svojím  svet 

vykúpil.
M.: Rozmýšľaj, aký bolestný cit p ren i

kol srdce Panny M árie, keď zazrela Syna 
svojho, Pána a Boha, tak  poníženého 
a potupeného a ako bolestne sa zarmútilo 
Srdce Ježišovo, keď zbadal M atku svoju, 
plnú bolesti a zárm utku.

Chvíľu v tichosti rozjím ame.

V.: Sladký Ježišu, skrze toto bolestné 
stretnutie  Ťa prosím, zapáľ v  srdci mojom 
opravdivú lásku k  Tvojej najsvätejšej 
M atke. A ty, M atka Božia, vyžiadaj mi
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milosť u Syna svojho, aby v srdci mojom 
pam iatka jeho um učenia nikdy nevyhasla. 

V.: Otče náš…  Zdravas…
M.: U križovaný Ježišu, zmiluj sa nad 

nami.
V.: Aj nad dušami v očistci.

S t a n i c a  V.

P i e s e ň :
Vždy viac slabnú sily tela  — nebeské

ho Spasiteľa, — už kríž uniesť nemôže; — 
Šimon k nem u pristupuje, — ochotne sa 
podvoľuje, — že m u kríž niesť pomôže.

Šimon C yrenejský  pom áha Pánu Jež i
šovi kríž niesť.

M.: K laniam e sa Ti, Kriste, a dobrore
číme Tebe.

V.: Lebo si svätým  krížom  svojím  svet 
vykúpil.

M.: Predstav  si, ako m usel byť Pán 
Ježiš na bolestnej ceste veľmi oslabnutý, 
keď židia prinútili Šimona Cyrenejského, 
aby mu pom ohol kríž niesť, žeby neum rel 
skôr, ako ho ukrižujú.

Chvíľu v tichosti rozjím am e.

V.: U navený Ježišu, k to rý  si pre mňa 
ostal nevládnym  a slabým ; skrze Tvoju
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lásku Ťa prosím, daj, aby som Ti aj ja  
pomohol kríž niesť tým, že s kresťanskou 
trpezlivosťou vše tky  ťarchy života budem 
znášať.

V .: O tče náš…  Zdravas…
M.: U križovaný Ježišu, zmiluj sa nad 

nami.
V.: Aj nad dušami v  očistci.

S t a n i c a  VI.

P i e s e ň :
Tvár K ristova zapotená, — krvou  svä

tou zarosená, — na k ru tý  ľud pozerá, — 
V eronika šatkou bielou, — útrpnosťou, 
láskou vrelou, — tvár K ristovu utiera.

V eronika podáva Pánu Ježišovi ručník.
M.: Klaniam e sa Ti, Kriste, a  dobrore

číme Tebe.
V.: Lebo si svätým  krížom  svojím  svet 

vykúpil.
M.: Pomysli si len, ako si Pán Ježiš 

u tiera  krvou zaliatu  tvár ručníkom , čo mu 
podala V eronika. O n jej naň krvou od
tlačil svoju  svätú  tvár.

Chvíľu v tichosti rozjím ame.
V.: N ajsladší Ježišu, k to rý  si láskavú 

službu V eroniky krvavým  odtlačkom  svä-
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tej tváre svojej odmenil, ponížene Ťa p ro 
sím, hlboko do m ojej duše v tlač  um uče
nie svoje, aby som naň nikdy nezabudol.

V.: O tče náš…  Zdravas…
M.: U križovaný Ježišu, zmiluj sa nad 

nami.
V.: Aj nad dušami v očistci.

S t a n i c a  VII.

P i e s e ň :
Po druhý raz už Ježiša — k  zemi tlačí 

ťarcha kríža, — na zem padá zomdlený; 
slzou jeho zrak sa kalí — a z jeho rán  k rv  
sa valí, — ach, celý je  strápený.

Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom.
M.: K laniam e sa Ti, Kriste, a dobrore

číme Tebe.
V.: Lebo si svätým  krížom  svojím  svet 

vykúpil.
M.: Pri druhom  Ježišovom  páde uvažuj 

o jeho bolestiach, k to ré  viac obnovuješ 
ty  novým i hriecham i, ako ich obnovil 
druhý pád pod krížom.

Chvíľu v tichosti rozjím am e.

V.:  M ilostivý Ježišu, veľa ráz si mi už 
odpustil a bohužiaľ, ja  som Ťa znovu 
obrazil. Pre zásluhy tohto druhého padnu-



Krížová cesta 437

tia Ťa prosím, posilni ma, aby som v  Tvo
jej m ilosti zotrval a do predošlých h rie 
chov viac neupadol.

V.: O tče náš…  Zdravas…
M.: U križovaný Ježišu, zmiluj sa nad 

nami.
V.: Aj nad dušami v očistci.

S t a n i c a  VIII.

P i e s e ň :
Ježiš zasa sily sbiera, — vstáva  s k rí

žom a pozerá — ta na ženy plačúce; — 
„Nad mojimi bolesťami — neplačte, lež 
nad svojim i — synmi slzte ka júcne“.

Pán Ježiš napom ína plačúce ženy.
M.: Klaniam e sa Ti, Kriste, a dobrore

číme Tebe.
V.: Lebo si svätým  krížom  svojím  svet 

vykúpil.
M.: Rozjímaj nad tým, ako v rav í Pán 

Ježiš ženám: „N eplačte nado mnou, ale 
nad sebou a nad svojim i dietkam i.“ Uč 
sa od Tvojho Pána, že i Ty máš oplakávať 
radšej svoje viny, ako trúchliť nad jeho 
mukami, k torých  príčinou si ty  sám.

Chvíľu v tichosti rozjím am e.
V.: N ajbolestnejší Ježišu, dožič mi mi

losti, aby som sa  pri pohľade na Tvoje
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m uky rozpam ätal na h riechy  svoje a ľú
tostným i slzami ich oplakal.

V.: O tče náš…  Zdravas…
M.: U križovaný Ježišu, zmiluj sa nad 

nami.
V.: Aj nad dušam i v  očistci.

S t a n i c a  IX.

P i e s e ň :
Pozbavený vše tkej sily, — po tre tí raz 

Ježiš milý, — k  zemi k lesá  skalnatej. — 
Hľa, človeče, naše zlosti — bremenom sú 
tej ťažkosti, — vinou k rv i vy liatej.

Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom.
M.: K laniam e sa Ti, Kriste, a dobrore

číme Tebe.
V.: Lebo si svätým  krížom  svojím  svet 

vykúpil.
M.: N ábožne uvažuj, ako Pán Ježiš vždy 

viac a viac silu tra tí a pri vrchole Kal
várie  pod ťarchou kríža tre tí raz na zem 
padá, čoho príčinou je  tvo ja  krehkosť a 
nestálosť v  dobrom.

Chvíľu v tichosti rozjím am e.
V.: O Ježišu, nevyčerpateľný  pram eň 

milostí, len pre m ňa si tak  oslabol, posilni 
ma v  m ojej slabosti, aby som vše tky  po
kušenia prem ohol, hriešnym  príležito
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stiam vyhýbal, v konaní dobrého nikdy 
neustával a m ravný až do smrti zotrval. 

V.: O tče náš…  Zdravas…
M.: U križovaný Ježišu, zmiluj sa nad 

nami.
V.: Aj nad dušami v  očistci.

S t a n i c a  X.

P i e s e ň :
Už sa cesta dokonáva, — nová m uka 

zas nastáva, — keď mu rúcho svliekajú, 
— lebo s hroznou ukrutnosťou — a k a 
tanskou násilnosťou — zaschlé rany  tr 
hajú.

Pánu Ježišovi šaty svliekajú.
M.: Klaniam e sa Ti, Kriste, a dobrore

číme Tebe.
V.: Lebo si svätým  krížom  svojím  svet 

vykúpil.
M.: Rozjímaj: Bolestná cesta sa skon

čila; násilne a nehanebne strhali rúcho 
so svätého tela  Pána, zaschnuté rany  sú 
rozodraté a bolesti obnovené.

Chvíľu v tichosti rozjím am e.

V.: O najčistejší Ježišu, k to rý  si pre 
hriešne žiadosti nášho tela  a za naše h rie 
chy nečisto ty  tak  bolestné a necudné
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stŕhanie šiat svojich zniesť m usel, daj mi 
tej m ilosti, aby som všetky  hanebné m y
šlienky a žiadosti prem ohol a čistý a 
m ravný život až do sm rti viedol.

V.: O tče náš…  Zdravas…
M.: U križovaný Ježišu, zmiluj sa nad 

nami.
V.: Aj nad dušami v očistci.

S t a n i c a  XI.

P i e s e ň :
Ježiš z rúcha vyzlečený, — a na  kríži 

rozostrený — ťažké m uky skusuje; — 
jeho ruky, nohy jeho, — Baránka, ach, 
nevinného, — rana  klincov katuje.

Pána Ježiša na kríž pribíjajú .
M.: Klaniam e sa Ti, Kriste, a dobrore

číme Tebe.
V.: Lebo si svätým  krížom  svojím  svet 

vykúpil.
M.: Súcitne uvažuj o nevýslovných bo

lestiach Ježišových, k to ré  cítil, keď jeho 
ranam i posypané telo na  kríži vystre li a 
železnými klinam i naň pribili.

Chvíľu v tichosti rozjím am e.
V.: U križovaný Ježišu, m uky ukrižo

vania za m oje h riechy  len z lásky  ku mne
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si znášal, naplň srdce m oje ošklivosťou 
oproti hriechom  a láskou k  Tebe, aby som 
sebazapieraním  sám seba ukrižoval a v še 
tky protivenstvá, Teba m ilujúc, trpezlive 
znášal.

V.: O tče náš…  Zdravas…
M.: U križovaný Ježišu, zmiluj sa nad 

nami.
V.: Aj nad dušami v  očistci.

S t a n i c a  XII.
P i e s e ň :
Ach, už je  Pán sveta, žitia, — plný bôľu, 

krvi, bitia, — na kríži povýšený; — Otcu 
ducha odovzdáva, — tak  svoj úrad doko
náva, — aby svet bol spasený.

Pán Ježiš na kríži um iera.
M.: Klaniam e sa Ti, Kriste, a dobrore

číme Tebe.
V.: Lebo si svätým  krížom  svojím  svet 

vykúpil.
M.: Poď a podívaj sa na Pána Ježiša. 

S krížom  vyzdvihnutý  medzi nebom  a 
zemou tri hodiny visí v  m ori m úk a bo
lestí; svoju dušu O tcu odovzdáva, hlavu 
nakloňuje a za nás um iera.

C h v íľ u  v  t i c h o s t i  r o z j ím a m e .
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V.: U križovaný Ježišu, k torý  si tak 
trpkou smrťou um rel, len  aby si moju 
smrť osladil a m ne život večný zaistil, 
daj, aby som len  Tebe žil, a po smrti, 
k torú  ako trest za hriechy  vďačne pri
jmem, do večného spasenia sa dostal.

V.: O tče náš…  Zdravas…
M.: U križovaný Ježišu, zmiluj sa nad 

nami.
V.: Aj nad dušam i v očistci.

S t a n i c a  XIII.
P i e s e ň :
Ježišovo sväté telo, — čo za nás na 

kríži pnelo, — s kríža dolu skladajú, — 
v M áriino sväté  lono, — kde spočívať 
malo ono, — so žiaľom ho vkladajú.

Pána Ježiša s kríža skladajú.
M.: Klaniam e sa Ti, Kriste, a dobrore

číme Tebe.
V.: Lebo si svätým  krížom  svojím  svet 

vykúpil.
M.: Rozjímaj nad tým, ako N ikodém  a 

Jozef A rim atejský  složili s kríža Ježišovo 
telo a vložili ho do lona Panny M árie, 
ktorá plná bolesti ho na rukách  drží a 
s láskou objíma.

C h v íľ u  v  t i c h o s t i  r o z j ím a m e .
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V.: Bolestná M atka Božia, k to rá  v lone 
držíš m ŕtve telo Toho, k to rý  za m ňa umrel, 
pre bolesť srdca Tvojho Ťa prosím, vezmi 
i m ňa na m aterinské ruky  svoje, aby som 
v  živote i po smrti pod ochranou Tvojou 
ostal a tak  spasenie duše svojej dosiahol.

V.: O tče náš…  Zdravas…
M.: U križovaný Ježišu, zmiluj sa nad 

nami.
V.: Aj nad dušami v  očistci.

S t a n i c a  XIV.
P i e s e ň :
V ykúpenie dokonané, — telo Krista 

pochované — v  novom  skalnom  hrobe je; 
ale v  hrobe neostalo, — na tretí deň sláv
ne vstalo — a jak  slnko sa skveje.

Pána Ježiša pochovávajú.
M.: Klaniam e sa Ti, Kriste, a dobrore

číme Tebe.
V.: Lebo si svätým  krížom svojím  svet 

vykúpil.
M.: Rozjímaj, ako učeníci v  svätej bázni 

a úcte položili Ježišovo telo do skalné
ho hrobu, v  ktorom  odpočívalo do tre tie 
ho dňa.

Chvíľu v tichosti rozjím am e.
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V.: N ajláskavejší Ježišu, vďaky Ti 
vzdávam  za v še tky  bolesti, k to ré  si pre 
nás trpel a pre dôsto jné pochovanie tela 
Tvojho prosím , udeľ m ilostive, aby som 
Ťa vo Sviatosti O ltárnej so slušnou prí
pravou čím častejšie  do srdca prijím al a 
tak  sebe slávne zm ŕtvychvstanie zabez
pečil.

V.: O tče náš…  Zdravas…
M.: U križovaný Ježišu, zmiluj sa nad 

nami.
V.: Aj nad dušam i v  očistci.

Dokončenie.
P i e s e ň :
Ó , Ježišu m ilostivý, — by sme boli 

večne živí, — smrť si za nás podstúpil; — 
daj, by plní povďačnosti — kráčali sme 
cestou čnosti, — lebo si nás vykúpil.

Záverečná modlitba.
M.: Klaniam e sa Ti, Kriste, a dobrore

číme Tebe.
V.: Lebo si svätým  krížom  svojím  svet 

vykúpil.
M.: M ilostivý a m ilosrdný Ježišu, —
V.: N ekonečnej velebnosti Tvojej obe

tujem e túto pobožnosť krížovej cesty  — 
ako poďakovanie za nevýslovné bolesti
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a prehorkú smrť Tvoju, — a  k  dosiahnu
tiu odpustenia hriechov, — zaslúžených 
pokút — a  k  vyslobodeniu duší z očistca. 
— Ô Ježišu, môj Spasiteľu a Vykupiteľu, 
— nedopusť, aby svätá k rv  T voja bola 
zbytočne pre nás vy lia ta  — a cena Tvojej 
sm rti na  nás s tra tená  bola. — Ty nás 
spravuj tu na zemi — a m ocou um učenia 
Tvojho voveď nás do života večného, — 
kde Ťa chcem e s Otcom  i Duchom Svä
tým — chváliť a zvelebovať na veky  ve 
kov. Amen.

M.: Pane, Ježišu  Kriste, vyslyš svätého 
Otca, pápeža N., zástupcu Tvojho, aby do
siahol všetko to, čo prosí v  m ene Tvojom 
od nebeského Otca; k to rý  žiješ a kráľu
ješ na veky  vekov. Amen.

V.: O tčenáš…  Zdravas…  Sláva…

Ruženec.

M.: Bože, hľaď mi byť na  pomoci.
V.: Pane, pospiechaj mi pomáhať.
M.: Sláva Otcu i Synu i Duchu Sväté

mu —
V.: Ako bolo na  počiatku, — tak  nech 

je  i teraz i vždycky — i na veky  vekov. 
Amen. — Zdravas Kráľovná, M atka mi
losrdenstva, — život, sladkosť i nádej
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naša, zdravas. — K tebe volám e vyhnaní 
synovia Evy. — K tebe vzdychám e narie 
kajúci a plačúci v  tomto slzavom  údolí. 
— A preto, orodovnica naša, — obráť 
k  nám m ilosrdné oči svoje — a po tomto 
putovaní ukáž nám  Ježiša, — požehnaný 
plod života svojho. — Ó, m ilostivá, ó, 
dobrotivá, ó, sladká Panna M ária.

M.: Učiň m a hodným  chváliť teba, Pan
na presvätá.

V.: Daj mi sily  proti nepriateľom  tvo 
jim. — M odlime sa. — M ilostivý Bože, — 
vyslyš prosby služobníkov svojich, — 
ktorí sa schádzam e v  b ratstve  presvätého 
ruženca Panny a Rodičky Božej, — aby 
sme boli na jej prím luvu zo vše tkých  n e 
bezpečenstiev vytrhnutí. — Skrze Krista 
Pána nášho. Amen. — Za povýšenie Cirkvi 
kresťansko-katolíckej, — za svornosť a 
jednotu kresťanských panovníkov, — za 
obrátenie hriešn ikov  a nevercov  k  Bohu, 
— za navrá ten ie  kacírov  a rozkolníkov 
do Cirkvi katolíckej. — Verím  v  Boha 
O tca všem ohúceho…  Sláva…

Preddesiatok: 1 O tče náš, 3 Zdravas 
s vložkam i prosieb a 1 Sláva. 5 desiatkov: 
1 O tče náš, 10 Zdravas s vložkam i tajom 
stiev  a 1 Sláva. Pred každým  desiatkom  
modlitba.
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Radostný ruženec.

Prosby k preddesiatku:
1. K torý nech rozm nožuje v ieru  našu.
2. K torý nech posilňuje nádej našu.
3. K torý nech roznecuje lásku našu.
Tajom stvá k desiatkom:
1. K torého si, Panna, z Ducha Svätého 

počala.
2. K torého si, Panna, pri navštívení 

Alžbety v  živote nosila.
3. K torého si, Panna, v Betlehem e po

rodila.
4. K torého si, Panna, v chrám e obeto

vala.
5. K torého si, Panna, v chrám e našla.
M odlitby k desiatkom. (Modlí sa m od

leník.)
1. Ó, Bože, daj nám  ducha Kristovej 

pokory a pokory M árie, M atky našej. 
Amen.

2. Ó, Bože, daj nám lásky k  bližnému, 
k torú  od nás žiadaš skrze lásku Ježiša 
Krista a M árie Panny k  Tebe a k nám. 
Amen.

3. Ó , Bože, daj nám  ducha chudoby, za 
čo Ježiš Kristus sľúbil nebo; daj nám 
trpezlivosti v telesnom  nedostatku podľa
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príkladu Ježiša  Krista a M árie Panny. 
Amen.

4. Ó, Bože, urob, aby sme boli poslušní 
Tebe, C irkvi svätej a všetkým  duchov
ným i svetským  vrchnostiam  v  duchu 
Ježiša Krista a M árie Panny. Amen.

5. Ó, Bože, daj nám, aby sme lačneli po 
Kristovi, k to rý  je  chlebom, čo má p re
ľúbeznú chuť vše tkých  čností, a tak  sa 
dostali s M áriou, M atkou našou, do več
ného chrám u Tvojho. Amen.

Bolestný ruženec.

Prosby k preddesiatku:
1. K torý nech osvecuje rozum  náš.
2. K torý nech upevňuje  vôľu našu.
3. K torý nech posilňuje pamäť našu.
Tajom stvá k desiatkom :
1. K torý sa pre nás k rvou potil.
2. K torý pre nás bičovaný bol.
3. K torý pre nás tŕním  korunovaný  bol.
4. K torý pre nás kríž niesol.
5. K torý pre nás ukrižovaný bol.
M odlitby k  desiatkom . (Modlí sa m od

leník.)
1. Ó, Ježišu, k to rý  si sa pre naše h rie 

chy v  G etsem anskej záhrade krvou potil,
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udeľ nám m ilostive nadprirodzenej ľúto
sti, aby sme hodne mohli oplakávať h rie
chy svoje, a urob, aby ani za jedného 
nebola nadarm o vy lia ta  predrahá krv  
Tvoja. K torý žiješ a kráľuješ na veky  ve 
kov. Amen.

2. Ó, Ježišu, k to rý  si sa za naše h rie
chy, najm ä nečistoty, z lásky k  nám  dal 
bičovať, vzbuď v  našich srdciach pravú 
kajúcnosť a čisté srdce, aby sme u Teba 
m ilosrdenstva dosiahli a od spravodlivosti 
Tvojej potrestaní neboli. K torý žiješ a 
kráľuješ na  veky  vekov. Amen.

3. Ó, drahý, pre nás tŕním  korunovaný 
Spasiteľu, dožič nám tej milosti, aby nás 
ani strach ľudského pohanenia, ani cti
žiadosť, ani Samoláska, ani túžba zapáčiť 
sa ľuďom od cesty zákona Tvojho neod
viedla. K torý žiješ a kráľuješ na veky 
vekov. Amen.

4. Ó, Ježišu, k to rý  si ako Baránok ticho 
a trpezlivo niesol kríž za spasenie naše, 
udeľ nám  milosti, aby sme všetky  ťažkosti 
svojho povolania trpezlivosťou posvätili 
a v  tichom  znášaní krížov vždy dokona
lejší boli. K torý žiješ a kráľuješ na veky  
vekov. Amen.

5. Ó, predrahý  Spasiteľu, k to rý  si z ne
konečnej lásky  k nám nehodným  m uky
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kríža podstúpil a dal si nám  za M atku 
predrahú Rodičku svoju, spoj večne naše 
srdcia so Srdcom Tvojím  a so srdcom  p re 
drahej M atky Tvojej. K torý žiješ a k rá 
ľuješ na veky  vekov. Amen.

S lávnostný ruženec.

Prosby k  preddesiatku:
1. K torý nech usporaduje m yšlienky 

naše.
2. K torý nech riadi slová naše.
3. K torý nech spravu je  sku tky  naše.
Tajom stvá k  desiatkom :
1. K torý slávne zm ŕtvych vstal.
2. K torý slávne na nebesia vstúpil.
3. K torý nám  D ucha Svätého soslal.
4. K torý Ťa, Panna, do neba vzal.
5. K torý Ť a, Panna, v  nebi korunoval.
M odlitby k  desiatkom . (Modlí sa m od

leník.)
1. Svätá M ária, ú točište  hriešnikov, 

Syna svojho pros, aby bleskom  milosti 
všetkých  nepriateľov p ravdy  prem ohol, 
ako prem ohol Šavla na ceste do Damašku, 
žeby sme zo sna hriechov povstali a v  po
sledný deň k  večném u životu vzkriesení 
boli. Amen.



Mária, Matka bolestná, 
pod krížom stála žalostím, 
keď na ňom Syn umieral.

Pieseň.
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2. Ó, najslávnejšia  M atička M ária, v y 
pros nám  u Syna svojho, aby sme i my 
po nebi tak  túžili, ako túžilo srdce tvoje 
po tvojom  Synovi, keď na nebesia vy stú 
pil; a aby sme to, po čom túžime, životom 
svojím  aj zaslúžili. Amen.

3. Ó, najb lahoslavenejšia  Panna M ária, 
ty učiteľka a prík lad  všetkých  čností, v y 
pros nám  u Boha, aby sme sa  v tichosti 
tebe podobným i stali a proti všetkým  po
kušeniam  čistotu sŕdc svojich si zacho
vali. Amen.

4. Ó , M ária, M atka naša, k to rá  si bola 
po skončení pozem ského života od an je 
lov s telom  i dušou vzatá  do neba, pros 
za nás, aby sm e i m y za spravodlivý  a 
čnostný život raz po smrti k Tebe do 
neba vzatí boli. Amen.

5. Ó, najslávnejšia  Kráľovná celého 
sveta, k to rá  si takej veľkej slávy v  nebi 
dosiahla nevysloviteľným i zásluham i svo
jimi, shliadni m ilostive na  našu biedu, 
spravuj a veď nás svojou ochranou k  b la
ženej odm ene v nebi. Amen.

M .: Ď akujem e Tebe, všem ohúci Bože, 
za všetky  dobrodenia Tvoje, k to rý  žiješ 
a kráľuješ na veky  vekov. Amen.

M.: Po pôrode, Panna, neporušenou si 
ostala.
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V.: Rodička Božia, prim lúvaj sa za nás.
M.: Bože, ktorého jednorodený Syn 

skrze život, smrť a vzkriesenie svoje nám 
odmenu večného spasenia vydobyl, daj, 
prosíme, aby sme, ktorí presvätým  ružen
com preblahoslavenej Panny M árie tieto 
tajom stvá ctíme a o nich rozjímame, to, 
čo obsahujú, nasledovali a čo prisľubujú, 
obsiahli. Skrze tohože Krista, Pána nášho. 
Amen.

Litánie loretánske.

Pane, zmiluj sa nad nami. — Kriste, zmi
luj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás.
Kriste vyslyš nás.
O tče z nebies Bože, — zmiluj sa nad nami. 
Synu, V ykupiteľu sveta, Bože,
Duchu Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Bože,
Svätá M ária, — oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna Panien,
M atka Kristova,
M atka Božej milosti,
M atka najčistejšia,
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M atka najčistotnejšia,
M atka nepoškvrnená,
M atka neporušená,
M atka prem ilá,
M atka predivná,
M atka dobrej rady,
M atka Stvoriteľova,
M atka Spasiteľova,
Panna najm údrejšia,
Panna ctihodná,
Panna chválitebná,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti, 
Stolica m údrosti,
Príčina našej radosti,
N ádoba duchovná,
N ádoba počestná,
V ýborná nádoba pobožnosti, 
Ruža duchovná,
Veža Dávidova,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa úm luvy,
Brána nebeská,
Hviezda ranná,
Uzdravenie nemocných,
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Útočište hriešnikov,
Potešenie zarm útených,
Pom ocnica kresťanov,
K ráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
K ráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
K ráľovná m učeníkov,
K ráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých  svätých,
Kráľovná bez poškvrny  dedičného h rie 

chu počatá,
Kráľovná presvätého ruženca,
Kráľovná pokoja,

Baránku Boží, k to rý  sním aš hriechy 
sveta, odpusť nám, Pane.

Baránku Boží, k to rý  snímaš hriechy 
sveta, vyslyš nás, Pane.

B aránku Boží, k to rý  sním aš hriechy 
sveta, zmiluj sa nad nami.

M.: O roduj za nás M atka Sedembo
lestná.

V.: A by sme sa stali hodní zasľúbení 
Kristových.

M.: Bože, pri um učení Tvojom, podľa 
Simeonovho proroctva, m eč bolesti p re
nikol i najsladšiu  dušu slávnej Panny a
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M atky Tvojej, M árie, daj nám  m ilostive, 
aby sme aj my, k to rí zbožne ctíme jej bo
lesti, pocítili b lahodarný  účinok um uče
nia Tvojho. K torý žiješ a kráľuješ na veky  
vekov. Amen.

M.: Pod ochranu Tvoju —
V.: U tiekam e sa, svä tá  Božia Rodička, 

— prosbam i našim i nepohŕdaj v  po tre 
bách našich, — ale z každého nebezpe
čenstva vysloboď nás vždy, — ty  slávna 
a požehnaná Panna. — Pani naša, — Pro
strednica naša, — O rodovnica naša, — so 
Synom svojím  nás smier, — Synovi svo j
mu nás porúčaj — a  k  Synovi svojm u 
nás priveď, — ó, sladká Panna M ária. 
Amen.

Rozpamätaj sa, ó, na jláskave jšia  Panna 
M ária, — že od vekov  nebolo slýchať, — 
žeby bol voľakto opustený, — kto  sa pod 
ochranu tvo ju  utiekal, — teba o pomoc 
prosil alebo o prím luvu žiadal. — I ja 
touto dôverou povzbudený, — k  tebe, 
M atka, Panna Panien, sa ponáhľam; — 
k  tebe prichádzam , — k tebe sa uchyľu
jem ja  stenajúci hriešnik. — M atka več 
ného Slova, — nezavrhni m oje slová, — 
ale ich m ilostive vypočuj a vyslyš. Amen.

K tebe sa utiekam e, svä tý  Jozef, v  sú
žení svojom, — a vyprosiac si pomoc od
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najsvätejšej nevesty  tvojej, — spolu aj 
o  tvo ju  ochranu dôverne ťa vzývam e. — 
Pre lásku, — ktorá  ťa s nepoškvrnenou 
Pannou, Rodičkou Božou spájala, — a pre 
otcovskú láskavosť, — ktorou si Božské 
dieťa, Ježiša, objím al, — vrúcne ťa pro
síme, — shliadni m ilostive na dedičstvo, 
— ktoré Ježiš Kristus predrahou krvou 
svojou nadobudol, — a prispej nám  na 
pomoc v  biedach našich m ocnou podpo
rou svojou. — Ó, najstarostlivejší ochrán
ca svätej Rodiny, — stráž nad vyvoleným  
pokolením  Ježiša Krista, — odvracaj od 
nás, najláskavejší otče, všetku nákazu 
bludu a skazenosti. — Pom áhaj nám m i
lostive z neba, — najm ocnejší ochranca 
náš, v  boji s mocnosťami tem nosti; — 
a ako si niekedy dieťa Ježiša z najväčšie
ho nebezpečenstva života vyslobodil, — 
tak obhajuj teraz svätú  C irkev Božiu — 
pred  nepriateľským i úkladm i a pred kaž
dým protivenstvom ; — a nás všetkých 
prijm i do neprestajnej ochrany svojej, — 
aby sme podľa tvojho príkladu a pomocou 
tvojou podporovaní -— mohli svätý  život 
viesť, — pobožne umrieť — a večnú b la
ženosť v  nebi dosiahnuť. Amen.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, — 
ako bolo na počiatku — tak  nech je  i  teraz 
i  vždycky i na veky  vekov. Amen.
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M.: Kráľovná presvätého  ruženca. (Tri 
razy. — 300 dní odp.)

V.: O roduj za nás.
M.: So svojím  m ilým  Synom. (300 dní 

odp.)
V.: Nech nás požehná Panna M ária. — 

Požehnanie všem ohúceho Boha — O tca 
i Syna i Ducha Svätého — nech sostúpi 
na nás skrze orodovanie Kráľovnej p re 
svätého ruženca — a ostane s nam i vždy
cky. Amen.

Litánie o sv. Jozefovi.

Pane, zmiluj sa nad nami. — Kriste, zmi
luj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás. — Kriste, vyslyš nás.
Otče z nebies Bože, — zmiluj sa nad nami.
Synu, V ykupiteľu sveta, Bože,
Duchu Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden  Bože,
Svätá M ária, — oroduj za nás.
Svätý Jozef,
Preslávny potom ok Dávidov,
Svetlo patriarchov,
Ženích rodičky Božej,
Spanilý strážca Panny,
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Bedlivý ochranca Kristov,
Pestún Syna Božieho,
H lava slávnej rodiny,
Jozef najspravodlivejší,
Jozef najčistejší,
Jozef najm údrejší,
Jozef najm ocnejší,
Jozef najposlušnejší,
Jozef najvernejší,
Zrkadlo trpezlivosti,
M ilovník chudoby,
Príklad rem eselníkov,
Ozdoba života domáceho,
O chranca Panien,
O pora rodín,
Potešenie ubiedených,
N ádej nem ocných,
Patrón um ierajúcich,
Postrach zlých duchov,
O chrana C irkvi svätej,

Baránku Boží, k to rý  sním aš hriechy 
sveta, odpusť nám, Pane.

Baránku Boží, k to rý  snímaš hriechy 
sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránku Boží, k to rý  snímaš hriechy 
sveta, zmiluj sa nad  nami.

Ustanovil ho Pánom  domu svojho.
A vladárom  celého m ajetku  svojho.



Ty, pestún Kristov — s ochranou istou, 
vypočuj, prosíme, náš vrúcny hlas, 
pod svoju ochranu ráč prijať nás!

Pieseň.



Litánie o všetkých svätých 461

Modlime sa: Bože, k torý  si nevýslovnou 
prozreteľnosťou blahoslaveného Jozefa za 
ženícha najsvätejšej Rodičky Tvojej v y 
voliť ráčil, daj prosím e, aby sme si za 
orodovníka v nebesiach zaslúžili toho, 
ktorého ctíme ako ochrancu na zemi, k to 
rý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

M odlitba k sv. Jozefovi za čistotu srdca.

Svätý Jozef, otec a ochranca panen
ských duší, ktorého vernej ochrane bol 
sverený  sám Ježiš Kristus, M ária a Panna 
Panien, prosím  ťa a zaprisahávam , pomôž 
mi, aby som od všetkej nečistoty zachrá
nený, čistými smyslami, nepoškvrneným  
srdcom a čistým  telom mohol vždy slúžiť 
Ježišovi a Márii. Amen.

Litánie o všetkých  svätých.

Pane, zmiluj sa nad nami. — Kriste, zmi
luj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás. — Kriste, vyslyš nás. 
O tče z nebies Bože, — zmiluj sa nad nami. 
Synu, V ykupiteľu sveta, Bože,
Duchu Svätý, Bože,
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Svätá Trojica, jeden  Bože,
Svätá M ária, — oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna Panien,
Svätý M ichal,
Svätý Gabriel,
Svätý Rafael,
Všetci svätí anjeli a archanjeli, — oroduj

te za nás!
V šetky sväté sbory blahoslavených 

duchov,
Svätý Já n  Krstiteľ,
Svätý Jozef,
Všetci svätí patriarchovia  a proroci, 
Svätý Peter,
Svätý Pavol,
Svätý Ondrej,
Svätý Jakub,
Svätý Ján,
Svätý Tomáš,
Svätý Jakub,
Svätý Filip,
Svätý Bartolomej,
Svätý M atúš,
Svätý Šimon,
Svätý Tadeáš,
Svätý M atej,
Svätý Barnabáš,
Svätý Lukáš,
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Svätý M arek,
Všetci svätí apoštoli a evanjelisti,
Všetci svätí učeníci Pána,
V šetky sväté neviniatka,
Svätý Štefan,
Svätý Laurinec,
Svätý Vincent,
Svätý Fabián a Šebastián,
Svätý Já n  a Pavol,
Svätý Kozma a Damián,
Svätý G erváz a Protáz,
Všetci svätí mučeníci,
Svätý Silvester,
Svätý Gregor,
Svätý Ambróz,
Svätý Augustín,
Svätý Hieronym ,
Svätý M artin,
Svätý M ikuláš,
Všetci svätí biskupi a vyznávači,
Všetci svätí učitelia,
Svätý Anton,
Svätý Benedikt,
Svätý Bernard,
Svätý Dominik,
Svätý František,
V šetci svätí kňazi a posvätení služobníci 

Pána,
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Všetci svätí m nísi a  pustovníci,
Svätá M ária M agdaléna,
Svätá Agata,
Svätá Lucia,
Svätá Agnesa,
Svätá Cecília,
Svätá K atarína,
Svätá A nastázia,
V šetky sväté panny a vdovy,
Všetci svätí a sväté Božie, — prim lúvajte 

sa za nás.
Buď nám  m ilostivý, — odpusť nám, Pane. 
Buď nám  m ilostivý, — vyslyš nás, Pane. 
Od všetkého zlého, — vysloboď nás, Pane. 
Od každého hriechu,
Od hnevu Tvojho,
Od náhlej a nepredvídanej smrti,
Od úkladov diablových,
Od hnevu, nenávisti a všetkej zlej vôle, 
Od ducha smilného,
Od hrom obitia a búrky,
Od zem etrasenia,
Od moru, hladu a vojny,
Od večnej smrti,
Skrze tajom stvo svätého v telen ia  Tvojho, 
Skrze príchod Tvoj,
Skrze narodenie Tvoje,
Skrze krst a svätý  pôst Tvoj,
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Skrze kríž a utrpenie Tvoje,
Skrze smrť a pochovanie Tvoje,
Skrze slávne vzkriesenie Tvoje,
Skrze predivné nanebovstúpenie Tvoje, 
Skrze príchod Utešiteľa Ducha Svätého,
V deň súdny, — vysloboď nás, Pane.
M y hriešnici, — Teba prosím e, uslyš nás. 
Aby si nám  odpustiť ráčil,
A by si nám m ilostivý byť ráčil,
A by si nás k pravém u pokániu priviesť 

ráčil,
Aby si svätú  C irkev svoju spravovať a za

chovať ráčil,
Aby si nám estníka svojho, pápeža a vše

tok duchovný stav  v  svätom  nábožen
stve zachovať ráčil,

Aby si nepriateľov svätej Cirkvi pokoriť 
ráčil,

Aby si kresťanským  panovníkom  a knie
žatám pokoja a pravej svornosti dať 
ráčil,

Aby si celém u kresťanském u ľudu pokoja 
a jednoty  uštedriť ráčil,

Aby si všetkých  blúdiacich nazad k  jed 
note s C irkvou povolať a všetkých  po
hanov k  svetlu  evanjelia  priviesť ráčil, 

Aby si nás vo svätej službe svojej posil
niť a zachovať ráčil,
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Aby si m ysle naše k  nebeským  žiadostiam 
pozdvihnúť ráčil,

Aby si všetkých  našich dobrodincov več
nými dobram i odmeniť ráčil,

Aby si duše naše, duše našich bratov, p rí
buzných a dobrodincov od večného za
tra ten ia  zachrániť ráčil,

Aby si úrodu zem skú dať a zachovať ráčil, 
Aby si všetkým  zom relým  veriacim  večné 

odpočinutie udeliť ráčil,
Aby si nás vyslyšať ráčil,
Synu Boží, Teba prosím e, uslyš nás.

Baránku Boží, k to rý  sním aš hriechy 
sveta, odpusť nám, Pane.

Baránku Boží, k to rý  sním aš hriechy 
sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránku Boží, k to rý  sním aš hriechy 
sveta, zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás. — Kriste, vyslyš nás. 
Pane, zmiluj sa nad  nami. — Kriste, zmi

luj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

M odlime sa: Všem ohúci večný  Bože, 
k to rý  panuješ nad  živým i a m ŕtvym i a 
zmilúvaš sa nad všetkým i, o k to rých  p red 
vídaš, že budú v ierou  i skutkom  Tvoji, 
pokorne Ťa prosím e, aby tí, za k torých
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prosby skladať sme si umienili a ktorí 
alebo ešte na tomto svete žijú, alebo sa 
už na druhý svet odobrali, na prím luvu 
všetkých  svätých Tvojich, z Tvojej m ilo
stivej dobrotivosti odpustenie všetkých 
hriechov svojich obsiahli. Skrze Pána náš
ho, Ježiša Krista, Syna Tvojho, k torý  
s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha 
Svätého, Boh na veky  vekov. Amen.

Pred exercíciami.

M.: Ježišu, najsvätejší Vykupiteľu, —
V.: Náš Pán a Kráľ, — za neoceniteľnú 

milosť exercícií môžeme ďakovať Tvojmu 
Božskému Srdcu, — tomuto oceánu lásky 
a dobroty. — Keď vidíš našu biedu — a 
hroziace nám večné nešťastie, — dotknu
tý poľutovaním  chceš nás zachrániť. — 
Kazatelia sú Tvoji poslovia, — v m ene 
Tvojom  budú nám  podávať chlieb Slova 
Božieho — a budú prinášať radosť od
pustenia hriechov. — Pane, daj, — aby 
sme boli vern í m ilosti Tvojej — a horlive 
zodpovedali predchádzajúcem u m ilosrden
stvu Tvojmu. — Daj, nech nám  kázne 
o večnej pravde Tvojej — jasne osvietia 
myseľ a hlboko zachytia srdce, — aby 
sme svoje poblúdenie uznali — a úprim né
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pokánie robili. — Daj, nech svetlo viery 
svieti úbohým  dušiam, — pohrúženým  
v tem nostiach nevedom osti a bludu. — 
Udeľ m ilostive opravdivého obrátenia 
tým, — ktorí Ťa bezbožným  životom zar
mútili. — Vlažným  daj horlivosť — a 
spravodlivým  pokrok v  čnosti. — Sošli 
nám všetkým  svojho Ducha Svätého — 
a obnoví sa tvár našich duší. — A ty, 
M ária, nepoškvrnená Panna a M atka u sta 
vičnej pomoci, — ty  si ú točište  a  orodov
nica úbohých hriešnikov. — Čím sme 
hriešnejší, — tým viacej sa môžeme u tie 
kať o tvoju  pomoc. — Práve preto osm e
ľujeme sa s celou dôverou — prosiť m oc
nú a m aterinskú ochranu tvoju. — Spa
senie naše je  v  tvojich  rukách; — zastaň 
sa našej veci, — oroduj za nás u Božského 
Syna tvojho.

Svätí naši patróni, — orodujte  za nás 
v týchto m ilostivých dňoch exercícií. 
Amen.

Po exercíciach .

M.: Ježišu Kriste, —
V.: Ty si sa dal za nás na kríž pribiť. — 

Ďakujeme Ti za vše tky  dobrodenia lásky 
Tvojej, — ktoré si nám preukázal cez



Po exercíciach 469

tieto dni exercícií. — Hľa, znovu sme sa 
presvedčili, — že predovšetkým  musíme 
spasiť svoju jednu nesm rteľnú dušu. — 
Preto silne beriem e si pred seba, že sa 
budem e chrániť najm ä každého ťažkého 
hriechu — a každej dobrovoľnej príleži
tosti ku hriechu, — najm ä tej, k to rá  nám 
najviac škody spôsobila. — Ale podľa 
m ožnosti chcem e odporovať aj všedném u 
hriechu — a každej zlej náklonnosti k  ne
mu. — Sľubujeme Ti, — že všetky  povin
nosti svojho stavu alebo úradu budeme 
svedom ite plniť — a celý svoj život za
riadim e si — podľa najsvätejšej vôle 
Tvojej. — Ďalej sľubujem e Ti, dobrý Je 
žišu, — že si budem e každodenné m od
litby dobre vykonávať — a najm ä v po
kušení k m odlitbe sa utiekať. — Deň Pá
nov zasvätím e, — k svätém u stolu Tvoj
mu budeme často a nábožne pristupovať. 
— Konečne obetujem e Ti celý svoj život, 
— najm ä svoje práce a utrpenia. — Po
žehnaj nás a všetkých  tých, — ktorí boli 
s nami na týchto svätých exercíciach. — 
Pane Ježišu, — daj nám  svoju M atku za 
zvláštnu ochranu, — buď našou potechou 
i radosťou, — až kým  šťastlive neskončí
me svoj život. Amen.
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Príprava na smrť.

M.: Pane Ježišu  Kriste, —
V.: D obrotivý Bože, O tče m ilosrdenstva, 

— prichádzam e k Tebe s pokorným  a sk rú 
šeným srdcom — a prosím e Ťa o šťastlivú 
hodinu smrti.

M.: Keď mi začnú nohy m eravieť a život 
vo mne hasnúť, —

V.: zmiluj sa nado mnou, m ilosrdný 
Ježišu!

M.: Keď mi vypadne krížik z chvejúcich 
sa rúk,

V.: zmiluj sa nado mnou, m ilosrdný 
Ježišu!

M.: Keď sa mi zotm ie v očiach a v duši 
sa ozve úzkosť p red  smrťou,

V.: zmiluj sa nado mnou, m ilosrdný 
Ježišu!

M.: Keď vyslovím  naposledy Tvoje naj
svätejšie  meno,

V.: zmiluj sa nado mnou, m ilosrdný 
Ježišu!

M.: Keď výzor m ojej tvári vzbudí súcit 
a strach v okolostojacich a na čelo mi 
vystúpi sm rteľný pot,

V.: zmiluj sa nado mnou, m ilosrdný 
Ježišu!

Príprava na smrť
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M.: Keď sa mi zatvorí sluch pre tento 
svet a ozve sa v  ňom Tvoj večný, sud
covský hlas,

V.: zmiluj sa nado mnou, m ilosrdný 
Ježišu!

M.: Keď sa mi preplní obrazotvornosť 
hrozným i obrazmi a v  duši sa vynorí celá 
minulosť so všetkým i hriecham i,

V.: zmiluj sa nado mnou, m ilosrdný 
Ježišu!

M.: Keď stíchne m oje srdce a rozpúta 
sa boj s nepriateľom  m ojej spásy,

V.: zmiluj sa nado mnou, m ilosrdný 
Ježišu!

M.: Keď posledná slza zarosí môj zrak, 
prijm i ju  ako poslednú obetu za m oje 
hriechy a

V.: zmiluj sa nado mnou, m ilosrdný 
Ježišu!

M.: Keď zaznie m odlitba príbuzných a 
znám ych za m oju dušu,

V.: zmiluj sa nado mnou, m ilosrdný 
Ježišu!

M.: Keď zhasne pre m oje sm ysly oko
litý  svet a príde posledný boj,

V.: zmiluj sa nado mnou, m ilosrdný 
Ježišu!

M.: Prijm i môj posledný výdych  ako 
vzdych svätého nepokoja po Tebe a
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V.: zmiluj sa nado mnou, m ilosrdný 
Ježišu!

M.: Keď príde m oja duša pred tvár 
Tvojej velebnosti, nezavrhni ju, ale prijmi 
ju láskavo, aby Ťa chválila na veky,

V.: zmiluj sa nado mnou, m ilosrdný 
Ježišu!

M.: M odlime sa:
V.: Bože, k to rý  si nám určil smrť, — ale 

zatajil hodinu smrti, — popraj, aby sme 
vždy žili sväto a spravodlivo — a opustili 
svet s láskou k  Tebe, — pre zásluhy J e 
žiša Krista, nášho Pána, — k to rý  s Tebou 
žije a panuje, — v  jednote Ducha Sväté
ho, — Boh na veky  vekov. Amen.

Prosebná modlitba sv. Augustína.

M.: Predkladám e Ti, ó, Pane, svoje viny 
V.: A porovnávam e ich s trestam i, — 

ktoré nás za ne stihly. — Keď pom yslíme 
na zlo, — ktoré sme popáchali, — málo 
je toho, čo trpíme, — a oveľa viac, čo 
sme zaslúžili. — Ťažšie je  to, čo sme p re
vinili, — ľahšie je  to, čo znášam e. — 
Cítime za svoje hriechy  prísny  trest, — 
a predsa nevystríham e sa zanovite hrešiť. 
— Od slabosti k lesám e pod úderm i biča 
Tvojho, — a predsa svoju  zlosť nemeníme.
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— Duša chorobná sa svíja, — ale šija sa 
predsa nepoddáva. — Od bolesti duša 
vzdychá, — a predsa sa naozaj nenapra
vujem e. — Keď nám vyčkávaš, nepolep
šujem e sa; — keď tresceš, neznášam e to. 
— Keď nás karháš, vyznávam e, čo sme 
popáchali; — ale po trestoch zabúdam e, 
čo sme oplakávali. — Keď ruku dvíhaš, — 
sľubujem e povinnosť plniť; — keď meč 
odložíš, — neplním e čo sme boli prisľú
bili. — Keď nás biješ, volám e, aby si 
nám odpustil; — a keď odpustíš, — znovu 
Ťa vyzývam e, aby si nás bil. — V yzná
vam e Pane, že sme vinní; — a vieme, že 
keď nám neodpustíš, spravodlivo nás za
tratíš. — Všem ohúci Otče, — ktorý  si 
z ničoho stvoril tých, čo Ťa prosia, — daj 
nám bez zásluhy, o čo prosíme, — skrze 
Krista Pána nášho. Amen.

M.: Pane, nezachádzaj s nami podľa 
hriechov našich.

V .: Ani nám  neodplácaj podľa nep rá
vostí našich. — Bože, k torý  hriechom  
rozhnevaný, ale pokáním  usm ierený bý 
vaš, — shliadni m ilostive na m odlitbu 
skrúšeného ľudu svojho — a odvráť biče 
svojho hnevu, — ktoré sme si za svoje 
hriechy zaslúžili. — Skrze Krista, Pána 
nášho. Amen.
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Zasvätenie kňazov Božskému Srdcu.

N ajláskavejší Vykupiteľ a večný Kňaz, 
— Pane Ježišu, — shliadni na  nás, — 
ktorí tu  pred  Tebou sklonení kľačíme. — 
Nazval si nás svojim i priateľm i — a urobil 
si nás účastným i sviatosti kňazského sta 
vu. — Tvoji sme a na veky  Tvoji chceme 
byť. — Preto sa dnes oddávam e a zasvä
cujem e Tvojm u najsvätejšiem u Srdcu — 
ako jediném u útočišťu celého ľudského 
pokolenia. — Ty, k to rý  si p rehojnú  od
m enu sľúbil kňazom, — ctiteľom  Tvojho 
najsvätejšieho Srdca — za službu Tebe 
preukázanú, — urob, prosím e, z nás n e 
hodných, — ozajstne ponížených a skrom 
ných pracovníkov vo vinici Tvojej; — 
naplň nás duchom  pravej zbožnosti a hor
livosti, — aby sme stále horeli láskou 
k Tebe — a ten istý  plam eň lásky  — 
vedeli zapáliť a roznecovať i v  srdciach 
veriacich. — Zapáľ teda v  našich srdciach 
oheň lásky  Srdca Tvojho, — aby sme ne
túžili po ničom inom, — než po rozhojňo
vaní Tvojej slávy, — a tak  Tebe získavali 
nesmrteľné, -— drahou k rvou  T vojou v y 
kúpené duše. — Dobrý Pastier, zmiluj 
sa i  nad kňazmi, — našim i spolubratm i, — 
ktorí z m árnivosti svojej m ysle poľutova
niahodným  spôsobom  odpadli od v iery  —
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a tak  zarm útili Teba — i Tvoju drahú 
nevestu C irkev svätú. — Dožič nám, — 
aby sme ich nazpät priviedli k  objatiu 
Tvojmu, — alebo aspoň zadosťučinili za 
ich priestupky, — odprosili Ťa za urážky 
a našou láskou zm iernili bolesť, — ktorú  
oni Tebe spôsobili. — Konečne dovoľ, — 
aby sme Ťa stále odprosovali slovam i 
svätého Augustína: „Predrahý  Ježišu, — 
odteraz Ty ži vo m ne a vznieť oheň lásky 
v  m ojej duši, — aby ako skutočný p la
meň — jednostajne plápolal na oltári 
m ôjho srdca; — rozpáľ m oje útroby, — 
rozohni skrýše m ojej duše, — aby som 
v  deň svojho skonania — úplne strávený 
dostal sa k  Tebe, — k to rý  s Otcom i Du
chom Svätým  — žiješ a kráľuješ, — Boh 
na veky vekov. Amen. N ajsvätejšie  Srdce 
Ježišovo, — daj nám nesm rteľné duše.

Za požehnané účinkovanie kňazov.

M.: Ježišu, večný veľkňaz, —
V.: vedený nevýslovnou láskou k ľu

ďom, — založil si ú rad  kňazstva vo svojej 
Cirkvi. — Lej ustavične živú vodu svojej 
nekonečnej lásky  do sŕdc kňazov. — Ži 
v nich, — prem eň ich celkom  v seba — 
a obráť ich na nástro je  svojho m ilosrden

475



stva. — Urob, — aby stále nasledovali 
Tvoje čnosti, — aby v  Tvojom  m ene a 
v sile Tvojho Ducha uskutočňovali dielo, 
— ktoré si ustanovil na spásu sveta. — 
Božský Vykupiteľ, — pozri na neprehľad
ný zástup duší, — k toré sa zm ietajú v tem 
nosti bludu a pochybností. — Pomysli, — 
koľko úbohých duší k ráča už na pokraji 
večnej priepasti. — Zmiluj sa nad zástup
mi hladných, — zápasiacich a bojujúcich, 
— m alých a slabých, — vyhnaných z do
m ovov a opustených. — V šetkých sa za
staň a zaujmi pom ocou svojich kňazov. — 
Ty sám v nich prejdi svetom  opäť učiac, 
— odpustenie a ú techu rozdávajúc, — 
podporou a radou pom áhajúc, — ich ruka
mi sa opäť nebeském u Otcovi obetuj — 
a novým i putam i lásky sviaž ľudské srdcia 
so Srdcom Božím. Amen.

476 Ku sv. Františkovi Saleskému

Ku sv. F rantiškovi Saleském u.

M.: Pozdravujem e ťa, slávny a svätý  
František, a radujem e sa z tvojho nevin
ného detstva, k toré bolo náznakom  ne
skoršieho svätého života. Prosím e ťa, stráž 
všetky deti svätej C irkvi a vypros im 
milosť, aby si zachránily  krstnú nev in 
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nosť, alebo aby ju  dokonalou ľútosťou 
nazpät získaly.

V.: Sláva O tcu…
M.: Pozdravujem e ťa, slávny a svätý 

František, k to rý  si svojou čnostnou m la
dosťou toľko potešenia v nebi urobil. Buď 
verným  sprievodcom  a ochrancom  k re
sťanskej mládeže, k torej si bol dokonalým  
vzorom. V ypros m ladým  dušiam milosť, 
aby nasledovaly  tvoju zbožnosť, anjelskú 
čistotu, tvoj odpor k čisto svetským  v e 
ciam, tvoju dôveru k M atke Božej, najm ä 
však, aby tak robily v pokušeniach.

V.: Sláva O tcu…
M.: Pozdravujem e ťa, slávny a svätý  

František, skvelý  vzor kňazov a služobní
kov Božích. Vypros všetkým  kňazom  a slu
žobníkom Cirkvi, aby boli účastní tvojho 
kňazského ducha, aby boli dobrými a hod
nými sluham i Pána, aby svojim i skutkami 
a životom uctievali vždy Boha.

V.: Sláva O tcu…
M.: Pozdravujem e ťa, slávny a svätý 

František, neúnavný a nebojazlivý apoštol 
Púnov, k to rý  si obetovaním  svojho potu a 
krvi tak  mnoho duší priviedol do Cirkvi, 
ochraňuj m isionárov, ktorí p rinášajú  p rav 
dy a požehnanie opravdivého kresťan
stva pohanom, sediacim v tôni smrti. V y
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pros im milosť, aby Boh žehnal ich práci, 
aby sa zveľaďoval počet dietok Božích 
vo svätej Cirkvi.

V.: Sláva O tcu…
M.: Pozdravujem e ťa, slávny a svätý  

František, dôstojný biskup svätej ka to 
líckej Cirkvi, k to rý  si svojím  slovom  a 
príkladom  osvietil a oduševnil m nožstvo 
veriacich aj neveriacich, vypros u Boha 
víťazstvo katolíckej C irkvi a všetkým  
veľpastierom  ducha smelosti, pokory a 
láskavosti.

V.: Sláva O tcu…
M.: Pozdravujem e ťa, slávny a svätý  

František, zakladateľ rehole N avštívenia 
Panny M árie, k to rá  m á za cieľ cvičiť sa 
v najm ilších čnostiach Srdca Ježišovho, 
vypros všetkým  členom  tejto  rehole, aby 
presným  a svedom itým  zachovávaním  
rehoľných pravidiel dosiahli svätosti.

V.: Sláva O tcu…
M.: Pozdravujem e ťa, slávny a svätý  

František, zázračný duchovný vodca, k to 
rý si podľa prík ladu  učeníka Ján a  čerpal 
svoje učenie z najsvätejšieho  Srdca J e 
žišovho, vypros a udržuj vo všetkých 
kresťanoch katolíkoch ducha opravdivej 
zbožnosti, pokory a láskavosti, p ráva  a 
spravodlivosti, najm ä však úplnej odo
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vzdanosti do najsvätejšej vôle Božej. 
Amen.

V.: Sláva Otcu…

Za návrat rozkolných Slovanov.

M.: M ária, M atka m ilosrdenstva, —
V.: Zvláštnou milosťou si bola zachrá

nená od dedičného hriechu. — Pozri mi
losrdným  okom na našich blúdiacich b ra
tov a sestry, — k torí sú tiež tvojim i d iet
kami, — a priveď ich k  jednote viery . — 
Hoci sú od nás odlúčení, — predsa si za
chovali k  tebe nežnú úctu a zbožnosť. — 
Ty veľkodušná, — odplať ich lásku tým, 
— že im vyprosíš požehnaný a blažený 
návra t k  jednote. — Už na začiatku svo j
ho pozem ského bytia  — zvíťazila si nad 
pekelným  hadom. — Dnes, keď je  toľká 
duchovná bieda a rozvrat, — obnov svo
je prvotné víťazstvo. — Veď je to iste len 
dielo zlého ducha, — že toľkí naši b ra 
tia  a  sestry  žijú oddelení od spoločného 
Otca. — Pomôž, — aby naši b ratia  a sestry  
spoznali, — že bez sjednotenia s nástup 
com sv. Petra — nem ôžu požehnane účin
kovať na diele spasenia. — N avráť po
blúdené ovečky do stáda Ježiša Krista, 
Syna svojho, — ktoré  je  vedené spoloč
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ným pastierom , — zástupcom  tvojho Sy
na na zemi. — N ajsväte jšia  Panna, — 
ako je  tvojou činnosťou zničiť všetky  
bludy na zemi, — tak  nech je  tvojou slá
vou — sjednotiť v še tky  rozdelené cirkvi, 
— aby celý svet mohol dôjsť opravdivého 
pokoja. Amen.

Za misionárov.

M.: Božský Spasiteľu, Ježišu  Kriste, —
V.: Ty si životom  svojím , — trpkým i 

bolesťami svojim i a k rvavou  smrťou svo
jou — vykúpil ľudské pokolenie, — k to 
rém u si zanechal svoju Božskú náuku. — 
V Tvojich šľapajach k ráča jú  m isionári, — 
ktorí zápasiac s nedostatkom  a s nesčísel
nými útrapam i, — pracujú  na spáse úbo
hých pohanov. — Ich život je  krížovou 
cestou, ako bol život Tvoj, — a úspech 
svojich prác m ajú si zaslúžiť veľkým i 
obeťami. — Prosíme Ťa pre veľké zásluhy 
utrpenia Tvojho a smrti Tvojej, — žehnaj 
nám ahám  a obetiam, k toré m isionári berú 
na seba — za česť m ena Tvojho a za spá
su duší. — N aplň ich duchom sily a obe
tavosti, neochvejnou dôverou v prisľúbe
nie Tvoje, — že Ty budeš s nimi až do 
konca. — Daj úspechu ich prácam, —
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vyslyš ich m odlitby a daj, — aby ich pô
sobením kríž Tvoj triumfoval nad pohan
stvom  a neverou — a aby sa Tvoja ríša 
rozšírila až do najvzdialenejších končín 
zeme. Amen.

Za s p r á v n u  v o ľ b u  p o v o l a n ia .

Môj Bože, Boh m údrosti a rady, pri 
voľbe svojho povolania sa chcem riadiť 
jedine Tvojou vôľou. Na príhovor Panny 
M árie, nebeskej M atky, svojho patróna, 
sv. Jozefa a sv. A lojza Ťa prosím, daj 
mi milosť, aby som spoznal, aký stav a 
povolanie si mám vyvoliť, aby som v ňom 
mohol účinkovať na Tvoju česť a slávu 
a na spasenie svojej duše. Amen.
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FILOTEA. Návod k nábožném u životu, napísal sv. 
F rantišek  Saleský, preložil a upravil Ján  Kováč. 
Vyšlo nákladom  M isijného domu v Nitre, roku 1947. 
Cirkevné povolenie B iskupského ú radu  v Spišskej 
Kapitule čís. 2160/1946. Tlačila kníhtlačiareň  LEV 

p. n. s. v Ružomberku.



Sv. Augustín so svojou matkou sv. Monikou 
v rozhovore o blaženom živote svätých v nebi.
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